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Konkurs na najpiękniejszy witacz dożynkowy 
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 Tegoroczne Gminne Święto Plonów w Rejowcu odbyło się 29 sierpnia w amfiteatrze miejskim. Starostami 

dożynek zostali: Jolanta Popek (Kobyle) i Waldemar Brzyszko (Bańkowszczyzna). 

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza Św. koncelebrowana przez Ks. Proboszcza parafii pw. Św. Jozafata w 

Rejowcu Jacka Jakubca w asyście Ks. Michała Szadziuka i Ks. Pawła Klępki z parafii pw. Św. Franciszka Ksawe-

rego w Krasnymstawie.  

 Podczas uroczystej mszy poświęcono wieńce dożynkowe, które w tym roku złożyły sołectwa: Rybie, Leo-

nów, Zagrody, Wólka Rejowiecka, Kobyle, Wereszcze Duże, Siedliszczki i Zyngierówka. Poświęcono również 

nowo zakupiony strażacki wóz bojowy. 

 Część oficjalną wydarzenia otworzył Burmistrz Rejowca Tadeusz Górski, który powitał zebranych gości, 

wyraził uznanie dla tegorocznej pracy rolników oraz podziękował wszystkim sołectwom i członkom Kół, które 

zaangażowały się w obchody święta.  

 Podczas uroczystości Burmistrz wręczył podziękowania za: 

10 lecie pracy artystycznej Kapelmistrzowi Orkiestry Dętej – Mariuszowi Cichoszowi 

50 lecie występów artystycznych – członkowi Kapeli Ludowej „Sami Swoi” – Henrykowi Sereda oraz Zbignie-

wowi Maciejewskiemu dyplom „Zasłużony dla Powiatu Chełmskiego”. 

 Dzięki współpracy pomiędzy władzami Urzędu Miejskiego, a Kołami Gospodyń, został zapewniony darmo-

wy poczęstunek dla wszystkich widzów w postaci grochówki strażackiej oraz wyrobów Kół Gospodyń Wiejskich 

z: Wólki Rejowieckiej, Zagród, Kobylego, Bańkowszczyzny, Rybiego, Wereszcz Małych, Zyngierówki. Swoje 

stoisko wystawił również: LODR oddział Chełm oraz Koło Łowieckie Sokół, które przygotowało myśliwski gu-

lasz. 

 Podczas uroczystości wręczono nagrody w konkursach dożynkowych: 

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy: 

I miejsce: Sołectwo Rybie i Sołectwo Kobyle (Ex aequo) 

II miejsce: Sołectwo Zagrody 

III miejsce: Wólka Rejowiecka 

Księż a: Jacek Jakubiec i Paweł Klępka,  
Starostowie Doż ynek: Jolanta Popek i Waldemar Brżysżko 

Pos więcenie wien co w doż ynkowych Dary ołtarża ofiarowują KGW „Zagrodżianki” 
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 Nagrodzono równorzędną nagrodą witacze dożynkowe przygotowane przez sołectwa: Leonów, Kobyle, Ry-
bie, Bańkowszczyzna, Hruszów, Siedliszczki, Czechów-Kąt, Niedziałowice, Wólka Rejowiecka, Rejowiec, Za-
grody. Ogłoszono również wyniki konkursu „Moje Gospodarstwo Estetyczne i Bezpieczne”, w którym w tym ro-
ku udział wzięło aż 64 uczestników. Nagrodzono: 
 W kategorii gospodarstwa: 
i miejsce: Krystyna Sadowska – Wereszcze Małe 
II miejsce: Justyna Pietraś - Hruszów, Magdalena Oleksiejuk - Bieniów 
 W kategorii ogrody: 
I miejsce: Marta Szemro - Marysin 
II miejsce: Iwona i Krzysztof Buza - Rybie, Ewa Psujek - Rejowiec 
III miejsce: Dominika Błaziak - Hruszów, Danuta Kawałek- Rejowiec  
Wyróżnienie w konkursie otrzymały Janina Zduńczuk - Zyngierówka, Celina Makarewicz – Wereszcze Małe za 
tradycyjne ogrody wiejskie. 
 W części artystycznej wystąpili: 
Orkiestra Dęta pod batutą Mariusza Cichosza 
Wokaliści: Kacper Bożek, Rafaella Terepora, Natalia Parada i 
Szymon Kulawiak. 
Kapela Ludowa „Sami Swoi” z Rejowca 
Zespół „z Woli Babki” z Woli Żulińskiej 
Kapela Ludowa „Swojska Nuta” z Rejowca Fabrycznego 
Zespół Śpiewaczy z Gminy Rejowiec 
Zespół „Unisono”  
Solistka Małgorzata Sobstyl 
Część rozrywkową zakończył koncert zespołu „Lazur” 

Podczas wydarzenia otwarty był punkt informacji o szcze-
pieniach wystawiony przez Urząd Miejski w Rejowcu. 

Galeria zdjęć z wydarzenia na stronach 14-15 

Rożdanie nagro d w konkursie wien co w i witacży doż ynkowych 

Rożdanie nagro d w konkursie „Moje Gospodarstwo Estetycżne i Beżpiecżne” 

Zgromadżona publicżnos c  
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27 sierpnia została zawarta umowa na wykonanie Pumptracka,  
ścieżki dydaktycznej  oraz  czterech  placów zabaw na terenie Gminy Rejowiec 

Budowa ścieżki dydaktycznej „Tropem leśnych zwierząt” wraz z placem zabaw w m. Rybie 
 

1) ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA 
Projekt zakłada stworzenie ścieżki dydaktycznej nawiązującej do tematyki leśnej. Projektowana ścieżka będzie prowadzić 

od wejścia głównego, znajdującego się przy przystanku autobusowym. Pod istniejącymi brzozami zostało wydzielone miej-

sce wypoczynku. 3 ławki i jeden kosz na odpady zostały ustawione w pobliżu starych drzew, tak aby zapewnić schronienie 

przed słońcem w upalne dni, a rodzicom jak najlepszy widok na bawiące się dzieci. 

