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Egzemplarz bezpłatny 

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Rejowiec 

 

Boże Narodzenie to czas niezwykły,  

czas kiedy wszyscy ludzie stają się dla siebie bardziej serdeczni, 

czas kiedy ludzie się do siebie zbliżają,  

czas kiedy ludzie cieszą się każdą chwilą.  

Boże Narodzenie ma nas łączyć, ma dawać poczucie bliskości z drugim człowiekiem,  

jednocześnie nakłaniając nas do zadumy nad sobą i tym, co nas otacza.  

W to wyjątkowe święto uwierzymy w cud,  

cieszymy się tym, co mamy i dzielimy się tym z bliźnimi.  

Boże Narodzenie ma być czasem szczególnym,  

który pozostanie w naszych sercach przez cały kolejny rok,  

by móc ponownie przeżyć go w szczęściu i radości. 

 

Z okazji zbliżających się świąt, chcemy złożyć  

najszczersze i najserdeczniejsze życzenia:  

zdrowych, bo zdrowie jest najważniejsze,  

pełnych miłości, bo miłość nadaje naszemu życiu sens,  

radosnych, bo radość to światło naszego życia,  

Świąt Bożego Narodzenia.  

Niech pokój zamieszka w Państwa sercach,  

a szczęście i radość nie opuszczają Państwa przez cały kolejny 2022 rok. 
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 D O F I N A N S O W A N  I A     

Gmina Rejowiec otrzymała 4 837 039,60 zł  z programu Polski Ład 

Dzięki dofinansowaniu zostanie wybudowana hybrydowa hy-

drofitowa oczyszczalnia ścieków oraz budowa kanalizacji sani-

tarnej w miejscowości Zawadówka.  Inwestycja obejmie budo-

wę zbiorczej oczyszczalni ścieków o przepustowości 74 m3/

dobę i 997 mb sieci kanalizacyjnej. W ramach inwestycji po-

wstanie: punkt zlewny wraz ze zbiornikiem uśredniającym i 

systemem antyodorowym, sito-piaskownik z odtłuszczaczem, 

osadnik wstępny 3- komorowy, 4 złoża z trzciną pospolitą, 

przepompownia, 2 równoległe układy podwójnych złóż hydrofi-

towych, P-filtr do usuwania fosforu, rurociąg grawitacyjny, in-

stalacja fotowoltaiczna, kontenerowy budynek socjalno-

techniczny, drogi wewnętrzne, place manewrowe, chodniki, 

ogrodzenie, oświetlenie. 

W chwili obecnej trwa procedura przygotowania postępowania 

przetargowego. 

 

1 408 059 zł z Ministerstwa Finansów  

Gmina Rejowiec otrzymała również  dofinansowanie w wyso-

kości  1 408 059 zł z Ministerstwa Finansów na budowę kanali-

zacji sanitarnej, która zaplanowana jest w m. Kobyle oraz w m. 

Rejowcu. Inwestycja ta znacząco poprawi komfort życia na-

szych mieszkańców, a także stan środowiska naturalnego. 

 

188 850 zł dla „Cyfrowej Gminy” 

„Cyfrowa Gmina” to program finansowany z Funduszy Eu-

ropejskich, w ramach programu Gmina Rejowiec może otrzy-

mać wsparcie w wysokości 188 850 zł.  Za otrzymane pieniądze 

gmina będzie  mogła sfinansować m.in. dalszą cyfryzację  urzę-

du, kupić sprzęt komputerowy, przygotować urzędników do pra-

cy z nowoczesnymi technologiami - wykupić szkolenia z zakre-

su cyberbezpieczeństwa, wyposażyć urząd w programy wspiera-

jące cyfrowe bezpieczeństwo.  
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Granty PPGR  

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym  
 

Dofinansowanie można było otrzymać na:  sprzęt komputerowy z urządzeniami peryfe-

ryjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, 

w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.   

Oświadczenia dotyczące udziału w projekcie na zakupu komputerów dla uczniów z gmin 

popegeerowskich można było składać  w terminie od  8 do 26 października 2021 r. w Urzę-

dzie Miejskim w Rejowcu lub drogą pocztową.  Gmina złożyła wniosek  o przyznanie 

grantu dla 118 dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR na zakup sprzętu komputerowego. Obecnie trwa 

procedura weryfikacyjna. 

 

Gmina Rejowiec otrzymała nagrodę w wysokości 250 tys zł .  

w  konkursie „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ” 
 

Celem Konkursu jest utrwalenie i promocja samorządowych działań 

profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień 

przeciw COVID-19.  Konkurs Rosnąca Odporność premiuje gminy, 

które osiągną najwyższy wzrost poziomu za szczepienia swoich 

mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. 

 

Informacja o możliwości samodzielnego rozliczania  

oraz uiszczania opłaty za wodę i ścieki 

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

ru ścieków stosuje się kwartalne okresy obrachunkowe. 

 Uprzejmie informujemy, że osoby które chciałyby uiścić opłatę za 

zużytą wodę i odprowadzone ścieki częściej niż w kwartalnych okresach 

mogą to uczynić po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numer 

82 54 44 254 lub osobiście w punkcie kasowym na terenie urzędu. 

W związku z powyższym, jeśli przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Re-

jowcu 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. Zgło-

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

riat@gmina.rejowiec.pl 

 W przypadku zgłoszenia odczytów drogą e-mailową – skan faktury VAT zostanie przesłany tą samą dro-

gą  - po uprzednim wyrażeniu zgody na taki sposób dostarczenia faktury. 

UM w Rejowcu 
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Bezpłatna Aplikacja  

dla mieszkańców 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji 

"My Local News" dla jednostek samorządu terytorialnego do 

kontaktu z mieszkańcami naszej gminy. 

W dobie powszechnego Internetu i mediów społecznościo-

wych, komunikacja pomiędzy szeroko pojętą administracją 

lokalną a mieszkańcami staje się jednym z kluczowych ele-

mentów. 

