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Wólka Rejowiecka Hruszów 

Wereszcze Duże Zagrody 
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 Są takie drogi w gminie Rejowiec, które z roku na rok sukcesywnie się zwężają. 

Bywa, że rolnicy nie tylko orzą pobocza dróg, ale też w końcu sieją na drogach gmin-

nych, niszcząc przy tym rowy przydrożne. Sytuacje takie występują nawet po wskaza-

niu geodezyjnym granic działek drogowych, przed budową twardej nawierzchni pasa 

jezdnego. Dlatego  informujemy, że jest to zabronione i przypominamy o karach, jakie 

grożą za niszczenie dróg gminnych, zwłaszcza poprzez ich zaorywanie oraz usuwanie 

istniejących znaków granicznych. 

 Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

obowiązuje zakaz dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powo-

dować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu 

drogowego. W szczególności zabrania się zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego oraz umieszczania 

urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

(dotyczy to również składowania materiałów, w tym kamieni polnych zebranych przez właścicieli sąsiednich nieruchomo-

ści). Powoduje to utrudnienia w bieżącym utrzymaniu dróg oraz niszczenie sprzętu - kosiarek. Zabrania się też odprowa-

dzania wody opadowej i melioracyjnej oraz ścieków z przyległych nieruchomości do rowów przydrożnych lub na jezdnię 

drogi. Zakaz dotyczy też ruchu pojazdów nienormatywnych na drogach z opracowaną stałą organizacją ruchu drogowego. 

 Zgodnie z art. 277 kodeksu karnego mówiącego o karach za niszczenie, przesuwanie i celowe ukrywanie znaków 

granicznych za takie przestępstwo przewiduje się karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Dodatkowo sąd może nakazać usunięcie szkody i przywrócenie dawnych oznaczeń. Na podstawie Prawa Geodezyjnego 

i Kartograficznego za zniszczenie znaku granicznego w oparciu o kodeks kamy może zostać wymierzona kara grzywny. 

Gmina corocznie ponosi duże koszty nowych wskazań geodezyjnych granic działek. 

 Zaoranie pasa drogowego, zawężanie w inny sposób pasa drogowego lub przydrożnego stanowi wykroczenie zgod-

ne z art. 100 kodeksu wykroczeń i zagrożone jest karą grzywny do 1000 złotych lub karą nagany. 

W przypadku, gdy droga lub pobocze zostaną trwale zniszczone lub uszkodzone, według przepisów kodeksu karnego (art. 

288) sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

 W przypadku wystąpienia sytuacji nagminnego łamania powyższych przepisów i zalecenia, sprawcy będą zgłaszani 

na policję, a osoby odpowiedzialne za powstanie takich sytuacji będą pociągane do odpowiedzialności. 

                   
                                                                             Aneta Jeleń 

 Do aktu wandalizmu doszło 30 lipca bieżącego roku, późnym popołudniem. 

Młodzi mieszkańcy Rejowca dokonali wypaleń napisów na konstrukcji drewnianej 

amfiteatru. Sprawa została natychmiast zgłoszona na policję. Pracownicy Urzędu Miej-

skiego przekazali policji zapisy monitoringu, na których zostali zarejestrowani sprawcy 

zdarzenia. Analiza tych nagrań pozwoliła policji ustalić sprawców, którzy zostaną mię-

dzy innymi obciążeni kwotą naprawy dokonanych zniszczeń. 
 Przestrzegamy przed tego typu zachowaniem. Każdy taki czyn jest rejestrowany 

przez kamery miejskiego monitoringu i następnie kierowany do odpowiednich służb, 

celem odnalezienia i pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców. 

Zgodnie z art. 288 Kodeksu karnego: 

§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego. 
      

      Justyna Szokaluk 

 Zgodnie z umową na dostawę wody / dostawę wody i odbiór ścieków, do rozliczeń usług dostawy wody i odbioru 

ścieków stosuje się kwartalne okresy obrachunkowe. 

 Mając na uwadze obecną sytuacją w kraju związaną z COVID-19,  uprzejmie informujemy, że osoby, które chciały-

by uiścić opłatę za zużytą wodę i odprowadzone ścieki częściej niż w kwartalnych okresach, mogą to uczynić po uprzednim 

kontakcie telefonicznym pod numer 82 56 88 159 wew. 7 lub osobiście w punkcie kasowym na terenie urzędu. 

W związku z powyższym jeśli przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Rejowcu nie dokona odczytu wodomierzy w okresie 

kwartalnym - odbiorca wody, celem uniknięcia wysokiej opłaty, zobowiązany jest we własnym interesie oraz zgodnie z 

zawartą umową, do kontaktu z urzędem co najmniej raz na kwartał, by przekazać aktualny odczyt wodomierza. Pracownik 

urzędu przyjmie odczyt wodomierzy, poinformuje o wysokości opłaty i wystawi fakturę VAT. 

 Zgłoszenia odczytów wodomierzy można również zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail:  

sekretariat@gmina.rejowiec.pl. W przypadku zgłoszenia odczytów drogą e-mailową – skan faktury VAT zostanie przesła-

ny tą samą drogą  - po uprzednim wyrażeniu zgody na taki sposób dostarczenia faktury. 
UM Rejowiec 
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Święto plonów inne niż wszystkie 
W ostatnią niedzielę sierpnia odbyła się uroczysta Msza Święta połączona z poświęceniem  

dożynkowych wieńców, nie zabrakło na nim przedstawicieli władz naszej gminy. 

 

Święto otworzył Burmistrz Tadeusz Górski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Mirosławem Kościem. 

Przedstawili oni starostów dożynek, którymi byli: Monika Czuba, która wraz z mężem Krzysztofem prowadzi gospodar-

stwo rolne o powierzchni 72 ha w Rybiem oraz Zenon Kister, posiadacz gospodarstwa rolnego o areale 10 ha, właściciel 

firmy transportowej z Rejowca. Podczas oficjalnego otwarcia uroczystości swój wiersz deklamowała Bogusława Kister.  

 Gospodarzem uroczystości był również ks. Proboszcz Jacek Jakubiec, któremu towarzyszyli zaproszeni księża: ks. 

Kanonik Dariusz Tkaczyk z parafii Św. Teresy z Kalkuty w Chełmie, ks. Proboszcz Piotr Siekierka z parafii Najświętszej 

Marii Panny Królowej Polski w Żulinie, ks. Marek Żyszkiewicz z parafii Chrystusa Pana Zbawiciela w Podgórzu, ks. An-

drzej Kołodziejski z parafii Św. Jana Chrzciciela w Pawłowie. 

W podziękowaniu za udany plon zostały złożone na ręce księży dary: chleb dożynkowy ofiarowany przez staro-

stów dożynek, woda i wino wręczona przez ministrantów, kwiaty złożone przez radnych: Jolantę Popek i Franciszka Kara-

sia oraz lawendowy kosz z darami przekazany przez radnych: Bożenę Jagiełło i Leszka Nowakowskiego. 