2) Tablice 
Wzdłuż ścieżki zostanie ustawionych 6 drewnianych tablic zawierających informacje dotyczące zwierząt, roślin i rozkładu 

śmieci w czasie, o następującej tematyce: 1. Mieszkańcy lasu, 2. Ptaki leśne,, 3. Drzewa iglaste i liściaste, 4. Zwierzęta i ich 

tropy, 5. Jaki to owad, 6. Rozkład śmieci w czasie. 

Dwie z projektowanych tablic powinny zawierać ruchome panele edukacyjne. Szczegóły rozmieszczenia tablic oraz treści 

informacyjnych należy ustalić z zamawiającym na etapie wykonawstwa. 

3) Alejki 
Na zagospodarowanym terenie zaprojektowano alejki - ciągi piesze i nawierzchnie na podłożu z warstwy kruszywa kwarco-

wego łamanego frakcji 0-16mm o grubości warstwy 5cm, z warstwą mrozoodporną z pospółki gr. 20cm i nawierzchnią mi-

neralną – 3cm, oddzieloną od nawierzchni trawiastej obrzeżem betonowym 6 x 20 x 100. Szerokość nawierzchni z kruszywa 

powinna wynosić nie mniej niż 120 c 

4) PLAC ZABAW 

Urządzenia wyposażenia placu zabaw 
W miejscowości Rybie zakłada się montaż jednego, wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego, które zostanie umieszczone 

w niezagospodarowanej, południowej części działki, w pobliżu świetlicy wiejskiej i głównego wejścia oraz huśtawki typu 

kwartet z bocianim gniazdem. Przy nowopowstałym placu zabaw zostaną umieszczone 3 ławki wypoczynkowe i kosz na 

śmieci. 

Elementy konstrukcyjne: 
konstrukcja zestawu powinna być oparta na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach 

betonowych szt. 16, podestach kwadratowych szt. 4, podeście prostokątnym szt. 1,  oraz schodach  zewnętrznych w formie 

pieńków. 

1) Plac zabaw w m. Marynin 
Jako uzupełnienie projektowanej zieleni w elementy małej architektury zakłada się montaż jednego, wielofunkcyjnego urzą-

dzenia zabawowego we wschodniej części terenu oraz dwóch ławek i jednego kosza na śmieci. 

Urządzenie zabawowe powinno posiadać zjeżdżalnie ślimakową na h= 188 cm, zjeżdżalnię prostą jednotorową na h= 90 cm, 

1 zjazd strażacki typu frisbee z 5 spodkami na h= 150 cm, 1 ścianka wspinaczkowa na h= 120 cm; grę w kółko i krzyżyk. 

Elementy konstrukcyjne: 
konstrukcja zestawu oparta jest na  słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betono-

wych szt. 12,  podestach kwadratowych szt.2, podeście trójkątnym 3 szt,  jednym  prostokątnym podeście startowym oraz 

schodach  zewnętrznych; 

2) Plac zabaw w m. Hruszów 
W miejscowości Hruszów, obok świetlicy wiejskiej znajdującej się przy drodze gminnej, zakłada się montaż jednego, wielo-

funkcyjnego urządzenia zabawowego, przeznaczonego dla najmłodszych mieszkańców miejscowości. Plac zabaw powstanie 

w północno wschodniej części terenu. Przy placu zostanie zamontowana ławka wypoczynkowa i kosz na śmieci. 

Urządzenie powinno posiadać zjeżdżalnię ślimakową, zjeżdżalnię prostą dwutorową, 

ściankę wspinaczkową łukową oraz elementy edukacyjne. 

Elementy konstrukcyjne: 
konstrukcja zestawu oparta jest na  słupach o przekroju okrągłym posadowionych na 

prefabrykowanych bloczkach betonowych szt 6, podestach kwadratowych szt. 2,  jed-

nym prostokątnym podeście startowym, schodach zewnętrznych; 

3) Plac zabaw w m. Leonów 
W miejscowości Leonów, przy sklepie ABC, planuje się montaż jednego wielofunk-

cyjnego urządzenia zabawowego, przeznaczonego dla najmłodszych mieszkańców 

miejscowości oraz huśtawki „bocianie gniazdo”. Przy placu zabaw zostanie ustawiona 

ławka wypoczynkowa i kosz na śmieci. Urządzenie zabawowe zostanie umieszczone 

w południowej części działki, natomiast huśtawka została zaprojektowana po drugiej 

stronie budynku. 

Urządzenie powinno posiadać zjeżdżalnię ślimakową, zjeżdżalnię prostą dwutorową, 

ściankę wspinaczkową łukową oraz elementy edukacyjne. 