Właśnie dlatego Gmina Rejowiec uruchomiła aplikację mo-

bilną My Local News, która ma na celu umożliwienie admi-

nistracji lokalnej dotarcie do mieszkańców z istotnymi dla 

nich informacjami. 

My Local News przeznaczone jest dla mieszkańców zainte-

resowanych sprawami swojego miejsca zamieszkania lub 

dowolnego obszaru administracyjnego. Dzięki My Local 

News dowiemy się o ważnych wydarzeniach dotyczących 

danej lokalizacji jak i sprawach dnia codziennego, związa-

nych z życiem społecznym. 

Aplikacja ma za zadanie powiadamiać na bieżąco mieszkań-

ców m. in. o: 

- wydarzeniach lokalnych organizowanych w gminie, w 

urzędzie, w placówkach oświatowych, w GOK, 

- informacjach kulturalnych, 

- gospodarce komunalnej, 

- spotkaniach mieszkańców, zebraniach, zaproszeniach 

na sesję rady miejskiej wraz porządkiem obrad, 

- opłatach i podatkach, 

- informacjach i ogłoszeniach z Urzędu Miejskiego i 

GOPSu w Rejowcu, 

- alertach i ostrzeżeniach meteo, 

- przerwach w dostawie wody oraz energii elektrycznej, 

- komunikatach dotyczących przydatności wody do spo-

życia z gminnego wodociągu, 

- oraz innych ważnych sprawach społecznych. 

Dzięki aplikacji My Local News wszyscy mieszkańcy, go-

ście, turyści mogą być „na bieżąco” z działaniami i aktualno-

ściami administracji lub innych jednostek organizacyjnych w 

Gminie Rejowiec. Korzystając z aplikacji można dowiedzieć 

się o wszystkich istotnych wydarzeniach jakie były lub do-

piero się wydarzą. Informacje są kierowane do całej gminy 

lub też do wybranych miejscowości czy też ulic, co sprawi, 

że na pewno dostaniecie Państwo te wiadomości, które są 

dedykowane do Państwa. Każdy użytkownik może w aplika-

cji samodzielnie decydować jakie kategorie informacji go 

interesują i mają do niego docierać - a jakie nie. Co bardzo 

istotne - w jednej aplikacji można otrzymywać informacje 

skierowane do wielu konkretnych lokalizacji – ulic w danej 

lub różnych miejscowościach. Wystarczy tylko dodać te lo-

kalizacje w aplikacji i każda informacja skierowana do tych 

lokalizacji zostanie wyświetlona w naszym telefonie. Apli-

kacja jest dostępna bez żadnych opłat dla użytkowników, 

jedynym warunkiem jest posiadanie telefonu z systemem 

Android lub iOS. Żadna rejestracja nie jest konieczna. Bądź 

na bieżąco - zachęcamy do korzystania. 

Instrukcja instalacji aplikacji My Local News 

1. Pobranie aplikacji na telefon. 

Aplikację bezpłatnie instalujemy ze „sklepu” z aplikacjami 

w zależności od systemu – Google Play lub AppStore. Do 

szybkiej instalacji można również użyć kodów QR. 

2. Po pobraniu i instalacji należy dodać lokalizację, z której 

chcemy otrzymywać komunikaty oraz interesujące nas kate-

gorie wiadomości. Ważne jest, aby zezwolić na wysyłanie 

powiadomień, dzięki temu nawet jak nie będziemy mieć uru-

chomionej aplikacji, dostaniemy powiadomienie o nowym 

komunikacie. 

Województwo: Lubelskie 

Powiat Chełmski 

Gmina: Rejowiec (gmina miejsko-wiejska) 

Miejscowość: Rejowiec 

Ulica: bez ulicy lub dowolna 

kolejny krok to dalej i zakończ. 

3. Dodanie kolejnej lokalizacji odbywa się na takich samych 

zasadach – naciskamy przycisk „+” i wybieramy nową loka-

lizację oraz intersujące nas kategorie. 

4. Przechodzenie do wiadomości z danej lokalizacji odbywa 

się poprzez przesunięcie palcem w prawo lub lewo na ekra-

nie z wiadomościami lub kliknięcie na nazwę lokalizacji 
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Towarzystwo Regionalne Rejowiec 
 

W bieżącym roku, jak i poprzednich latach członkowie Towarzystwa Re-

gionalnego Rejowiec realizowali cele statutowe Stowarzyszenia wykonując 

szereg prac społecznych. Były to między innymi prace konserwacyjno-

pielęgnacyjne miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych w Rejowcu i na 

terenie gminy Rejowiec. 

Członkowie Stowarzyszenia wykonywali również prace porządkowe na sta-

rych i zapomnianych mogiłach, które od wielu lat są pod ich opieką. Dzięki 

staraniom grupy pasjonatów, miejsca takie nie zostaną zapomniane. 

Ze względu na fakt, iż członkowie Stowarzyszenia to w większości już emeryci oraz ze względu na panującą od 

2 lat pandemię wirusa SARS-CoV-2 nie jest prowadzona coroczna kwesta na rejowieckim cmentarzu parafial-

nym na rzecz ratowania zabytkowych mogił, której Towarzystwo Regionalne Rejowiec przewodniczyło od wielu 

lat. Pełni nadziei, że sytuacja pandemiczna w następnych latach pozwoli na bezpieczne kwestowanie, wrócimy 

do tak zacnej inicjatywy. 

Za wykonaną pracę w mijającym roku, za poświęcony czas na rzecz Stowarzyszenia, wszystkim członkom To-

warzystwa Regionalnego Rejowiec składam serdeczne wyrazy uznania i podziękowania. 

 

Przewodniczący 

/-/ Jerzy Grzesiak 

Podczas tegorocznych Świąt ulice Rejowca zostały rozświetlone iluminacjami w formie prezentu-bramy do wy-

konywania zdjęć, podświetlenia miejskiej fontanny, a także dekoracjami świetlnymi przy lampach ulicznych. 