Mszę świętą odprawił ks. Kanonik Dariusz Tkaczyk, który również wygłosił okolicznościową homilię. Czytania 

były udziałem Doroty Łosiewicz, dyrektora GOK i Karola Sałamachy kierownika USC w Rejowcu, modlitwę wiernych 

odczytała radna Ewa Nowak, a psalm odśpiewał Piotr Majewski, przewodniczący Akcji Katolickiej. 

 Uczestników dożynek przystrajali kotylionami Honorata Ziółek - przewodnicząca KGW w Bańkowszczyźnie oraz 

sołtys tej miejscowości Waldemar Brzyszko. Tegoroczne święto plonów w porównaniu do lat ubiegłych miało raczej 

skromny charakter, na który wpłynęła panująca pandemia,  pomimo tego aż 5 sołectw zaprezentowało swoje wieńce i roz-

strzygnięto 3 konkursy: Na najlepsze ciasto, tradycyjny chleb oraz podsumowano przeprowadzony wcześniej konkurs 

„Moje Gospodarstwo Estetyczne i Bezpieczne”.  

Wszystkie sołectwa wystawiające wieńce otrzymały nagrody za udział. Były to: Zagrody, Kobyle, Hruszów, We-

reszcze Duże i Wólka Rejowiecka. W konkursie ciast najlepszym okazał się miodownik z orzechami przygotowany przez 

Halinę Łukomską, II miejsce zajęła Halina Gozdecka, a III miejsce otrzymała Barbara Bornus. Konkurs na tradycyjny 

chleb wiejski wygrała Olimpia Wójcik, II miejsce zajęła Wanda Baran, a III miejsce przyznano Justynie Wiórko. Do kon-

kursu „Moje Gospodarstwo Estetyczne i Bezpieczne” przystąpiło aż 55 osób. Komisja konkursowa podzieliła uczestników 

na dwie kategorie: gospodarstwa rolne i ogrody przydomowe. 

 

Otwarcie uroczystości Starostowie dożynek 

Dary ołtarza składane przez radnych Korowód wieńców 
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 W kategorii gospodarstwa przydzielono następujące miejsca: I miejsce – Monika Czuba, Rybie i Joanna Barbara 

Joszczuk, Rejowiec. II miejsce – Jerzy Krzyżanowski, Leonów; III miejsce – Małgorzata Dubiel, Rejowiec. W kategorii 

Ogrody: I miejsce – Zenon i Lidia Świszcz, Czechów-Kąt i Justyna Oleszczuk, Majdan Stary; II miejsce Daniel i Diana 

Bystrzyńscy, Leonów i Dorota Piech, Zyngierówka; III miejsca nie przyznano. Wyróżnienia w kategorii ogrody otrzyma-

ły: Cecylia Makarewicz, Wereszcze Małe i Janina Zduńczuk, Zyngierówka. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody za 

udział w konkursie i pamiątkowe podziękowania. Fundatorem wszystkich nagród w konkursach był Burmistrz Rejowca. 

Warto również dodać, że pomimo decyzji o nieprzeprowadzaniu w tym roku konkursu witaczy, sołectwo Kobyle 

jako jedyne wykonało swój witacz z pięknym napisem: „Jeszcze będzie bezpiecznie, jeszcze będzie normalnie”. Sołectwo 

chciało w ten sposób podtrzymać wieloletnią tradycję tworzenia na terenie gminy Rejowiec witaczy dożynkowych. 

Dla wszystkich zgromadzonych gości wystąpiła Orkiestra Dęta pod batutą Mariusza Cichosza oraz Kapela Ludo-

wa „Sami Swoi”. 

Wszystkie nagrodzone osoby, które nie odebrały swoich nagród podczas uroczystości, nadal mogą to zrobić w 

GOK w godzinach pracy placówki.             (klw) 

Laureaci konkursu wieńców 

Podziękowania dla starostów Laureaci konkursu „Moje Gospodarstwo, Estetyczne i Bezpieczne” 

Dekoracje święta plonów Konkursy dożynkowe Witacz sołectwa Kobyle 

Dary ołtarza 

Tradycyjne częstowanie chlebem 
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 Podczas swojej wizyty na Lubelszczyźnie premier Mateusz Morawiecki odwiedził szereg miast, gdzie spotykał się z 

mieszkańcami i lokalnymi władzami. 1 lipca złożył wizytę w Rejowcu w towarzystwie Wojewody Lubelskiego Lecha 

Sprawki. Został powitany przez Burmistrza Tadeusza Górskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Mirosława Kościa, 

radnych Rady Miejskiej, strażaków OSP, zgromadzone Koła Gospodyń Wiejskich, mieszkańców Rejowca i Gminy Rejo-

wiec. Kwiaty na ręce szefa rządu złożył dziecięcy zespół ludowy „Reczka”, a  oprawę muzyczną zapewniła kapela ludowa 

„Sami Swoi”. Słowa powitania wygłosił Burmistrz Rejowca, który opisał obecną sytuację miasta i gminy, przybliżył rów-

nież jej historię i rozwój. Burmistrz wskazał sukcesy jakie udało się osiągnąć, odniósł się też do tematów trudnych, które 

jeszcze należy rozwiązać. 

 Premier deklarował pomoc dla samorządów w inwestycjach, które są bliskie ludziom i będą wsparciem w czasie kry-

zysu wychodzenia z pandemii koronawirusa. Podkreślił, że wiele gmin takich jak Rejowiec ma kłopoty z wkładem wła-

snym w pokrycie inwestycji, dlatego rząd chce przekazać środki na realizację dowolnych zadań inwestycyjnych. Szef rządu 

podziękował również strażakom za poświęcenie z jakim oddają się swojej niebezpiecznej pracy. 

 Deklaracje rządowej pomocy wygłoszone przez premiera spełniły się jeszcze tego samego dnia. Burmistrz Tadeusz 

Górski na spotkaniu z szefem rządu w Chełmie, otrzymał  promesę Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych finanso-

wanego z Funduszu Inicjatyw Publicznych na kwotę 782 455zł.  
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Szanowni Państwo! 

 Pragnę podziękować wszystkim, którzy włączyli się w organizację oraz godny przebieg pierwszej 

wizyty urzędującego premiera w historii Rejowca.  

 Słowa podziękowania kieruję w szczególności do Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki za jego 

wsparcie i zaangażowanie w organizację spotkania. Wyrazy uznania chciałbym przekazać także 

wszystkim aktywnym uczestnikom wydarzenia: strażakom OSP w Rejowcu, dziecięcemu zespołowi lu-

dowemu „Reczka” wraz z opiekunem panią Ewą Semeniuk, sołtysowi Rejowca pani Lucynie Polakow-

skiej, kapeli ludowej „Sami Swoi” oraz członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Rejowiec. Dziękuję 

również wszystkim mieszkańcom za liczną obecność oraz adekwatne do okoliczności zachowanie. 

 Jestem przekonany, że wizyta premiera Mateusza Morawieckiego zapadnie w pamięci miesz-

kańców. Jest to ogromne wyróżnienie dla naszego samorządu. 