               Projekt: Leonów 
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Każdy kolejny dzień przynosi pozytywne zmiany w mieście i gminie. Samorząd postawił nie tylko na inwestycje, 

ale również na poprawę estetyki i wizerunku całej  gminy. Wszystkie  przedsięwzięcia  realizowane są z myślą o 

mieszkańcach gminy z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. 
Tropem leśnych zwierząt na plac zabaw 

 W miejscowości Rybie powstanie ścieżka dydaktyczna. Swój początek będzie miała tuż przy przystanku autobuso-

wym. W bliskim jego sąsiedztwie, pod rosnącymi brzozami ma być wydzielone miejsce wypoczynku. Znajdą się tam ła-

weczki również kosze na śmieci, bo przecież to ścieżka dydaktyczna, więc  o dbaniu o porządek trzeba będzie pamiętać. 

- Wzdłuż ścieżki zamierzamy ustawić sześć drewnianych tablic, każdą o innej tematyce – mówi Tadeusz Górski, burmistrz 

Rejowca. – Jedna będzie poświęcona mieszkańcom lasu. Druga – ptakom leśnym. Kolejna drzewom iglastym i liściastym. 

Następna zwierzętom i ich tropom. Jeszcze inna owadom. Pokażemy też, jak długo rozkładają się śmieci – wylicza burmistrz 

i dodaje, że dwie z projektowanych tablic będą zawierały ruchome panele edukacyjne. Oprócz ścieżki dydaktycznej, powsta-

nie kilkanaście alejek, którymi spragnieni kontaktu z przyrodą będą mogli pospacerować. 

Ale to nie wszystko. W Rybiem, w pobliżu świetlicy wiejskiej, wybudowany zostanie plac zabaw. Znajdzie się na nim mię-

dzy innymi tak zwane wielofunkcyjne urządzenie zabawowe oraz huśtawki „bocianie gniazda”. Oczywiście będą też ławecz-

ki, by mamy mogły obserwować bawiące się dzieci. 

Nie tylko w Rybiem 

 - Place zabaw wybudujemy też w Maryninie, Hruszowie i Leonowie – zdradza burmistrz Górski. 

W pierwszej z tych miejscowości najmłodsi będą mieli do swojej dyspozycji między innymi zjeżdżalnie: ślimakową i prostą, 

zjazd strażacki, ściankę wspinaczkową. Będą mogły zagrać też w kółko i krzyżyk. 

Podobne urządzenia zamontowane zostaną na placu zabaw w Hruszowie. Będzie zlokalizowany obok świetlicy wiejskiej. 

Zjazd strażacki zastąpią tu różne urządzenia edukacyjne. 

W Leonowie miejscem zabaw maluchów na świeżym powietrzu będzie plac przy sklepie ABC. W tej miejscowości planuje 

się montaż jednego wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego ze zjeżdżalnią ślimakową i prostą, ścianką wspinaczkową 

oraz elementami edukacyjnymi. Będzie też huśtawka „bocianie gniazdo”. 

W Rejowcu będzie pumptrack 

 Przy miejscowej szkole podstawowej planowana jest budowa toru rowerowego typu pumptrack. Ma to być element 

zagospodarowania terenu, który pozwoli na aktywne spędzanie czasu mieszkańcom, głównie młodzieży. Pumptrack to tor 

rowerowy o specjalnie ukształtowanej, falistej nawierzchni i wyprofilowanych zakrętach. Korzystać z niego będzie mógł 

każdy, niezależnie od wieku, gdyż przeznaczony jest zarówno do jazdy rekreacyjnej, jak i do profesjonalnych treningów. I 

choć mówi się o nim, że jest to tor rowerowy, doskonale nadaje się do jazdy na deskorolce, hulajnodze lub rolkach. 

Rejowiecki pumptrack składać się ma z zakrętów oraz tak zwanych pompek rozpędowych, dzięki czemu korzystanie z tego 

toru będzie ciekawsze i atrakcyjniejsze. Specjalna konstrukcja zbudowana ma być z muld i zakrętów profilowanych oraz 

małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, aby umożliwić rozpędzenie i utrzymywanie prędkości bez pedałowania, 

obiekt będzie ogólnodostępny – mówi Tadeusz Górski. 

Rejowiec pięknieje w oczach 

 Są „koronkowe” przystanki, nowe lampy uliczne w rynku, wyremontowane zabytkowe pompy wodne i fontanna. Po-

jawiły się nowe klomby i kwietniki, I coraz więcej lawendy, dzięki czemu miasto zyskuje nowego kolorytu. Jeszcze chwila a 

zacznie pretendować do tytułu lawendowej stolicy Polski.  

Staramy się, aby upiększać ten nasz Rejowiec – mówi burmistrz. – Dzisiaj na przykład będziemy montować nowe tablice z 

nawami ulic. 

 Samorząd kupił 32 komplety takich tablic. Wszystkie dwustronne. Na niektórych, oprócz nazwy ulicy, będzie też nu-

mer posesji, by łatwiej było przyjeżdżającym do Rejowca odnaleźć poszukiwany adres. 

Rynek w Rejowcu,  nowa wita przystankowa przy ulicy Kościuszki 
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Liczą na Polski Ład 

 Tadeusz Górski nie ukrywa, że wiele inwestycji w gminie udało się zrealizować dzięki środkom pozyskanym ze źró-

deł zewnętrznych. Dlatego również i teraz gmina ubiega się o pieniądze w ramach Polskiego Ładu. Łączna wartość inwesty-

cji, które chce dzięki temu zrealizować to 14 milionów złotych. 

 - Priorytetem jest dla nas budowa hybrydowej, hydrofitowej oczyszczalni ścieków o przepustowości 74 metrów sze-

ściennych na dobę oraz prawie kilometrowego odcinka sieci kanalizacyjnej w Zawadówce – mówi burmistrz. 