Fot. K.L-W, G. Studzińska 

Członkom Towarzystwa Regionalnego Rejowiec,  
ich rodzinom oraz mieszkańcom Gminy i Miasta Rejowiec  

życzenia  zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nowym 2022 roku,  
składa Przewodniczący Jerzy Grzesiak 
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ODPADY KOMUNALNE 

 Informuję, że obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynikający z ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z póź.zm.) realizo-

wać będzie Gmina Rejowiec tylko z nieruchomości zamieszkałych. 

Z nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich gdzie znajdują się: przedsiębiorstwa, firmy budowlano-

remontowe, zakłady usługowe: np. fryzjerstwo, kosmetologia, krawiectwo, rehabilitacja itp., warsztaty samocho-

dowe, budynki użyteczności publicznej, sklepy, obiekty kulturalno-oświatowe, lokale gastronomiczne Gmina nie 

będzie odbierać odpadów komunalnych. 
 

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komu-

nalne mają obowiązek: 

 zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do Rejestru Dzia-

łalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości po-

łożonych na terenie gminy Rejowiec; 

 wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, 

utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzy-

manie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 

 zbierania i przekazywania w sposób tylko i wyłącznie segregowany wytworzonych na terenie nieruchomo-

ści odpadów komunalnych; 

 posiadania dowodów uiszczania opłat za świadczone usługi. 

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na 

działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni: 

uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości za-

mieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją; 

zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nierucho-

mości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza); 

Z uwagi na obowiązek prowadzenia ewidencji takich umów należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Rejowcu 

ich kserokopii. Brak złożenia wymaganych umów skutkuje  wezwaniem do ich okazania. 
A.Dobosz 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, 

u inkasenta lub przelewem  

na rachunek bankowy Gminy Rejowiec:  

 

NOWY NUMER KONTA BS Cyców o/Rejowiec: 
 

29  8191  1013  2004  4000  0635  0039 
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Informacja 

W obliczu pogarszającej się sytuacji epidemicznej  

oraz wprowadzenia nowych obostrzeń przez rząd  

Sylwester Miejski 2021/2022 nie odbędzie się. 
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 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” 

„Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą” 
Na czas Błogosławionych Dni—Świąt Bożego Narodzenia, składam najpiękniejsze życzenia: zdrowia, radości, dni bez 

trosk i zmartwień. A malutki Jezusek niech zawsze będzie wśród nas i niech darzy nas łaskami. 
Nowy rok 2022 niech będzie rokiem dobrych, pełnych spokoju i pokoju i normalności dni. 

Z całego serca życzy  Sołtys Rejowca Lucyna Polakowska. 

Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek. 
Nowego Roku 2022 spełniającego wszelkie marzenia,  
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.  

Życzy Sołtys Adamowa—Emilia Serafin 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2022 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 2022 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 2022 Roku.  

Sołtys Hruszowa Alicja Książek 

Aby te święta, a także cały nadchodzący rok 2022 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 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i w poczuciu łączącej nas więzi składamy najserdeczniejsze życzenia. 
Niech narodzone Dziecię przyniesie do naszych domów prawdziwą nadzieję i radość, których nic nie zakłóci.  

Niech Nowy 2022 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. 

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 

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 2022 Rok.  
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy Sołtys Rybiego Małgorzata Kozłowska  
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25 LISTOPADA –„ ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA” 
 

Pluszowy Miś to zupełnie wyjątkowy przyjaciel z dzieciństwa. Wierny, 

kochany, zawsze gotowy do przytulenia, cierpliwy powiernik dziecię-

cych sekretów. Dlatego z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia  25 

listopada do Gminnej Biblioteki Publicznej  na spotkania przybyły dzieci 

z Przedszkola Gminnego z panią M. Kość-Krupińską i A. Szwed. Panie 

bibliotekarki czytały opowiadania o misiach, opowiedziały historię po-

wstania pluszowego misia, imprezie towarzyszyła wystawa licznych plu-

szowych misiów oraz  książek związanych  z misiem. Wiele śmiechu 

wzbudziło rysowanie misia z zamkniętymi oczami, każde dziecko chcia-

ło narysować tego miłego  pluszaka.  Dzieci wspólnie śpiewały piosenkę 

o misiach. „Jadą, jadą misie”,   Na koniec spotkania dzieci złożyły przy-

sięgę Pluszowemu Misiowi, że zawsze przytulać będą wszystkie Misie i 

krzywdy im zrobić nie dadzą. Na zakończenie spotkanie dzieci zostały 

poczęstowane miodowymi pierniczkami, które są przysmakiem misiów. 

Były też wspólne zdjęcia i zaproszenie na kolejne spotkania przygotowa-

ne przez bibliotekę. 
Teresa Kopniak 

 

Dofinansowanie dla bibliotek publicznych  

na zakup nowości wydawniczych  

Priorytet 1. Kierunek interwencji 1.1  

w ramach NPRCz 2.0 
 

 Od 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu jest Beneficjen-

tem programu wieloletniego: 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” 

w zakresie priorytetu 1.Poprawa oferty bibliotek publicznych dla kierun-

ku interwencji K.1.1. zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 

ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

2.0. na lata 2021 – 2025 pochodzących z budżetu państwa. 

Kierowany program do bibliotek przyczyni się do zwiększenia  dopływu 

nowości  wydawniczych  dla  czytelników  dorosłych oraz dla dzieci i 

młodzieży z różnych dziedzin wiedzy. 

W ramach Programu nasza Biblioteka otrzymała kwotę  5 000,00 zł. 

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania  
oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym  2022 Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzą:  

Witold Szuran Radny, Katarzyna Kasprzak Sołtys Zagrody, Krystyna Podleśna Sołtys Czechów-Kąt,   
Magdalena Terlecka Przewodnicząca KGW „Zagrodzianki” w Zagrodach wraz z członkiniami koła. 

Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia pragniemy życzyć pełnych radości i spokoju świąt. Niech ten czas będzie pełen 

ciepła i rodzinnej atmosfery. Dużo radości, pogody ducha, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności, a także wielu sukcesów 

w nadchodzącym roku. Życzy Sołtys Zyngierówki Elżbieta Forysiuk wraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Zyngierówce. 

W magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Gminy Rejowiec i ich rodzinom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia: 

zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń. Niech ten czas upłynie w rodzinnym gronie, i chwilach roziskrzonych kolędą, 

a w nadchodzącym Nowym Roku wszelkiej pomyślności w realizacji osobistych i zawodowych planów.  

Cezary Świerczyński Sołtys Marysina, wraz z Wiolettą Paczosą Przewodniczącą Koła Gospodyń Marysin-Adamów 
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NOWOŚCI W GMINNEJ BIBLIOTECE 

DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI 

 

1. Gorczyca A. - ,,Straż graniczna", Wyd. Muza SA, 2021. 

Książka Anny Gorczycy to zbiór reportaży o kulisach i metodach pracy Straży Granicz-

nej. To historie opowiedziane przez pograniczników, przemytników i nielegalnych imi-

grantów. Bez fikcji. To prawdziwe wydarzenia, w które trudno uwierzyć. I niekiedy cięż-

ko zaakceptować. Funkcjonariusze Staży Granicznej, często narażeni na niebezpieczeń-

stwo, wykorzystują nowoczesną technikę, ale przede wszystkim intuicję i swoje indywi-

dualne umiejętności. 

  

2. Iczkovitz Y. - ,,Córka rzeźnika", Wydawnictwo Poznańskie", 2021. 

To wciągająca i niezwykle bogata powieść o miłości, poświęceniu i o tym, do czego mo-

żemy się posunąć w obronie najbliższych. Oddana żona i matka pięciorga dzieci– szokuje 

mieszkańców swojego miasteczka, gdy opuszcza w środku nocy dom i rozpływa się w 

mroku. Wprawdzie mężczyźni znikają w tej okolicy od lat, ale żony i matki? Nigdy. 

 

3.Kapusta P. - ,,Pandemia", Insignis, 2020. 

Pandemia zmieniła życie większości z nas. Dziś żyjemy w rzeczywistości, którą staramy 

się oswoić mianem „nowej normalności”.Co działo się na linii frontu podczas pierwszej 

fali zachorowań na koronawirusa? Jak sobie radzili ratownicy medyczni, pielęgniarki, 

diagności laboratoryjni – osoby bezpośrednio stawiające czoła nowemu zagrożeniu i wal-

czące o życie i zdrowie innych?  

 

4. Brandt I. - Sowie czary - ,,Cudowna przyjaźń, Wyd. Czytelnia, 2021. 

Kolejna część serii ,,Sowie czary". Ciepła, wzruszająca opowieść o przyjaźni między 

ludźmi i zwierzętami, trosce o innych i próbach znalezienia swojego miejsca na Ziemi. 

Dlaczego Flora nie potrafi już porozumieć się z sową, co trapi nowego mieszkańca stad-

niny. Na te i inne pytania znajdziemy tutaj odpowiedź. 

5. Flangan J. - ,,Ucieczka z zamku Falaise", "cz. 16, Wyd. Jaguar, 2021. 

Kolejna część serii ,,Zwiadowcy". Próba uwolnienia gallijskiego księcia pomimo staran-

nie przygotowanego planu zakończyła się katastrofalną porażką. Szanse na zwycięstwo 

w pojedynku z zakutym w zbroję rycerzem albo też na powodzenie nowego ryzykowne-

go planu uratowania księcia wydają się wyjątkowo nikłe. Od tego jednak są zwiadowcy. 

 
6. Rowling J. - ,,Gwiazdkowy prosiaczek", Media Rodzina, 2021. 
 To emocjonująca i podnosząca na duchu powieść przygodowa o więzi chłopca i jego 

ukochanej przytulanki oraz o tym, na jak wiele potrafi się on zdobyć, by odzyskać swój 

skarb. To książka jednotomowa, niepowiązana z wcześniejszymi utworami J.K. Rowling, 

skierowana do dzieci w wieku 8+. Tę powieść pióra autorki zaliczanej do największych 

pisarzy świata pokochają całe rodziny. 

                                                                                                            Teresa Jagiełło 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku wszystkim Czytelnikom 

 życzą pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rejowcu 
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Dzień Edukacji Narodowej 
14 października to wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników oświaty, ponieważ w 

tym dniu obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. 

Nasze przedszkolaki również chciały podziękować swoim ukochanym paniom i pra-

cownikom przedszkola za trud włożony w ich wychowanie. Wszystkie gru-

py przygotowały część artystyczną i symboliczne prezenty. W tym uroczystym 

dniu  mieliśmy zaszczyt gościć w naszym przedszkolu Panią wizytator Marię Pawło-

wicz, Pana burmistrza Tadeusza Górskiego, Panią Bożenę Jaszczuk – przewodniczącą 

Komisji Oświaty, księdza wikariusza Michała Szadziuka, przedstawiciela rodziców 

Pana Przemysława Pawelca, nauczycieli i pracowników przedszkola. 

W miłej i serdecznej atmosferze jesienny szary poranek nabrał blasku i 

koloru. 
Barbara Kość 

 

Święto Dyni u 5-6 latków 
Święto dyni obchodziliśmy 29 października, w grupach 5 i 6 latków 

odbyły się zajęcia, podczas których poznaliśmy bardzo zdrowe i uro-

dziwe warzywo jakim jest dynia. Dzieci zaśpiewały piosenkę pt. :"D 

jak dynia", inscenizowały wiersz "Dynia duża, dynia mała". Tego dnia 

w kącikach przyrody nagromadzone zostały dynie, a przedszkolaki 

ubrały się na kolor pomarańczowy. „Dzień Dyni” pozwolił nam po-

znać wielką różnorodność dyń i wzbogacił naszą wiedzę na ich temat. 