Tadeusz Górski 
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W tym roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, którego można nazwać „papieżem relacji”. Ten cha-

rakterystyczny rys sylwetki Papieża Polaka był widoczny już w jego kapłańskiej posłudze (środowisko nazywało go 

„Wujkiem”), a później w czasie dwudziestu siedmiu lat trwania jego pontyfikatu. Dialog ekumeniczny i międzyreligijny, 

prośba o przebaczenie skierowana do tych, którzy cierpieli z winy synów i córek Kościoła, spotkania z naukowcami repre-

zentującymi różne kierunki myślenia, to tylko niektóre z działań św. Jana Pawła II, świadczących o stylu, w jakim realizo-

wał swój pontyfikat. Sam Ojciec Święty był mistrzem w nawiązywaniu relacji. 

Bardzo się cieszę, że 11 listopada 2019r. w czasie odpustu ku czci Św. Jozafata BM, w setną rocznicę erygowania 

naszej parafii ks. Arcybiskup Stanisław Budzik wniósł relikwie krwi Św. Jana Pawła II, które otrzymaliśmy od Ks. Kardy-

nała Stanisława Dziwisza. To wydarzenie przybliża nas do Świętego Papieża i jednocześnie jest zobowiązaniem do pozna-

wania Jego nauczania i wprowadzania go w codzienne życie.  

Parafia wspólnotą relacji 

Moi Drodzy! Potrzeba relacji należy do najważniejszych potrzeb człowieka. Przeżywanie wiary polega na rozwijaniu 

relacji z Bogiem. Relacje małżeńskie i relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi mają fundamentalne znaczenie dla procesu 

wychowania, począwszy od wczesnego dzieciństwa. Proces ten opiera się też na relacjach między rodzeństwem, na wię-

ziach łączących członków rodziny oraz na relacjach z nauczycielami, wychowawcami i katechetami. Zaburzenie którejś z 

tych relacji wpływa w sposób niekorzystny na dojrzałość wychowanka, a negatywne skutki takich braków mogą towarzy-

szyć człowiekowi nawet do końca życia. Wszelkie działania terapeutyczne i kierownictwo duchowe również opierają się na 

relacjach. Stąd tak ważna jest troska o budzenie świadomości znaczenia relacji w naszym życiu. Nieocenione znaczenie ma 

również pomoc w kształtowaniu dojrzałych, głębokich więzi. Potrzeby te stały się szczególnie wyraźne wobec wyzwań, 

jakie postawiła przed nami sytuacja pandemii, której wpływ na nasze życie wciąż odczuwamy. 

Mimo tego trudnego czasu, jakim jest pandemia, bardzo serdecznie chcę Wam wszystkim podziękować za modli-

twę, okazane serce, życzliwość i pomoc materialną. Od połowy marca jak wiemy zmniejszyła się liczba wiernych w ko-

ściele. Trudnym czasem były Święta Wielkiej Nocy, gdzie mogło uczestniczyć w liturgii tylko 5 osób. Przekładaliśmy sa-

kramenty święte. Pierwsza komunia odbyła się w trzech grupach. Czas pandemii niestety spowodował zamknięcie się wie-

lu osób w domu, co niestety trwa do dzisiaj. Żyjemy w takich czasach, że nie znamy jutra, dlatego tym bardziej musimy się 

gorliwie modlić i trwać przy Chrystusie, Jego Matce i Kościele. Dostrzegamy wiele trudności: rozpad małżeństw, życie 

w związkach niesakramentalnych, nieuczestniczenie w niedzielnej mszy św., nawet duże trudności w znalezieniu rodziców 

chrzestnych, którzy spełniają warunki, aby być ojcem czy matką chrzestną. 

Odpust Parafialny i Bierzmowanie 

11 listopada będziemy przeżywać odpust ku czci naszego Patrona - św. Jozafata BM. Tego dnia młodzież przystąpi 

do sakramentu bierzmowania, którego udzieli Ks. Bp. Mieczysław Cisło. Chcemy się w tym roku szczególnie przygotować 

do tego wydarzenia poprzez 33 dniowe rekolekcje. Będziemy je odprawiać codziennie o godz. 17. Wiem, że to wielkie wy-

zwanie i duży trud. Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w nich osobiście, będzie możliwość skorzystania z nauk 

rekolekcyjnych przez stronę internetową lub Facebook parafialny. Dla „zapędzonych” będzie też skrócona wersja. Te reko-

lekcje mają przygotować nas do zawierzenia każdego z nas Matce Najświętszej. Rekolekcje rozpoczniemy we wspomnie-

nie Matki Bożej Różańcowej 7 października. 11 listopada przybędzie odnowiona kopia obrazu Matki Bożej Chełmskiej, 

której 255 rocznicę pierwszej koronacji obchodzimy w tym roku. Pielgrzymuje Ona po całej Ziemi Chełmskiej. Przed Jej 

wizerunkiem dokonamy aktu naszego zawierzenia. 

Parafia żywą wspólnotą 

Moi Drodzy! Chcę, aby nasza wspólnota parafialna stawała się coraz bardziej wspólnotą żywego i aktywnego Ko-

ścioła; wspólnotą, w której każdy mógłby odnaleźć miejsce autentycznego przeżywania i wzrastania w wierze; wspólnotą 

otwartą także na ludzi poszukujących, czy też z różnych powodów oddalonych od Kościoła.  

Zachęcam Was wszystkich – najstarszych i najmłodszych - do zaangażowania się w grupy parafialne. Zapraszamy 

młodzież w niedzielę na mszę św. o godz. 17. W każdą pierwszą niedzielę w miesiącu będziemy modlić się przed wysta-

wionym Najświętszym Sakramentem, polecając Bogu nasze codzienne sprawy. 

Listopad – miesiąc pamięci o zmarłych 

Od 1 listopada – Uroczystości Wszystkich Świętych a do 8 listopada, będziemy mogli ofiarować odpust zupełny za 

naszych bliskich zmarłych.  



Oksza 
Modlitwy nasze rozpoczniemy różańcem „wspominkowym”, a po nim odprawimy msze święte za tych zmarłych. 

Zapraszam na godz. 16 w kolejne dni, jak poniżej: 

3 XI – Krynica, Czarnoziem, Zosinek, Kobyle, kolonia Kobyle, Niedziałowice,  

4 XI –  Hruszów, SHR, Wereszcze Małe, Marysin, kolonia Marysin Adamów, 

5 XI – Ludwinów, Aleksandria Niedziałowska, Kostunin, Klementynów, Rejowiec Cukrownia, Rybie, Marynin, Siedliszczki 

6 XI – Wólka Rejowiecka, Rejowiec: ul. Zwierzyńskiego, Kościuszki, Przemysłowa, Niecała, Chełmska, 

7 XI – Rejowiec ul. Dąbrowskiego, Rynek, Zacisze, Reja, Sportowa, Szkolna, Krótka, Księżycowa, Słoneczna, kolonia Rejowiec. 