 Zastosowana technologia ma zapewnić naturalny wygląd obiektu, który wkomponowuje się w krajobraz, bo wiele 

rzeczy ukrytych zostało pod ziemią. I co nie jest bez znaczenia, oczyszczona woda wraca do ekosystemu, co jest szczególnie 

ważne podczas suszy. 

 Kolejny wniosek dotyczy ekoenergii. – Chcemy zbudować 436 instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych 

i 14 na budynkach użyteczności publicznej, między innymi na oczyszczalni ścieków, hydroforniach czy świetlicach wiej-

skich  – wyjaśnia burmistrz. – Poprawiłaby się efektywność energetyczna budynków, zredukowalibyśmy koszty pozyskania 

energii oraz emisji substancji szkodliwych do atmosfery. 

Ostatni z wniosków to przebudowa drogi gminnej w Siedliszczkach wraz z budową kanału technologicznego. Inwestycja 

polegać będzie na poszerzeniu drogi i położeniu nowego asfaltu. Powstałyby utwardzone zjazdy do posesji oraz kanał tech-

nologiczny, dzięki któremu wyeliminowany zostałby problem odwodnienia.  

Robi się dużo, chciałoby się więcej 

 Jedną z pilniejszych spraw jest remont zabytkowego pałacu, w  którym swoją siedzibę ma urząd miejski. Budynek 

wymaga odnowienia elewacji i sztukaterii, a każdy rok zwłoki to większe koszty. Remontu wymaga też sąsiadująca z pała-

cem oficyna. Trzeba koniecznie wymienić dach, bo przecieka. Przy okazji należałoby ocieplić strych i wymienić elewację. 

Wszystkie prace wymagać będą zgody konserwatora i realizowane będą pod jego okiem. 

Jeszcze w 2019 roku złożony został wniosek  o dofinansowanie do NFOŚiGW. Nadal trwa jego weryfikacja, cieszymy się, 

że nie został odrzucony i mamy nadzieję, że wkrótce nastąpi pozytywne dla gminy jego rozstrzygnięcie. 

To, co udało nam się zrobić, to zasługa nas wszystkich: radnych, pracowników urzędu miasta, sołtysów i mieszkańców. 

Wszystkim nam zależy, aby w naszej gminie żyło się coraz lepiej. I za to chciałbym im serdecznie podziękować. Mam na-

dzieję, że współpraca w dalszym ciągu układać się będzie tak, jak dotychczas, bo przed nami jeszcze dużo do zrobienia – 

podsumowuje Tadeusz Górski. 
K.Szeremeta 

Alejki w parku przy zbiegu ulic Kościuszki i Dąbrowskiego, nasadzenia przy chodniku prowadzącym do  przypałacowego parku 

Donice z kwitami wzdłuż ulicy Szkolnej, oraz Rynku 
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 Dnia 04.07.2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rejowcu odbyły się szczepienia mieszkańców miasta i gminy 

Rejowiec jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson. 

 Szczepienia trwały od godziny 09.00 do godziny 15.30. Zaszczepiono 109 osób. Szczepienia przeprowadziła wy-

kwalifikowana kadra medyczna Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie (personel: lekarz, pielęgniarka, osoba wprowadzająca 

dane do systemu i drukująca zaświadczenia o przyjęciu szczepionki). 
K.Kajdaszuk 

Punkt Informacji o szczepieniach 

Podczas Gminnego Święta Plonów Urząd Miejski w Rejowcu wystawił punkt informacji o szczepieniach. Wszyscy chętni 

mogli dowiedzieć się o skuteczności szczepionek, o bezpieczeństwie szczepień, a także uzyskać odpowiedzi na wszystkie 

pytania i wątpliwości dotyczące ich użycia. 

Szczepimy się z KGW 

W sobotę 4 września w budynku GOK można było przyjąć preparat jednodaw-

kowy podczas akcji „szczepimy się z KGW”. Wydarzenie miało charakter fe-

stynu z licznymi atrakcjami dla dzieci, koncertami i występami odbywającymi 

się w miejskim amfiteatrze. Organizatorami akcji było Koło Gospodyń Wiej-

skich Wereszcze Małe. Zaszczepiono 20 osób. 

 

Kolejne akcje 

 To nie koniec możliwości skorzystania ze szczepionki przeciwko CO-

VID-19, ponieważ podobne akcje mają odbywać się dopóki będzie takie zapo-

trzebowanie wśród mieszkańców miasta i 

Gminy Rejowiec. Kolejna akcja ze szcze-

pieniem odbyła się 13 września w Gminnej 

Bibliotece Publicznej. Preparatem John-

son&Johnson zaszczepionych zostało 29 

osób. 

Punkt szczepień w Gminnej Bibliotece Publicznej 

Punkt informacyjny czynny podczas Gminnego Święta Plonów 

#szczepimysiezkgw 

Punkt Szczepień czynny 13 września 
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Pozbywanie się nieczystości ciekłych na terenie naszej Gminy 
 

 Przypominamy właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydo-

mowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) o zapewnieniu utrzymania czystości i po-

rządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa 

sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik 

bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymaga-

nia określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy). 

 Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, 

którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udo-

kumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

 W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku po-

zbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi 

zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz 

posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę. 

 Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez 

Burmistrza Rejowca. Wykaz takich firm znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego w Rejowcu. 

 Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega prze-

pisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1- podlega karze 

grzywny. 

 Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpły-

wowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym 

właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płyn-

nych (szamba) lub przydomowej oczyszczal-

ni ścieków proszeni są  

o zrobienie tego niezwłocznie . 