Wzięliśmy udział w licznych zabawach z udziałem dyni: dyniowe krę-

gle, slalom dyniowy, dyniowe zawody, skoki przez dynię oraz ziarnko 

do ziarnka. Dzieci układały obrazki z ziarek z dyni, a także smakowały 

pysznych ciast, placuszków dyniowych i innych zdrowych rarytasów. 

Było bardzo zdrowo i pomarańczowo. A w dyniowych okularach były 

wykonywane pamiątkowe zdjęcia. 
Małgorzata Kość-Krupińska 

Barbara Szymańska 

 

Żyj zdrowo- rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
5 listopada został rozstrzygnięty konkurs plastyczny  ''Żyj zdrowo'',  w 

którym brały udział dzieci i rodzice grup 5 i 6 latków.  Wpłynęło 17 

prac w formie plakatu promujących wśród dzieci zdrowy styl życia, 

zdrowe odżywianie oraz aktywny tryb życia. Wyróżniono 5 prac: ( Ne-

la K., Magdalena O., Otylia R., Alban N., oraz Oliwier G ). Wszyscy 

uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody.  Serdecznie gratulujemy!! 
M. Kość-Krupińska 

 
Jestem sobie Polak mały 

11 listopada to ważne święto narodowe, które obchodzimy również w 

trakcie zajęć w przedszkolu. To dobra okazja, by porozmawiać  z dziećmi o tym, czym są symbole narodowe, 

tradycja. Dzieci odśpiewały hymn Polski, recytowały wiersze, malowały godło i dumnie z flagami maszero-

wały po najbliższej okolicy. 
M. Kość-Krupińska 

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,  

aby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija.  

Życzą Radny Franciszek Karaś wraz z Przewodniczącą KGW Hruszów Barbarą Bornus 
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11 LISTOPADA 
W tym dniu przedszkolaki zaśpiewały hymn narodowy oraz wykonały 

taniec z szarfą pt: ''Flaga".  Recytowały również wiersze patriotyczne. 
Barbara Wójcik, Ewa Semeniuk 

 

Andrzejkowe Czary - Mary 
Dnia 30 listopada grupa 4 latków poznała zwyczaje i tradycje związane z 

wróżbami andrzejkowymi. Podczas wróżb  dzieci dowiedziały się, co 

czeka ich w przyszłości.  
Barbara Wójcik Ewa Semeniuk 

 

Dzień Dyni 
Dnia 29 października 4 latki obchodziły ,, Dzień Dyni". Poszerzyły wie-

dzę na temat tego smacznego i zdrowego warzywa. Degustowały potra-

wy wykonane z dyni oraz wykonały pracę plastyczną. 
Barbara Wójcik Ewa Semeniuk 

 

Dzień Postaci z Bajek 
Dnia 23 listopada grupę 4 latków odwiedziły postacie z bajek, za które 

były przebrane dzieci. 

Dzień uatrakcyjnił teatrzyk „Kamiszibaj” oraz gry i zabawy dydaktyczne 

o tematyce wcześniej poznanych bajek. 
Barbara Wójcik Ewa Semeniuk 

 

Mikołajki 
W dniu 6 grudnia przedszkole odwiedził  Mikołaj. Wszystkie dzieci były 

bardzo grzeczne, więc dostały wymarzone prezenty. Dziękujemy Miko-

łajowi za odwiedziny i zapraszamy w przyszłym roku. 
Barbara Wójcik Ewa Semeniuk 

 

"MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM'' 
Grupa 4 latków z wyrazami wdzięczności wykonała kartki o tematyce 

patriotycznej dla obrońców naszych polskich granic.  
Barbara Wójcik, Ewa Semeniuk 

Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa czasem odpoczynku, spokoju i ciepła w otoczeniu rodziny i przyjaciół,  
a Nowy Rok 2022 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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Literacki sukces naszej uczennicy 
Julia Gozdecka, uczennica klasy VII c zajęła I- miejsce w IX Archidiecezjalnym Konkursie Poezji Maryjnej. Mottem 

konkursu były słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego- „ Wszystko postawiłem na Maryję”. Julka napisała wiersz pt. „ 

Medalik”. Należy dodać, że jest to już kolejny sukces literacki naszej uczennicy. W roku szkolnym 2020/ 2021  Julia zajęła 

III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie literacko- plastycznym- Stefan Kardynał Wyszyński- Prymas Tysiąclecia naszym 

Patronem pt.: „ Społeczna Krucjata Miłości”. Jesteśmy dumni z naszej młodej poetki. 
                                                                                                                       Kwiatkowska Barbara. 

Chemia fajna rzecz.  

Wycieczka do UMCS w Lublinie na pokazy chemiczne 
Dnia 30.09.2021 r. odbyła się szkolna wycieczka uczniów klas VII oraz VIII do 

Lublina. Głównym celem wyjazdu było obejrzenie pokazów chemicznych pro-

wadzonych przez pracowników wydziału chemii Uniwersytetu Marii Curie 

Skłodowskiej. Uczniowie mogli obejrzeć ciekawe doświadczenia, między inny-

mi takie, których nie można przeprowadzić w szkolnej pracowni chemicznej, a 

także wziąć w nich czynny udział. Pokazy wywarły na uczestnikach wycieczki 

ogromne wrażenie, zwłaszcza te, podczas których używany był ciekły azot i 

oczywiście najgłośniejsze, czyli wybuchy. Podczas wycieczki uczniowie nie 

tylko dobrze się bawili, ale również wzbogacili swoją wiedzę chemiczną, a zdo-

byte doświadczenie będą mieli okazję wykorzystywać na lekcjach chemii.  
Aneta Kamola 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę nadziei, własnego skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy, fili-

żanki dobrej, pachnącej kawy, piękna poezji, muzyki, pogodnych świąt zimowych, odpoczynku, zwolnienia od-

dechu, nabrania dystansu do tego, co wokół, chwil roziskrzonych kolędą, śmiechem i wspomnieniami.  
Wesołych Świąt życzy Sołtys Aleksandrii Niedziałowskiej Ewa Wawrynek 

Na zbliżające się świąteczne dni, wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym, a w Nowym Roku 2022 
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 

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 2022 roku, niech jednoczy, uczy kochać siebie nawzajem, szanować 

życie, budować małżeństwa, rodziny, Ojczyznę.  