Jednocześnie proszę wszystkich Parafian i Waszych bliskich, którzy odwiedzają cmentarz w Rejowcu, aby segrego-

wali śmieci. W niektórych parafiach jest praktyka, aby śmieci zabierać do domów. Wiemy, że te koszty z roku na rok są 

coraz większe. Dla przykładu kontener KP7 śmieci segregowanych kosztuje 800 zł. a zmieszanych 1100 zł. Kontenery przy 

cmentarzu są dla śmieci cmentarnych. Bardzo proszę nie przywozić śmieci z domu i z zakładów pracy!!! Wszystkim nam 

powinno zależeć, aby nasz cmentarz wyglądał jak najpiękniej. Na naszej stronie internetowej są cenniki wszystkich usług 

związanych z cmentarzem. Cmentarz jest własnością parafii i wszyscy za niego odpowiadamy. Mamy zrobioną inwentary-

zację grobów. Jest ich prawie 5tys. Każdy grób ma zrobione zdjęcie i nadany numer. Wszystkie prace na cmentarzu proszę 

zgłaszać do kancelarii.  

Rekolekcje adwentowe 

W grudniu zapraszamy Was serdecznie na rekolekcje adwentowe, które odbędą się od 6 do 8 grudnia (dzień spo-

wiedzi 8 XII). Czas rekolekcji to okazja do budowania nowych relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. 

Sprawy ekonomiczne Parafii 

Rozwój życia duchowego Parafii związany jest ze sprawami materialnymi i inwestycjami, które rozpoczęliśmy w 

ostatnim czasie. Mimo trudnego okresu bardzo dużo udało się nam zrobić przez ten rok: poczynając od parkingu przy ko-

ściele, łącznie z chodnikiem do kancelarii, poprzez zaizolowanie części fundamentów od strony północnej i południowej 

kościoła po remont domu parafialnego, łącznie z przeniesieniem tablic i liczników na zewnątrz. Ponadto złożyliśmy wnio-

sek do NFOŚiGW, o czym pisałem w poprzednim roku, i czekamy na dalsze decyzje. Zapłaciliśmy za projekty i audyty 

konieczne do złożenia wniosku. Przeszliśmy ocenę formalną pozytywnie. Mimo tych wielu aktywności zostało nam jeszcze 

bardzo dużo do zrobienia, poczynając od terenu wokół kościoła, wszystkich instalacji wewnątrz po dokończenie remontu 

domu parafialnego i prace na cmentarzu. 

Osoby, które uznają za słuszne wesprzeć dalsze prace, prosimy o Dar Serca. Nigdy nie prosiłem o jakieś konkretne 

sumy podczas zbiórek. To, co ważne w Waszej pomocy to ofiara dobrowolna i z serca! Na tym nam, kapłanom, bardzo za-

leży. Negatywne emocje, jak złość, niezrozumienie czynią z ofiary przymusową daninę, a tego nie chcemy. Wspólnie musi-

my nosić w sobie przekonanie, że działamy dla dobra naszego kościoła, naszych rodzin i kolejnych pokoleń. 

Można też składać ofiary w podpisanej imiennie wraz z podaniem adresu kopercie w każdą drugą niedzielę miesią-

ca lub w kancelarii parafialnej. Możliwe jest też dokonanie darowizny na konto parafii (numer konta: Bank Pekao SA, III 

Oddział w Lublinie 03 1240 2382 1111 0010 8577 2099) z dopiskiem „ofiara na cele kultu religijnego”. Zgodnie z ustawą o 

PIT, można odliczyć datki od dochodu. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać! 

Przyjęcie materialnej odpowiedzialności za parafię jest niezwykle ważne, aby wypełniać swoją misję. Kościół potrzebuje 

przede wszystkim świętości swoich członków. Nie dokona się to bez pełnego uczestnictwa w życiu sakramentalnym Ko-

ścioła. Zapraszam gorąco do niedzielnej wspólnoty stołu, przy którym gromadzi się rodzina wierzących w Chrystusa, do 

jednania się z Chrystusem i Kościołem, do brania na siebie odpowiedzialności za życie Kościoła. Wszyscy, którzy korzysta-

ją z Internetu, mogą nas znaleźć pod adresem: http://rejowiec.diecezja.lublin.pl 

W imię budowania relacji, od których zacząłem mój list do Was, możecie pisać listy tradycyjne na adres parafii lub e-maile: 

parafiarejowiec@wp.pl Zapraszam do kontaktów osobistych ze mną lub z księdzem wikariuszem Michałem Szadziukiem. 

Służymy Wam obecnością w kancelarii parafialnej: jest czynna od wtorku do piątku po mszy św. o godz. 17. Nowy telefon 

do kancelarii to 508 440 601.  

Ze swej strony, obiecuję dołożyć wszelkich starań w realizacji zamysłu Ojca Świętego, aby Kościół odnalazł na 

nowo drogi wiary i rozniecił w sobie „radość i odnowiony entuzjazm spotkania z Chrystusem”. Niech te Jego słowa staną 

się rzeczywistością naszej wspólnoty Parafialnej, naszego miasta i naszych wsi. 

Z błogosławieństwem kapłańskim i prośbą o modlitwę Wasz proboszcz, 

ks. Jacek Jakubiec 
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WĘDRÓWKA PO GRODZIE REJA 

 

Witamy Cię wędrowcu, 

W naszym gościnnym Rejowcu. 

W 1542 roku sam Mikołaj Rej go założył 

i to właśnie tutaj swoje dzieła tworzył. 

Znasz na pamięć i wszyscy to znają: 

„Iż Polacy nie gęsi i swój język mają” 

 

Krocz więc dziś dzielnie po naszych śladach 

i zobacz, jaka nam spuścizna została po pradziadach . 

 

Przygodę swoją w rynku rozpocznij, 

Dobrze się rozejrzyj, na rzeźbionej ławce spocznij. 

Posłuchaj fontanny pięknej szmeru, 

Obok dawnej zabudowy zażyj spaceru. 

Na południu niespodziankę masz, 

Tutaj dawny ratusz skrywa swój dach. 

 

Kolejnym punktem jest szkoła, boisko a obok biblioteka, 

Droga z rynku jest tu niedaleka. 

Ulicą Szkolną obok młynarza, 

Dojdziesz do galerii Stanisława Miszczuka – naszego malarza. 

 

Skręć w prawo w ulicę Dąbrowskiego, 

Przejdziesz obok kirkutu żydowskiego. 

Z lewej na cmentarzu pośród zasłużonych, 

Znajdziesz tablicę ku czci bohaterów tam złożonych. 

 

Biały kościół widzisz pośród drzew? 

To jest właśnie dawna cerkiew. 

W lewo obok ulica Kościuszki się znajduje, 

Tędy do kościoła chodzą ludzie. 

Kościół jest pod wezwaniem Jozafata Świętego, 

Ufundowany przez dziedzica Budnego. 

 

Jeśli dalej jeszcze zmierzysz, 

Chatę-skansen też odwiedzisz. 