A.Dobosz 





Wyrażając uznanie i szacunek za wsparcie okazane mieszkańcom Miasta i Gminy Rejowiec  

życzę zdrowia oraz pomyślności w realizacji kolejnych lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć.  

 

Burmistrz Rejowca -  Tadeusz Górsk i  
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Nowy wóz strażacki Gminna Orkiestra Dęta 

KGW „Zarodzianki” w Zagrodach 
KGW „Kobylanki” z Kobylego 

KGW Bańkowszczyzna 

KGW Rybie 

KGW Wólka Rejowiecka 

KGW Wereszcze Małe 

Koło Łowieckie nr. 4 „Sokół” w Rejowcu 

KGW Zyngierówka 
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Szymon Kulawiak Natalia Parada 

Rafaella Terepora Kacper Bożek 

Zespół Śpiewaczy „Swojska Nuta” z Rejowca Fabrycznego 

Zespół „Unisono” 

Zespół Śpiewaczy z Rejowca 

Zespół „Z Woli Babki” z Woli Żulińskiej 

Zespół „Lazur” Solistka Małgorzata Sobstyl 

Kapela Ludowa „Sami Swoi” Tradycyjne częstowanie chlebem 
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Informacja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego dostarczania wody  

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Rejowiec 
 Na podstawie art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-

niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ) - w 

związku z zatwierdzeniem wniosku Gminy Rejowiec, dotyczącego taryfy dla zbioro-

wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków decyzją ZNAK: 

LU.RZT.70.54.2021.MW z dnia 9 kwietnia 2021 r. przez Dyrektora Regionalnego Za-

rządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody 

Polskie”, – jako organu regulacyjnego – podaje się do publicznej wiadomości informa-

cję o stawkach za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, które będą obowiązywać 

w okresie 3 lat (tj. od 11 czerwca 2021 r. do 10 czerwca 2024 r.): 

Cena wody – 3,13 zł/m3 BRUTTO 

Cena ścieków – 5,29 zł/m3 BRUTTO 

Stawka opłaty abonamentowej – 0,00 zł 
 

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 odbioru 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 Rejowcu nie dokona odczytu wodomierzy w okresie 

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

wartą 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 odczy-

tów 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 przesłany tą samą drogą  - po 

uprzednim wyrażeniu zgody na taki sposób dostarczenia faktury. 

UM w Rejowcu 

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 społecznościowych, komunikacja pomiędzy szeroko pojętą administracją lokal-

ną a mieszkańcami staje się jednym z kluczowych elementów. 

Właśnie dlatego Gmina Rejowiec uruchomiła aplikację mobilną My Local News, która ma na celu umożliwienie administra-

cji lokalnej dotarcie do mieszkańców z istotnymi dla nich informacjami. 

My Local News przeznaczone jest dla mieszkańców zainteresowanych sprawami swojego miejsca zamieszkania lub dowol-

nego obszaru administracyjnego. Dzięki My Local News dowiemy się o ważnych wydarzeniach dotyczących danej lokaliza-

cji jak i sprawach dnia codziennego, związanych z życiem społecznym. 

Aplikacja ma za zadanie powiadamiać na bieżąco mieszkańców 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 Re-

jowcu, 

- alertach i ostrzeżeniach meteo, 

- przerwach w dostawie wody oraz energii elektrycznej, 

- komunikatach dotyczących przydatności wody do spożycia z 

gminnego wodociągu, 

- oraz innych ważnych sprawach społecznych. 
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 Dzięki aplikacji My Local News wszyscy mieszkańcy, goście, turyści mogą być „na bieżąco” z działaniami i aktual-

nościami administracji lub innych jednostek organizacyjnych w Gminie Rejowiec. Korzystając z aplikacji można dowie-

dzieć się o wszystkich istotnych wydarzeniach jakie były lub dopiero 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 dedy-

kowane do Państwa. Każdy użytkownik może w aplikacji 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 lokalizacje w aplikacji 

i każda informacja skierowana do tych lokalizacji zostanie wyświetlona w naszym telefonie. Aplikacja jest dostępna bez 

żadnych opłat dla użytkowników, jedynym warunkiem jest posiadanie telefonu z systemem Android lub iOS. Żadna rejestra-

cja 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 szyb-

kiej instalacji można również użyć kodów QR. 

2. Po pobraniu i instalacji należy dodać lokalizację, z której chcemy otrzymywać komu-

nikaty oraz interesujące nas kategorie wiadomości. Ważne jest, aby zezwolić na wysyła-

nie powiadomień, dzięki temu nawet jak nie będziemy mieć uruchomionej 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 lokalizację oraz intersujące nas kategorie. 

4. Przechodzenie do wiadomości z danej lokalizacji odbywa się poprzez przesunięcie 

palcem w prawo lub lewo na ekranie z wiadomościami lub kliknięcie na nazwę lokalizacji 

  W ostatniej części artykułu „Święci w Rejowcu”, będzie mowa o świętym, który znany jest jako Święty 

Franciszek Ksawery. Relikwie Świętego umieszczone są w pięk-

nym, bogato zdobionym pacyfikale. W jakich okolicznościach i kiedy 

do Rejowca przybył w relikwiach Święty Franciszek Ksawery - nie 

jest znane. Pewne jest, że w 1990 roku relikwie były już w Parafii Św. 

Jozafata Biskupa Męczennika w Rejowcu. 