Podnieś rękę, Boże Dziecię! 

Wasi Duszpasterze 

Medalik 

 
- Masz już dwanaście lat- powiedziała mama. 

- Czasem zostaniesz w domu sama… 

Zerknęłam na oblicze Maryi, 

Królujące na maminej szyi.  

 

Odkąd pamiętam nosiła ten medalik, 

Niczym cieniusieńki szalik, 

Łączący serce z głową, 

A nazywała go swoją królową… 

 

- Weź – to dla ciebie, 

- Módl się z uśmiechem i w każdej potrzebie, 

Dotknęła ręką mej szyi, 

I usłyszałam zdumienie Maryi. 

Wpatrzyła się w moje serce, 

Spętane strachem, w szkolnej roz-

terce, 

A gdy brakowało mi wiary, 

Szeptała, że życie wymaga ofiary. 

 

Dziś nie boję się ciemności, 

I nie płaczę, gdy cierpię do szpiku 

kości. 

Wszystko postawiłam na Maryję, 

Z pokorą, rozwagą i miłością żyję. 

Wyjmuję różaniec i myślę o ma-

mie… 
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Ślubujemy - uroczyste pasowanie na ucznia 
 

14 października w Dniu Edukacji Narodowej uczniowie klas pierwszych Szkoły Pod-

stawowej im. M. Reja w Rejowcu złożyli uroczyste ślubowanie na nowy Sztandar 

Szkoły.  

 Uroczystość ta odbyła się na sali gimnastycznej. Pierwszaki wystąpiły z progra-

mem artystycznym: recytowały wiersze, śpiewały piosenki, prezentowały swoje umie-

jętności szkolne. Wykazały się znajomością hymnu i symboli narodowych. Ich występ 

został nagrodzony gromkimi brawami. Po części artystycznej nastąpiło długo oczeki-

wane Ślubowanie. Wszyscy uczniowie wraz z wychowawczyniami złożyli uroczystą 

przysięgę na nowy Sztandar Szkoły. Następnie Dyrektor Szkoły: panie Małgorzata 

Królicka i  Renata Adamczuk pasowały dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej w 

Rejowcu.  

 W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Miasta 

Rejowiec pan Mirosław Kość, Przewodnicząca Komisji Oświaty pani Bożena Jasz-

czuk, proboszcz Parafii Rejowiec ksiądz Jacek Jakubiec, Przewodnicząca Rady Rodzi-

ców pani Ewa Piotrzkiewicz, nauczyciele szkoły i rodzice uczniów klas pierwszych. 

Dyrektor Szkoły i Pan Mirosław Kość złożyli pierwszakom gorące gratulacje i życzyli 

wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy. Swoje słowo do uczniów skierowała również 

Przewodnicząca Rady Rodziców. 

 Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy pierwszak otrzymał dyplom, me-

dal, książkę oraz rożek pełen słodkości. Ten dzień na pewno pozostanie na długo w 

pamięci każdego pierwszaka. 
Wychowawczynie klas pierwszych: Barbara Klimowicz, Anna Prus 

 

III Edycja Biegu dla Niepodległej 
 

 Dnia 10.11.21 roku na terenie zabytkowego kompleksu pałacowo- parkowego 

przy ul. Wiktoryna Zaleskiego w Rejowcu po rocznej przerwie odbyła się III Edycja 

Biegu dla Niepodległej. Organizatorem imprezy była SP im. M. Reja w Rejowcu. Pa-

tronat nad imprezą sprawował: Burmistrz Rejowca Pan Tadeusz Górski i Przewodni-

czący Rady Miejskiej w Rejowcu Pan Mirosław Kość.    

 Celem imprezy było : upamiętnienie 103 rocznicy odzyskania niepodległości  

przez Polskę, promocja biegania w terenie jako formy rekreacji wpływającej pozytyw-

nie na zdrowie,  kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji  zwycięstwa i 

przegranej. O godzinie 11:11 zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”. Była to akcja Mi-

nisterstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu” do której nasza szkoła też się przyłączyła. Do tej akcji przyłączyło się bli-

sko 4 mln uczniów i prawie 380 tys. nauczycieli z całego kraju.  

 Po części oficjalnej i odśpiewaniu  hymnu państwowego dzieci przystąpiły  do rozgrzewki po której rywalizowały  

klasy I na trasie 300 metrów.  I miejsce wśród klas I wywalczył: Rutkowski Filip II miejsce Uszko Miłosz , III m Tchó-

rzewski Aleksander. Klasy  II-III  dziewczęta;  I miejsce Baran Wiktoria  II m Ciosek Lena  III m. Cios Antonina. Chłopcy; 

I miejsce Piotrowski Miłosz  II miejsce Kość Kordian  III m. Ładniak Eryk Klasy  IV rywalizowały na dystansie 600m. 