Poznasz naszych wsi historię,  

I w praktykę przemienisz teorię. 

 

Wracaj z powrotem teraz, 

Aż trafisz na popiersie Reja. 

Przedszkole i pomnik pamięci dają mu osłonę, 

A teraz przejdź na przeciwną jezdni stronę. 
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Zielona ścieżka pełna traw i kwiatów, 

zaprowadzi cię wprost do pałacu. 

To największa duma Rejowca naszego, 

perła regionu – Pałac Zaleskiego. 

 

Pośród parku położony, 

Zielenią i kwiatami otoczony. 

Jest tu amfiteatr, altana i most, 

A jeśli pójdziesz całkiem na wprost, 

Znajdziesz też jego pierwszych właścicieli, 

Witających razem gości, których dawno nie widzieli. 

 

Tu możesz po wyprawie odpoczynku zażyć śmiało, 

Lecz jeśli jeszcze ci mało, 

Ścieżką po schodkach przejdź 

I na ulicę Fabryczną wejdź. 

Znajdziesz tu GOK a jeszcze dalej starej cukrowni mur 

I wysoki komin sięgający chmur. 

 

Masz już Rejowca pełen obraz, 

Trochę też poznałeś jego krajobraz. 

Teraz bardzo ważne zadanie masz: 

Wszystko co widziałeś, swoim bliskim przekaż. 

Wróć jeszcze, kiedy zechcesz w nasze gościnne progi 

I zobacz, dokąd teraz poniosą cię nogi 

 

 

 

 

(trasa:  3,,5 km., czas: ok.. 2 godziny) 

Opracowanie: GOK Rejowiec 
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Większość z nas pamięta WIELKIEGO POLAKA Papieża Jana Pawła II. 100-lecie rejowiec-

kiej parafii p.w. św. Jozafata Biskupa Męczennika to najbardziej odpowiedni czas, by reli-

kwie tego Świętego Papieża przybyły do naszego kościoła i gościły u nas wśród wielu świę-

tych, którzy w relikwiach mieszkają w naszej ponad stuletniej świątyni u boku Pana Jezusa i 

Matki Bożej Rejowieckiej. 

 I tak się stało. Staraniem proboszcza księdza Jacka Jakubca, trzy dni przed głównymi 

uroczystościami 100-lecia naszej parafii relikwie zostały przekazane przez ks. Kardynała Sta-

nisława Dziwisza do naszej parafii i przywiezione do Rejowca. Dla wszystkich parafian było 

to ogromne zaskoczenie. Uroczyste wprowadzenie i powitanie relikwii nastąpiło w dniu 11 

listopada 2019r. w obecności arcybiskupa lubelskiego ks. Stanisława Budzika. 

 Świętych, wstawiających się u Pana Boga za naszą parafią, zamieszkuje w naszej świą-

tyni jeszcze więcej. Ze szczytu głównego ołtarza spogląda na wiernych św. Jozafat, przedsta-

wiony w stroju biskupim, z paliuszem na szyi, pastorałem, biblią w lewym ręku i liściem pal-

my /symbolem męczeństwa/ w prawej dłoni. Bardzo często przez wielu wiernych, a najczę-

ściej przez dzieci, postać patrona parafii św. Jozafata umieszczona w ołtarzu mylona jest z 

postacią Chrystusa. 

 Święty Jozafat Kuncewicz urodził się w 1580 roku we Włodzimierzu Wołyńskim (na 

Ukrainie, wówczas w Rzeczypospolitej) w mieszczańskiej rodzinie prawosławnej o nazwisku 

Kunczyc. Na chrzcie otrzymał imię Jan, później przybrał nazwisko Kuncewicz - właściwe dla 

szlachty. Rodzice wysłali swojego syna do Wilna, aby tam zdobył odpowiednie wykształce-

nie potrzebne do wykonywania zawodu kupieckiego. Lecz stało się inaczej. W Wilnie zainte-

resował się problematyką unijną, nawiązał kontakt ze środowiskiem prawosławnym, a także 

katolickim, szczególnie z jezuitami. Oni to poradzili Janowi, aby wstąpił do Zakonu Bazylia-

nów, co uczynił w 1604r.  Do zakonu osobiście przyjmował Jana metropolita unicki arcybi-

skup Hipacy Pociej. Tu Jan przywdział zakonny habit i przyjął zakonne imię JOZAFAT.  

Przez kilka lat spełniał posługi w cerkwi unickiej oraz studiował na Akademii Wileńskiej filo-

zofię i teologię. W 1609 roku diakon Jozafat przyjął święcenia kapłańskie i zaraz po święce-

niach został mianowany mistrzem nowicjatu bazyliańskiego.  Z powodu jego gorliwej pracy 

duszpasterskiej nazywano go „duszochwatem”. Za przyczyną Jozafata siostry bazylianki 

otrzymały klasztor  w Krasnobrodzie. W latach 1614-1617 podróżując do Kijowa, Nowogród-

ka   i Połocka pozyskiwał dla unii wielu wiernych, m.in wojewodę połockiego Michała Druckiego-Sokolińskiego i wojewo-

dę nowogródzkiego Teodora Tyszkiewicza. W 1617 roku został mianowany biskupem koadiutorem unickiego biskupa me-

tropolity połockiego. Po śmierci metropolity arcybiskup Jozafat rozpoczął gorliwą pracę duszpasterską w bardzo rozległej 

unickiej archidiecezji połockiej nie rezygnując z życia zakonnego. Zwizytował wszystkie kościoły, dbał o piękno liturgicz-

nych obrzędów, odpowiedni poziom życia duchowego  i wykształcenie księży, zasłynął jako wybitny kaznodzieja. Dzięki 

gorliwej pracy arcybiskupa Jozafata unię przyjęła prawie cała archidiecezja połocka i mieszkańcy innych regionów. Nie 

podobało się to przeciwnikom unii, więc organizowali zamieszki w miastach archidiecezji. Podczas jednej z nich w Witeb-

sku 12 listopada 1623 roku arcybiskup Jozafat został zamordowany przez wbicie topora w głowę. Uczynili to wyznawcy 

prawosławia. Ciało biskupa wrzucona do rzeki Dźwiny. Po sześciu dniach wydobyto je i przewieziono do katedry w Połoc-

ku.  Kult męczennika rozwinął się bezpośrednio po jego śmierci zarówno w Kościele unickim, jak  i katolickim. Sejm Rze-

czypospolitej, a także król Władysław IV Waza starali się o beatyfikację arcybiskupa Jozafata, której dokonał papież Urban 

VIII w 1643r., a papież Pius IX w 1867r. kanonizował męczennika za wiarę. 