Bogato zdobiony, neogotycki pacyfikał, pochodzący z przeło-

mu XIX i XX wieku został we wrześniu 1991 roku wpisany do katalo-

gu zabytków Parafii Rejowiec. W bardzo ubogim opisie na karcie ka-

talogowej nie oznaczono, iż w pacyfikale w formie krzyża umieszczo-

ne są relikwie Św. Franciszka Ksawerego. Na małej karteczce umiesz-

czonej w puszce relikwiarza widnieje napis „S. Francisco SJ”, czyli „ 

Święty Franciszek Jezuita”. Dwie końcowe literki - ”SJ” są wskazów-

ką, że nie należy łączyć dwu świętych: Świętego Franciszka Ksawere-

go- Jezuitę, prezbitera, ze Świętym Franciszkiem Salezym - biskupem 

i doktorem Kościoła. 

Czy pojawienie się relikwii Świętego Franciszka Ksawerego 

należy łączyć z przybyciem do Rejowca któregoś z dwu księży Fran-

ciszków, którzy w naszej parafii byli proboszczami? 

W końcu października 1980 roku proboszczem rejowieckiej 

parafii pw. Św. Jozafata BM został ksiądz Franciszek Szczerbik, który 

po ośmiu miesiącach pracy duszpasterskiej i przebytej chorobie został 

przeniesiony do Parafii Św. Jana Nepomucena w Suścu, gdzie od lipca 1981 roku do stycznia 1994 - był probosz-

czem.  

Po odejściu Księdza Franciszka Szczerbika, do naszej parafii przybył ksiądz Franciszek Waldemar Łysikowski, 

który od 30 czerwca 1981 r. przyjął funkcję proboszcza. 

Zbieg okoliczności, przypuszczenia czy pewność? 
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Biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i wydarzenia następujące po sobie w nie-

długim czasie i związane z osobami wspomnianych KSIĘŻY  FRANCISZKÓW , 

należy bardziej wziąć pod uwagę Księdza Franciszka Łysikowskiego . 

Tu należy wiązać fakty z datami: urodzin księdza Franciszka Łysikowskiego oraz 

datą urodzin i śmierci Świętego Franciszka Ksawerego.  Z tego wypływa wniosek, 

iż Święty Franciszek Ksawery był patronem księdza Łysikowskiego. 

Czy relikwie Świętego towarzyszyły księdzu przez cały czas pracy duszpasterskiej? 

Tego już się nie dowiemy. W naszej parafii pacyfikał z relikwiami Świętego Fran-

ciszka Ksawerego był cały czas na biurku w kancelarii parafialnej.  

Ksiądz Franciszek Łysikowski odchodząc na emeryturę i wyjeżdżając z Rejowca w 

czerwcu 2006 roku relikwie pozostawił, tym bardziej, że we wrześniu 1991r. pacyfi-

kał z relikwiami został ujęty w zbiorze parafialnych zabytków ruchomych. 

Tu należy przypomnieć, iż w czasie zmiany księży proboszczów: 

Odejście na emeryturę księdza Franciszka Łysikowskiego i przyjściu do Rejowca 

księdza Andrzeja Jeżyny, w dziwnych okolicznościach zostały odnalezione relikwie 

Świętych Prospera i Donata, o których pisałem w części III artykułu „ Święci w Re-

jowcu”. 

Kim był Święty Franciszek Ksawery? 
Urodził się 7 kwietnia 1506 r. na zamku Xavier w prowincji Navarra w Hiszpanii. Był synem baskijskiego szlachcica, pre-

zydenta Rady Królewskiej i szlachcianki. W domu rodzinnym uzyskał wykształcenie podstawowe. Na studiach w Paryżu 

zaprzyjaźnił się z bł. Piotrem Favre i św. Ignacym Loyolą. Wspólnie postanowili utworzyć nowy zakon, całkowicie oddany 

służbie Kościołowi, którego jedności zagrażała działalność Marcina Lutra i innych reformatorów. 15 sierpnia 1534 r. wraz z 

czterema innymi socjuszami w Kaplicy Męczenników na Montmartre w Paryżu, złożył śluby zakonne, dając początek To-

warzystwu Jezusowemu, czyli zakonowi jezuitów. W 1540 roku papież Paweł III zatwierdził zakon. Wcześniej, bo w 1537 

r. Franciszek przyjął święcenia kapłańskie i wraz z braćmi z zakonu poświęcił się pracy duszpasterskiej i charytatywnej w 

ubogich dzielnicach Rzymu. Na prośbę króla Portugalii o posłanie misjonarzy do Indii, za zgodą św. Ignacego udał się do 

Indii.  W drodze ciężko zachorował, lecz Bóg przywrócił mu zdrowie, by mógł spełnić podjętą misję wśród pogan w dale-

kiej Azji - w Goa, na Cejlonie, w Indiach i Japonii. Wszędzie umacniał w wierze grupki chrześcijan pozyskując wśród po-

gan nowych wyznawców Chrystusa. W Goa założył seminarium duchowne dla kształcenia misyjnych kapłanów. Tworzył 

parafie i diecezje. Ostatnim celem jego misyjnych pragnień były Chiny, wrogo nastawione do wszelkiej interwencji europej-

skiej. Franciszek Ksawery dotarł do wyspy Sancian, ale żaden kapitan nie chciał płynąć dalej z powodu kary śmierci grożą-

cej za wkroczenie na terytorium Chin. 