Wśród dziewcząt I miejsce Zając Martyna II miejsce Tatarska Nadia III miejsce Tokarzewska Natalia Chłopcy klasa IV I 

miejsce Kondraciuk Kacper II miejsce Włodarczyk Filip III miejsce Bożek Kacper Klasy  V-VI  dziewczęta miały do poko-

nania dystans 700 m I miejsce Czwórnóg Maja II miejsce Podlipna Lena III miejsce Oszust Wiktoria Chłopcy I miejsce 

Palonka B. II miejsce Ciosek B. III miejsce Kojder T. Klasy VII-VIII dziewczęta I miejsce Lena Marcyniuk (wicemistrzyni 

biegu przełajowego w województwie) II miejsce Joanna Kaliszewska III miejsce Julia Ciechan. Chłopcy pokonali dystans 

1000 m  I miejsce Mikołaj Alot, II miejsce Konrad Piotrowski, III miejsce Krystian Pastuszak.                                                                          

W kategorii open  miłym zaskoczeniem była duża liczba startujących. W biegu uczestniczyli; rodzice, uczniowie, radni.  I 

miejsce Marcin Palonka, II miejsce Kamil Celebrat  wśród kobiet I miejsce wywalczyła:  Tokarzewska Sylwia  

W czasie trwania biegu młodzieży, dzieci klas I-III rozegrały mecz w „kwadranta”, była to dla nich nowa gra, która powin-

na być kontynuowana na ich lekcjach wychowania fizycznego. Za udział w rywalizacji wszystkie dzieci otrzymały słody-

cze.  

 Po ukończonym biegu na wszystkich czekała gorąca herbata i wspaniała fasolka po bretońsku przygotowana przez 

Panie z kuchni Szkoły Podstawowej. Po posiłku zwycięscy zostali wyróżnieni medalami, statuetkami i pucharami. Sponso-

rem medali, statuetek i słodyczy był Burmistrz Rejowca Tadeusz Górski, a puchary dla najstarszych kategorii ufundowali 

nauczyciela wychowania fizycznego.  

Impreza osiągnęła założony swój cel i odbyła się w pięknej słonecznej pogodzie. Zapraszamy za rok, a teraz jest czas na 

treningi do kolejnej edycji.   
                                             Nauczyciele w-f 
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#SadziMy 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rejowcu aktywnie włączyli się do ogólnopol-

skiej akcji #SadziMY. Sadzonki drzew pozyskaliśmy z Nadleśnictwa Chełm. 

Wszystkie drzewka znalazły swoje miejsce na terenie wokół szkoły. Takie 

drzewko to znakomity sposób by upamiętnić ważne wydarzenie dla szkolnej 

społeczności. 
Teresa Mikucka 

 

 

Szkoła pamięta 

Nasza szkoła wzięła udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki ,,Szkoła pa-

mięta 2021”. Celem akcji jest zachęcanie szkół do upamiętnienia ważnych rocz-

nic, wydarzeń i postaci historycznych. W akcji szkołę reprezentowali uczniowie 

klasy 4a i 6a. W dniach 26-27.10.2021 r uczniowie klasy 4a i 6a odwiedzili lo-

kalne miejsca pamięci i spotkali się z członkiem Towarzystwa Regionalnego 

„Rejowiec” Ewą Kasjan popularyzującą historię Rejowca. Podczas spotkania 

pani Kasjan przekazała krótką historię dotyczącą zasług mieszkańców Rejowca. 

Przypomniała uczniom, że groby odnowione są dzięki ofiarności społeczeństwa 

oraz pracy i działalności Towarzystwa Regionalnego „Rejowiec”. Dnia 27.10. 

2021 r. uczniowie klasy 6a przed odwiedzeniem miejsc pamięci zapoznali się z 

historią szkoły i działalnością dyrektora Stanisława Zwierzyńskiego zamieszczo-

ną na stałej ekspozycji. Następnie przed tablicą pamiątkową umieszczoną w 

szkole minutą ciszy oddali hołd pomordowanym nauczycielom. Odwiedzili lo-

kalny cmentarz i zapalili znicze na grobach żołnierzy, zmarłych nauczycieli i 

pracowników szkoły, księży, którzy swoją pracą zasłużyli się dla naszej społecz-

ności. Ponadto uczniowie klasy 6a pod kierunkiem Anny Jaworskiej przygoto-

wali prace plastyczne ,,Światła Pamięci”. Pokazujemy, że pamiętamy! 

Ewa Kasjan, Robert Pawlas 

 

Sukcesy naszych uczniów 
 

Nasi uczniowie: Mikołaj Okólski z klasy 2a zdobył I miejsce i Julia Gozdecka z 

7c zdobyła III miejsce w konkursie plastycznym "O świat dbamy - pszczołom 

pomagamy" organizowanym przez Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie. Ucz-

niowie otrzymali wspaniałe nagrody. 

Dnia 21.10.21 odbyły się wojewódzkie zawody w biegach sztafetowych w To-

maszowie Lubelskim. Dziewczęta klas V i VI w kategorii Igrzyska dzieci wy-

walczyły 4 miejsce na 12 drużyn biorących udział w zawodach. Skład drużyny: 

od lewej M. Jersak, M. Grel, M. Czwórnóg, L. Maciejewska, N. Kierepa, M. 

Kozieł, rezerwowe; J. Nowakowska, Z. Zalewska, K. Mojsiejuk, W. Banache-

wicz. Gratulacje i życzymy dużo samozaparcia w rozwijaniu swoich zdolności. 

Brawo i gratulujemy!!! 

 

Ognisko w Nadleśnictwie Krasnystaw 

Uczniowie klasy 7a i 5a dnia 13 października 2021 pojechali wraz z wychowaw-

czyniami i pedagogiem do Nadleśnictwa Krasnystaw na zajęcia z edukacji przy-

rodniczo-leśnej oraz ognisko integracyjne. 

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na 
nadchodzący Nowy 2022 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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Jesienni Recytatorzy 
W październiku w GOK odbyły się eliminacje Do Jesiennego Konkursu 

Recytatorskiego dla Powiatu Chełmskiego. Komisja Konkursowa po wy-

słuchaniu 10 przygotowanych recytacji postanowiła nominować do etapu 

wojewódzkiego: Igora Psuję ze Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie oraz 

Patrycję Bielecką ze Szkoły Podstawowej w Stawie. 