 Ciekawe były dzieje przechowywania relikwii Świętego. W obawie przed zniszczeniem przechowywano je w kilku 

miejscowościach na Białorusi, do 1667r. przebywały u bazylianów w Supraślu, później przewieziono je do Połocka, stam-

tąd do Białej Podlaskiej, w roku 1916 do Wiednia, a od 1949 roku znajdują się w bazylice św. Piotra w Rzymie. Podczas 

powstania styczniowego ogłoszono Jozafata jego patronem i modlono się jako do jednego z głównych patronów Polski. W 

ikonografii jest kilka różnych przedstawień św. Jozafata: jako brodaty mężczyzna w dojrzałym wieku, w habicie zakonnym 

lub stroju biskupim, z krzyżem, pastorałem, palmą męczeństwa i toporem oraz tasakiem (którymi został zabity). 

 Relikwie św. Jozafata Kuncewicza znajdujące się w naszym kościele, jeszcze przed powstaniem w Rejowcu parafii 

rzymsko-katolickiej, były przekazane Marii i Józefatowi Budnym przez księcia Adama Woronieckiego, który przebywając 

w Kaniem w maju 1908 odnalazł szkatułkę z relikwiami i razem z dokumentami stwierdzającymi ich autentyczność przeka-

zał do Rejowca, jednocześnie prosząc o umieszczenie relikwii w nowo wybudowanym kościele. Według ówczesnych za-

sad, aby mogła być sprawowana Msza św., w mensach ołtarzowych umieszczano relikwie Świętych. Relikwie, które były 

wystawiane na widok publiczny umieszczano w relikwiarzach w formie krzyża, serca itp.  

 Za naszą parafią wstawiają się u Pana Boga też inni święci, o których napiszę w następnym numerze czasopisma.       

P.M. 
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   Projekt był realizowany przez dwie najstarsze grupy przedszkolne pod kierunkiem Pań: Ewy Semeniuk, Anny Szwed i 
Eweliny Rybarczyk. Dzieci wraz z rodzinami realizowały założenia programu przez cały rok szkolny. Głównym celem projektu 

było  kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tra-
dycje Polski. Działania projektowe były też okazją, by obudzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczu-
cie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem.  Projekt zakładał realizacje dziesięciu 
zadań z listy podstawowej oraz wybranych przez placówkę kolejnych dziesięciu tak, aby były one 
zbieżne z tradycją i kulturą naszego regionu. W ramach tej inicjatywy powstało mnóstwo działań mię-
dzy innymi: przygotowanie uroczystości w Kościele Świętego Jozafata z okazji rocznicy odzyskania 
niepodległości , pokaz mody patriotycznej, spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Wólce Rejo-
wieckiej, gdzie przedszkolaki piekły chleb, akcja ,,Paczka dla Bohatera”, zbieraliśmy żywność dla 

kombatantów. Wraz z rodzicami dzieci piekły ciasta wielkanocne oraz wykonywały pisanki, poznawały ciekawe zakątki naszej 
miejscowości oraz herb naszego miasta.  Dzieci chętnie czytały też wybrane legendy Polskie. Zwieńczeniem projektu było napi-
sanie przez grupę sześciolatków wraz ze swoimi rodzinami ,,Legendy o Orle Bieliku”. Dziękujemy wszystkim rodzicom za zaan-
gażowanie i pomoc przy realizacji projektu.       Ewa Semeniuk, Anna Szwed, Ewelina Rybarczyk 

Ostatnie miesiące roku szkolnego upłynęły wszystkim dzieciom głównie na zdalnej  nauce w domu. W tym czasie grupa 6 latków 
z Gminnego Przedszkola w Rejowcu podjęła się niezwykłego zadania. Wymyślenia, napisania i zilustrowania legendy o Orle 
Bieliku. ,,Pisanie na wezwanie”- zabawa polegała na tym, aby dzieci wraz z rodzicami wymyślały kolejne fragmenty historii, 

następnie wyznaczały kolejne osoby do kontynuowania pisania legendy. W ten sposób, wspólnymi siłami 
dzieci wraz z rodzicami stworzyły legendę. Powstała wspaniała historia widziana oczami dzieci a zapisana 
przy pomocy rodziców. Dzięki sprawnej współpracy całej grupy do legendy powstały również kolorowe  
ilustracje. Całość udało się złożyć w formie książeczki, a następnie wydrukować w profesjonalnej drukarni. 
W sumie nakładem ukazało się już 40 egzemplarzy, które trafiły do współautorów, a także władz naszej 
gminy. Mamy nadzieję, że ta wspaniała praca zyska kolejny dodruk wydawniczy i będzie stanowiła dosko-
nałą wizytówkę naszej placówki na wielu płaszczyznach. Inicjatorką tego projektu była Pani Ewa Semeniuk, 
która również wzięła udział w tworzeniu legendy, projektując okładkę. Zapraszamy wszystkich do przeczy-
tania legendy na internetowej stronie przedszkola przedszkole@gmina.rejowiec.pl  
 Bardzo serdecznie dziękuję: absolwentom przedszkola i ich rodzinom za podjęcie tego wyzwania, 

Pani dyrektor za wsparcie przy realizacji projektu, oraz Pani Marcelinie Gwardiak za 
profesjonalne przygotowanie  legendy do druku.  

 Jesteśmy najmłodszą grupą w przedszkolu, ale już mamy 3 latka. Do przedszkola 
chętnie chodzimy, a tam: myjemy ręce przed jedzeniem i zjadamy wszystko z talerzyka. 
Umiemy piosenkę o kolorowych listkach i tańczymy, kiedy gra muzyka. Razem z kole-
gami wspólnie się bawimy.  

 Po bardzo długiej przerwie w stacjonarnym nauczaniu mury naszego przedszkola 
opuściła najstarsza grupa 6 latków. Pożegnanie grupy odbyło się na świeżym powietrzu 
w pełnej dbałości o reżim sanitarny. Wraz z dziećmi do przedszkola ostatni raz przyszli 
rodzice 6 latków.  Jak każde pożegnanie i to było trudne i choć na twarzach najmłod-
szych gościły uśmiechy nie zabrakło też i łez, momentów wzruszeń i słów pożegnań. 
Podczas spotkania dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy ukończenia przedszkola, 
książki oraz słodkie upominki. Wyróżniono rodziców: Panią Marcelinę Gwardiak, Ju-
stynę Dobosz, Justynę Pietraś, Sylwię Baran, Sylwię Górną wręczając im statuetki, 
dziękując za życzliwość i działania wspierające nas w codziennej pracy. Pana Adama 
Piecha wyróżniono za wielkie serce i bezinteresowną pomoc, na którą zawsze można 
liczyć. Wszystkim 6 latkom życzymy pomyślnych wiatrów na kolejnych ścieżkach edu-
kacji, rozwijania swoich zainteresowań, budowania kolejnych więzi i przyjaźni, spełnia-
nia marzeń i sukcesów w zdobywaniu świata.       
     

Drogie przedszkolaki !Dziękuję Wam za zaangażowanie w życie przedszkola, za to, że aktywnie 
uczestniczyliście w przedszkolnych  uroczystościach, jak i dla środowiska lokalnego . Gratuluję 
Wam wszystkich wyników, które uzyskaliście w tym czasie zarówno w nauce, jak i sporcie czy 

sztuce. Cieszę się, że pośród Was mamy talenty matematyczne,  genialnych sportowców, kreatyw-
nych artystów oraz laureatów ogólnopolskich konkursów.  