Franciszek utrudzony podróżą i zabójczym klimatem panującym na wyspie Sancian rozchorował się i w nocy z 2 na 3 grud-

nia 1552 r. oddał ducha Bogu Ojcu mając zaledwie 46 lat. Ciało pozostało nienaruszone rozkładem przez kilka miesięcy, 

mimo upałów, jak też wilgoci panującej na wyspie. Przywiezione je potem do Goa i umieszczono w ołtarzu w kościele jezu-

itów. Część relikwii /ramię/ znajduje się w jezuickim kościele Il Gesu w Rzymie. Beatyfikacji misjonarza dokonał papież 

Paweł V w 1619r., a jego kanonizacji papież Grzegorz XV, łącznie z kanonizacją św. Ignacego Loyoli oraz św. Filipa Nere-

usza, św. Teresy z Avila i św. Izydora Oracza. Było to w roku 1622. 

Św. Franciszek Ksawery został w 1910 roku ogłoszony patronem dzieła Rozkrzewiania Wiary, a od 1927 roku jest 

wraz ze Świętą Teresą od Dzieciątka Jezus, głównym patronem misji katolickich.  Jest także patronem Indii i Japonii oraz 

marynarzy. Orędownik w czasie zarazy i burz.   

W ikonografii św. Franciszek Ksawery przedstawiany jest w sukni jezuickiej obszytej muszlami lub w komży i stu-

le. Jego atrybutami są: gorejące serce, krab, krzyż, laska pielgrzyma, stuła. 

Wspomnienie liturgiczne przypada 3 grudnia. 

Święty Franciszku Ksawery - módl się za nami. 

Nasz Orędowniku w czasie zarazy - módl się za nami. 

P.M 

"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych"  
Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal, 

okazali wiele serca i życzliwości, licznie uczestniczyli we mszy św. i pogrzebie 
Śp. Piotra Jaszczuka, a w szczególności rodzinie, przyjaciołom, koleżankom i 
kolegom, sąsiadom, delegacjom  i znajomym za liczne intencje, wieńce i kwiaty 

serdeczne podziękowanie składa rodzina. 
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►W maju rozstrzygnięta została 40-ta edycja konkursu „Mały Recytator” - online. W zmaganiach wzięło 

udział 27 uczestników w III kategoriach wiekowych. Do etapu wojewódzkiego zostali nominowani: Fa-

bian Stopa Szkoła Podstawowa w Kamieniu, Amelia Staniak Szkoła Podstawowa w Wierzbicy, Anna 

Błażejewicz Szkoła Podstawowa w Wierzbicy. 

 ►28 maja odbyły się kolejne eliminacje, tym razem wokalne. Konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży „Śpiewający 

Słowik” odbywał się w formie online i zgromadził 14 uczestników w III kategoriach wiekowych. Komisja postanowiła wy-

różnić troje wokalistów i nominować ich do etapu wojewódzkiego. Nominacje otrzymali: Maja Dziurda, Wiktor Swatek i 

Julia Krasnowska. 

 ►1 czerwca rozpoczął się plener malarski, który ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadził jedynie miej-

scowych artystów. Mimo to, powstały bardzo wyraziste prace pod hasłem „kwiaty blisko nas”. Siedemnastu artystów-

malarzy i jeden artysta-rzeźbiarz wystawili swoje prace 24 czerwca na placu 

przed GOK. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli Wicestarosta Powiatu 

Chełmskiego Jerzy Kwiatkowski i Przewodniczący Rady Miejskiej w Rejow-

cu Mirosław Kość. Zwiedzanie wystawy poplenerowej umilał występ Kapeli 

„Sami Swoi”. 

 ►Mimo panującej pandemii i ograniczeń w wielu dziedzinach życia 

GOK zrealizował dwa projekty dla młodzieży, na które pozyskał zewnętrzne 

dotacje. Pierwszym był projekt „przez Żołądek do tradycji” z programu Pol-

sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji dla Dzieci i Mło-

dzieży „Równać Szanse”. Zakładał on zawiązanie grupy kulinarnej, która 

współpracowała z Kołem Gospodyń Wiejskich ucząc się wyrobu tradycyj-

nych, polskich dań. Grupa liczyła 14 osób wieku od 13 do 19 lat i składała się 

z uczestników zamieszkujących Gminę Rejowiec. W ramach działań przewi-

dziane były wycieczki, warsztaty a także projektowanie i wydanie publikacji 

zawierającej użyte przepisy. Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem i podnio-

sły umiejętności i możliwości uczestniczącej w nich młodzieży. Udział w pro-

jekcie był bezpłatny. 

 ►Drugim prowadzonym równolegle projektem był „Sieć na Kulturę w 

rejonie chełmsko-zamojskim”. Dzięki niemu grupa dzieci i młodzieży mogła 

uczestniczyć online w zajęciach „projektowanie graficzne z użyciem aplikacji 

cyfrowych”. Uczestnicy dowiedzieli się jak mogą wykorzystać grafikę w pro-

jektowaniu zaproszeń, plakatów, czy nawet postów na media społecznościo-

we, a także tworzyli własne grafiki, foto-montaże, gry online, awatary i wiele 

innych. Poznali pracę grafika i mogli używać profesjonalnych, darmowych 

narzędzi. Warsztaty online trwały 8 dni, udział w nich był bezpłatny. 

 ►Od 2 do 13 sierpnia z inicjatywy Burmistrza Rejowca w GOK odby-

wały się półkolonie letnie dla dzieci. Zainteresowanie wypoczynkiem było 

bardzo duże, zapisanych zostało 60 uczestników. W Programie wypoczynku 

znalazły się m.in.: Wycieczka do „Magicznych Ogrodów”, zabawy w Parku 

Wodnym w Chełmie, wycieczka do Chełmskich Podziemi Kredowych, gry i 

zabawy w Muzeum Ziemi Chełmskiej, spotkanie z policjantem i strażakami 

czy samodzielne pieczenie pizzy. Dzięki szerokiemu programowi nie było 

czasu na nudę. 