 

Wystawa Malarska 
 25 Listopada odbyła się uroczysta wystawa z okazji 20-lecia twórczości artystycznej Kry-

styny Mojskiej, artystki-malarki z Krasnegostawu.  

Na uroczystość przybyli gospodarze: Burmistrz Rejowca Tadeusz Górski wraz z Przewodniczą-

cym Rady Miejskiej w Rejowcu Mirosławem Kościem oraz zaproszeni goście: Anna Dąbrow-

ska-Banaszek Poseł na Sejm RP, Krzysztof Grabczuk Poseł na Sejm RP, Starosta Powiatu 

Chełmskiego Jerzy Kwiatkowski, Starosta Powiatu Krasnostawskiego Andrzej Leńczuk, Kie-

rownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Chełmie Ewelina Dolińska, Przedstawiciele biura po-

selskiego Teresy Hałas: Katarzyna Bojarska i Mirosław Księżuk. 

 Krystyna Mojska to autorka obrazów olejnych, akrylowych, akwareli, rysunków oraz li-

norytów pochodząca z Krasnegostawu. Działalność artystyczną rozpoczęła w 2001 r., jako 

współzałożycielka grupy plastycznej „Paleta” działającej pod opieką Bronisławy Żuk. Artystka 

swoją przygodę z plenerami malarskimi rozpoczęła w Rejowcu. Później uczestniczyła w tego 

typu warsztatach zarówno w kraju - Krasnystaw, Chełm, Rejowiec, Dąbrowa Tarnowska, So-

snowica, jak i poza granicą – Węgry. Swoje prace wystawiała na licznych ekspozycjach zbioro-

wych oraz indywidualnych w Krasnymstawie, Chełmie, Tomaszowie, Rejowcu, Warszawie. 

 Krystyna Mojska jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. 

Swój warsztat malarski doskonali w pracowni prof. Macieja Bijasa. Maluje z natury: kwiaty, 

pejzaże, abstrakcje. Jest to malarstwo emocjonalne, oddające nastrój chwil, 

często uproszczone i przetworzone przez wrażliwość Autorki. Maluje też 

na drewnie, wykorzystując w swych pracach jego naturalną strukturę. 

Uczestniczy w życiu kulturalnym miasta, jako członek Jury w licznych 

konkursach plastycznych. Współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w 

Rejowcu prowadząc warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Pasję, 

jaką jest malarstwo, połączyła z pracą tworząc galerię autorską oraz sklep 

dla artystów plastyków. Mieszczą się one w Krasnymstawie przy ul. Czy-

stej 6. 

 

Nowy Sprzęt Komputerowy 
Dzięki uczestnictwo w programie „Sieć na Kulturę” GOK w Rejowcu 

otrzymał sprzęt komputerowy na potrzeby swojej działalności. W ramach programu odbyły 

się zajęcia online, gdzie młodzież uczyła się projektowania graficznego z wykorzystaniem 

aplikacji cyfrowych. 

 

Akcje Charytatywne 
30 stycznia w GOK odbędzie się 30 Wielki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Darczyńcy, którzy chcieliby przekazać przedmioty na licytację,  mogą to zrobić od ponie-

działku do piątku w godzinach pracy GOK. Tegoroczna zbiórka przeprowadzona będzie 

na rzecz okulistyki dziecięcej. W zbiórce ulicznej udział weźmie 14 wolontariuszy. 

 

9 grudnia odbył się kiermasz charytatywny na rzecz Damiana Grzesiaka. Na aukcję 

KGW Zagrodzianki przekazały ręcznie robione bombki i ozdoby choinkowe. 

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 2022, 

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 
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Co w Sołectwach Piszczy. . .  

Kobylanki w Europar lamencie  

W plebiscycie tygodnika „Super  Tydzień Chełmski” panie z 

KGW Kobyle zdobyły pierwszą nagrodę i  wygrały wycieczkę 

do Strasburga z Europoseł  Beatą Mazurek.  Niestety panująca 

pandemia pokrzyżowała plany i  na wyjazd t rzeba było zacze-

kać.  Zmieni ła  s ię  także destynacja wycieczki —Parlament  Euro-

pejski  w Bruksel i ,  wraz ze zwiedzaniem miasta .  30 l istopada 

delegacja  Koła Gospodyń Wiejskich zwiedzała s tolicę Belgi i  i  

zapoznała s ię  z pracą polskich Europarlamentarzystów.  

Mikołaj  w Wólce Rejowieck iej  

Grzeczne dzieci  z Wólki  Rejowieckiej ,  zostały 6 

grudnia obdarowane s łodyczami.  Akcję zainicjowało 

Koło Gospodyń Wiejskich z Wólki  Rejowieckiej .  

 

 

 

 

Zyngierówka—Andrzejk i i  Mikoła jki  

KGW w Zyngierówce zorganizowało zabawę andrzejkową w świet l icy 

wiejskiej  dla  członkiń  koła.  W okresie  przedświątecznym zorganizowa-

no również akcję  rozdawania paczek mikołajkowych.  

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. 
 
Krzysztof Tarasewicz,  
Sołtys Zawadówki 

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 
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20– lecie Twórczości Krystyny Mojskiej 

Krystyna Mojska - autorka prac, 
Anna Dąbrowska-Banaszek Poseł na Sejm RP 

Gratulacje składa Starosta Powiatu  
Chełmskiego—Jerzy Kwiatkowski 

Gratulacje składa Krzysztof Grabczuk,  
Poseł na Sejm RP 

Nagroda przyznana przez  
Wojewodę Lubelskiego 

Gratulacje i podziękowania złożył Burmistrz Rejowca, Tadeusz Górski  
wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Mirosławem Kościem. 
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