Szanowni rodzice! Chcę Wam serdecznie podziękować za wsparcie i wyrozumiałość. Dziękuje 
także za dwuletnią współpracę,  za wszelką pomoc przy wydarzeniach i uroczystościach przed-
szkolnych, za dzielenie się Waszymi doświadczeniami. Za to, że doskonale rozumiecie Państwo, że 
przedszkole  to nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale także rodzice i do jego pełnego funkcjonowa-
nia potrzebna jest Wasza współpraca.  
Wszystkim życzę powodzenia i trzymam za Was kciuki. 

Ewa Semeniuk 
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  Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczyło ponownie pieniądze na realizację kolejnego projektu grantowego pod nazwą  

„Zdalna Szkoła +” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej  nr I 

„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu 

do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu. Jest to kontynuacja projektu „Zdalna Szkoła”. Tym razem o dofi-

nansowanie mogły się starać tylko gminy, bo to one odpowiadają za wsparcie rodzin. To, jaka kwota trafiła na  konto zale-

żało od liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia.              

 Gmina Rejowiec jako Beneficjent, złożyła wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie. Tym razem otrzymaliśmy 

55000, 00 zł z przeznaczeniem dla nauczycieli i uczniów, przede wszystkim z rodzin wielodzietnych, którzy mają problem 

z dostępem do sprzętu dla zdalnej edukacji. Poziom dofinansowania wyniósł jak poprzednio 100 %, bez udziału wkładu 

własnego. Tym razem Gmina Rejowiec zakupiła 21 laptopów bardzo dobrej jakości i przekazała Szkole Podstawowej im. 

Mikołaja Reja w Rejowcu . Od 1 września 2020 r. wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020 / 2021 służą one  

uczniom i nauczycielom najbardziej potrzebującym. Gdy zajęcia lekcyjne wracają  do szkół, sprzęt będzie mógł być wyko-

rzystywany przez wszystkich uczniów.  

 Zakup sprzętu komputerowego ze środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spowo-

dował dalszą poprawę jakości nauczania. Zabezpieczył potrzeby w przypadku wystąpienia ponownego zdalnego naucza-

nia . Jest to wielkie wsparcie dla uczniów z rodzin najuboższych i potrzebujących nauczycieli. Gmina Rejowiec otrzymała  

do wykorzystania  z dwóch projektów kwotę  115000,00 zł. Doposażenie szkół bez tak dużego wsparcia finansowego abso-

lutnie nie byłoby możliwe.                                               

Grażyna Korcz 

Przyjazny pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej  
 1 września 2020 r. w Szkole Podstawowej w Rejowcu rok szkolny rozpoczęło 380 uczniów w 17 oddziałach. Uro-

czystość rozpoczęcia roku szkolnego poprzedziła msza święta, a inauguracja została zorganizowana w trzech turach. Na 

uroczystości gościliśmy Burmistrza Tadeusza Górskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Mirosława Kościa. 

Obecność Gospodarzy Gminy jest wyrazem ich troski o sprawne i bezpieczne funkcjonowanie szkoły w nowych, trudnych 

okolicznościach.  

W tym roku po raz pierwszy społeczność naszej szkoły była świadkiem wciągnięcia flagi państwowej na maszt.  

Wśród uczniów naszej szkoły jest 43 pierwszoklasistów. Przed nimi i pozostałymi uczniami stoi trudne zadanie wdrożenia 

się w szkolną rzeczywistość w czasie pandemii. Szkoła stworzyła warunki funkcjonowania w tym trudnym czasie poprzez: 

wyodrębnienie dwóch wejść do szkoły, rozpoczynanie zajęć lekcyjnych w różnych godzinach, przypisanie każdej klasie 

sali lekcyjnej, zabezpieczenie środków do dezynfekcji rąk i powierzchni płaskich, organizację rotacyjnych przerw w celu 

ograniczenia liczby dzieci przebywających na korytarzu i obowiązek noszenia podczas przerw maseczek, zorganizowanie 

nowych zasad korzystania ze świetlicy szkolnej, biblioteki i stołówki. Szkoła jest wyposażona w dyspenser do dezynfekcji 

rąk, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni płaskich, maseczki, rękawiczki, termometry. Zorganizowaliśmy także izolatkę. 

W trakcie dowozu dzieci do szkoły w autobusach uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczki. Sprzęt w salach lekcyj-

nych, klamki, barierki i sprzęt sportowy oraz klawiatury komputerów uczniowskich są dezynfekowane, a sale są wietrzone. 
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AKCJA KORKI - Wkręć się w pomaganie 

  Za jedną nakrętkę nie kupimy wózka inwalidzkiego, nie zasponsorujemy rehabilitacji dla osoby chorej czy niepeł-

nosprawnej, ale możemy pomóc zbierając nakrętki. Nasza biblioteka już od paru lat zbiera nakrętki, bierzemy udział w ak-

cji społecznej, dzięki której pomagamy osobom chorym. W chwili obecnej nasza zbiórka nakrętek przeznaczona jest dla 

Beaty,  która bardzo potrzebuje naszej pomocy. Do zbierania nakrętek zachęcamy naszych czytelników, do akcji mogą 

przyłączyć się wszyscy. Nie wyrzucaj, przynieś nakrętki do biblioteki, wrzuć do specjalnego pojemnika. Pomagajmy….!!!   

 

KIERMASZ KSIĄŻEK UŻYWANYCH 

W dniach 8-9-10 lipca 2020 przed budynkiem biblioteki odbył się kiermasz książek używanych, które zostały wyco-

fane z biblioteki jako ”zaczytane”, a my dałyśmy im szansę na nowe życie w domowych zbiorach miłośników książek. 

 Wszyscy nasi uczniowie muszą pamiętać, aby 

stosować się do zasad bezpieczeństwa. Uczniowie 

klas I wykazują się dużą dojrzałością, a rodzice od-

powiedzialnością. W przedsionku wyznaczyliśmy 

Strefę Rodzica, gdzie nauczyciele odbierają dzieci i 

tam też odprowadzają je po lekcjach. Na terenie 

szkoły nie mogą przebywać osoby postronne, a w 

sytuacjach nagłych można się kontaktować 

z pracownikami szkoły używają domofonu i telefo-

nicznie. Uczniowie klas I-III mają zajęcia w wy-

dzielonej strefie na I piętrze, a przerwy i posiłki or-

ganizują im panie nauczycielki w trakcie, gdy starsze klasy mają lekcje.  

 Szkoła jest przygotowana do prowadzenia zajęć stacjonarnych, hybrydowych, a także zdalnych na platformie Google 

z wykorzystaniem Clasroom i Meet. Zgodnie z zaleceniem MEN, GIS i MZ zajęcia wychowania fizycznego odbywają się 

głównie na świeżym powietrzu, a na informatykę uczniowie przychodzą do sali komputerowej po zdezynfekowaniu rąk. Z 

procedurami obowiązującymi w szkole zostali zapoznani rodzice obecni na inauguracji roku szkolnego, dokumenty zostały 

zamieszczone na stronie szkoły, zostaną ponownie omówione na najbliższych wrześniowych spotkaniach z rodzicami. 

 Życzymy naszym uczniom i ich rodzicom dużo zdrowia, cierpliwości i wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. 

Dyrekcja Szkoły 
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 Wprowadzenie stanu pandemii na terenie naszego kraju i zagrożenie zwią-

zane z koronawirusem zahamowało znacznie działalność społeczną. Nie oznacza 

to jednak ,że na wsi nic się nie dzieje. W Niedziałowicach kontynuujemy działa-

nia mające na celu kształtowanie wizerunku i podnoszenie estetyki wsi, dbamy o 

to ,co już powstało i ciągle podejmujemy nowe wyzwania. W lipcu br. odnowio-

ny został przystanek w Niedziałowicach Pierwszych przy drodze powiatowej 

relacji Niedziałowice – Zagroda. Wsparcie okazał tu Urząd Miejski w Rejowcu , 

który przekazał na ten cel farbę i pędzle. Pozostałe materiały niezbędne do za-

kończenia prac zakupili mieszkańcy wsi, część materiałów udało się pozyskać 

sposobem gospodarczym.  

Regularnie koszony jest plac wiejski w centrum wsi oraz teren przy budynku 

dawnej szkoły ,a także cmentarz na skraju wsi – „Mogiłki”.  
Autor tekstu i zdjęć : AHB, Niedziałowice  

 

 

 Od 14 czerwca do 14 sierpnia 2020 KGW Zagrodzianki 

wraz z KGW Wola Żulińska i OSP Żulin brały udział w zakrę-

conej akcji "ZMIEŃ ŚMIECI W RADOŚĆ CHORYCH DZIE-

CI”. Całe wydarzenie miało na celu zebrać jak największą ilość 

zakrętek aby pomóc w ratowaniu dzieci Lubelskiemu Hospi-

cjum im. Małego Księcia.  

 Akcja okazała się sukcesem. Zaangażowanie członków 

KGW i OSP oraz mieszkańców okolicznych wiosek było  tak 

ogromne, że poczułyśmy chęć zrobienia czegoś więcej. Zdecy-

dowałyśmy że zorganizujemy "mini festyn" na terenie OSP Żu-

lin, gdzie stoi ogromne serduszko (wykonane nieodpłatnie 

przez syna przewodniczącej KGW Wola Żulińska) na zakrętki. 

W ten sposób chciałyśmy podziękować społeczności naszych 

okolic za tak ogromną ilość dobrego serca i pobudzić do dalsze-

go działania. 9 sierpnia był dniem pełnym radości i atrakcji 

zwłaszcza dla dzieci np.: dmuchane zjeżdżalnie, Pani Animator 

"Happyland Animator", wata cukrowa i słodki poczęstunek 

(m.in. pierniczki z warsztatów organizowanych w związku z 

konkursem "Lubelskie Lokalnie Mikro dotacje FIO4"). Każdy 

uśmiech dziecka  był wart wszystkich starań i dał namiastkę 

tego, co się dzieje w Lubelskim Hospicjum, gdy udaje się po-

móc choć jednemu maluchowi. Wszystkie zabawy możliwe 

były także dzięki sponsorom: Burmistrzowi Rejowca, Wójtowi 

Gminy Łopiennik Górny i Kasie Stefczyka. 

Dziękujemy, że możemy razem  zmieniać świat na lepsze! 

 

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej zaprosił KGW Zagrodzianki i KGW Wola 

Żulińska na szkolenie :"Jak skutecznie pozyskać dotację na inicjatywy oddolne". Warszta-

ty odbyły się 15 września w Sali Kameralnej Biłgorajskiego Centrum Kultury i były bar-

dzo ciekawe, pouczające i pobudzające do dalszych prób "walki" o jeszcze większe pienią-

dze. Dodatkową korzyścią wynikającą ze szkolenia  jest udział w wyjeździe studyjnym do 

Ustrzyk Dolnych oraz warsztaty z efektywnego pozyskania dotacji zorganizowane w OSP 

Żulin dzięki uprzejmości Pani Prezes Ireny Gadaj. Całe zaangażowanie Zagrodzianek w 

działanie FLZB wynika z udziału w konkursie "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4", 

w którym uzyskały pokaźne dofinansowanie na doposażenie siedziby, a więc warto! Jeden 

projekt wiele korzyści.  
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Odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – PSZOK na Oczyszczalni Ścieków wywozimy poza okresami 
wskazanymi w harmonogramie jako MPZOK (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych)  po uprzednim 

zgłoszeniu do Urzędu Miejskiego w Rejowcu: osobiście w pokoju nr 8 lub telefonicznie - 82 56 88 159 wew. 3 
(Gospodarka Odpadami Komunalnymi). 

Dyżury Gminnego Biura Spisowego 

 Gminne Biuro Spisowe w Rejowcu informuje, że do 30 

listopada 2020 roku będzie pełnić dyżury w związku z trwa-

jącym Spisem Rolnym. Czas trwania dyżurów obejmuje godzi-

ny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8:00 do 15:00. Spisać gospodarstwo można samodzielnie korzy-

stając ze strony https://spisrolny.gov.pl/  

 Dla rolników którzy nie mają dostępu do Internetu możli-

wość skorzystania ze stanowiska komputerowego w Urzędzie 

Miejskim w Rejowcu i spisania swojego gospodarstwa.  

 Informacje na temat spisu można uzyskać pod numerem 

telefonu 82 568-81-45, 82568-81-59 od Gminnego Biura Spiso-

wego (pracowników Urzędu): Janusza Mazurka i Urszuli Czer-

niej. 

 Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju kon-

taktować się będą z Rolnikami telefonicznie rachmistrze spiso-

wi Wojewódzkiego Biura Spisowego oraz rachmistrze Gminne-

go Biura Spisowego. Nie przewiduje się wizyt bezpośrednich 

rachmistrza w gospodarstwie, z tym że sytuacja może ulec 

zmianie w zależności od rozwoju epidemii. 

Spis rolny jest obowiązkowy – spiszmy się jak na rolników 

przystało. 
Janusz Mazurek 

https://spisrolny.gov.pl/
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Rocznica wybuchu II wojny Światowej  

i agresji sowieckiej na Polskę  

1, 17 września 

 

 1 i 17 września w Rejowcu przedstawiciele władz gminy: Burmistrz Tadeusz Górski i Przewodniczący Rady Miej-
skiej Mirosław Kość uczestniczyli w ceremonii złożenia kwiatów przy mogile żołnierskiej na tutejszym cmentarzu oraz 
przy pomniku ku czci poległych bohaterów przy ulicy Kościuszki. 

Laureaci konkursu „Moje Gospodarstwo, Estetyczne i Bezpieczne” 
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