 

 

Zapraszamy do zapisów na 

zajęcia prowadzone w GOK. 

Muzyczne od 15 września 

pozostałe od 1 października. 

Orkiestra Dęta Czwartek godzina 17:00 

Nauka gry na gitarze i zajęcia wokalne Środa godzina 16:30 

Pilates Wtorki i czwartki godzina 18:00 

Zajęcia plastyczne Wtorek, środa godzina 16:00 

Kapela „Sami Swoi” Wtorki godzina 16:00 

Zespół Śpiewaczy Środy godzina 16:00 

Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży Zapisy 

Język angielski dla dzieci, młodzieży i dorosłych Zapisy 

Zachęcamy do  w akcji „książka od złotówki”. Od 20 września w GOK  

prowadzony będzie kiermasz książek używanych. Wśród oferowanych tytułów 

znajdują się lektury szkolne, literatura piękna, opracowania naukowe, tomiki 

poezji, albumy, przewodniki turystyczne i wiele, wiele innych. 

Wystawa Poplenerowa 

Uczestnicy projektu „Równać Szanse” 

Półkolonie letnie—wizyta strażaków 

Półkolonie letnie—zabawy z animatorem 

12 października 2021 o godzinie 16:00 w holu GOK odbędzie się  

uroczyste otwarcie wystawy prac malarskich Urszuli Bydlińskiej. Zapraszamy 
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ACADEMICA to darmowa wypożyczalnia międzybiblioteczna umożliwiająca ko-

rzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Gminna Biblioteka Publiczna 

złożyła do Biblioteki Narodowej deklarację przystąpienia do korzystania z cyfrowej 

wypożyczalni książek i czasopism naukowych.  

Za pośrednictwem naszej biblioteki mieszkańcy naszej gminy mogą korzystać z zaso-

bów cyfrowych udostępnianych przez Bibliotekę Narodową. Dzięki projektowi ACA-

DEMICA czytelnik zyskuje bezpłatny dostęp do artykułów, monografii, całych nume-

rów czasopism współczesnego piśmiennictwa naukowego ze wszystkich dziedzin, a także 

najnowszych wydań podręczników akademickich, tekstów źródłowych i literatury pięknej. 

Głównym celem projektu jest uzupełnienie, a w przyszłości zastąpienie tradycyjnej formy 

wypożyczeń międzybibliotecznych, wypożyczeniem publikacji w postaci cyfrowej. Do wy-

pożyczalni ACADEMICA został przystosowany jeden z komputerów znajdujących się bi-

bliotece w czytelni. 

 
 

1. Lacey R. - ,,Bitwa braci", Wyd. Agora, 2021. 

Ci dwaj chłopcy dorastali na oczach całego świata: William i Harry. Każdy krok w ich życiu, każda tragedia – 

poczynając od śmierci matki była opisywana przez nie zawsze przyjazne im media całego świata. Chociaż oby-

dwaj naznaczeni losem królewskich dzieci, każdy z nich idzie swoją drogą. William coraz doskonałej wpasowuje 

się w rolę dziedzica tronu. Harry wraz ze swoją żoną Meghan podjęli decyzję o rezygnacji z przywilejów i obo-

wiązków członków rodziny królewskiej. 
  
2.Wójcik M.- ,,Zemsta. Zapomniane powstania w obozach zagłady",Wyd. Poznańskie, 2021 

Do dziś w wielu środowiskach pokutuje teza, że Żydzi nie bronili się, szli jak owce prowadzone na rzeź. Tym-

czasem żydowski opór to zupełnie nieznana karta tej wojny. We wszystkich obozach istniała konspiracja, która 

doprowadziła do zbrojnych wystąpień i buntów. Trzy z nich to militarny majstersztyk, w dwóch wypadkach 

uwieńczony spektakularnym sukcesem. Również za sprawą kobiet - heroicznych żydowskich mścicielek. 
 

3. Hamid N. -,,Dzieci szariatu. Losy tych, o których upomniał się Islam",Bernardinum, 2021 

Bohaterowie książki to dzieci- niewinne ofiary miłości rodziców wywodzących się z dwóch różnych światów. 

Polsko-libijskie pochodzenie stanie się dla nich przekleństwem. Muzułmańscy ojcowie odbiorą im wszystko: 

dzieciństwo, poczucie bezpieczeństwa, wolność. Po stronie mężczyzn stoi prawo, religia i obyczaje panujące w 

ich kraju, po stronie krzywdzonych dzieci – jedynie bezradne matki. Cztery dramatyczne historie oparte na auten-

tycznych wydarzeniach. Autorka poznała je, mieszkając przez lata w Libii i dzieląc los tamtejszych kobiet.  
 

4. Dahl R. -,,Nigdy nie dorastaj", Never Grow Up, 2021. 

Gdy jesteś dzieckiem, nie ma rzeczy niemożliwych. 

Tylko dlaczego to się zmienia, gdy dorastamy? Nagle pojawiają się kłody i przeszkody, dużo, „ale” i „nie wypa-

da”. Czy dorosłym zostają już tylko warzywa, nudna praca i zero zabawy? Na szczęście jest na to sposób po pro-

stu… nigdy nie dorastaj! Fantastyczny świat autora „Charliego i fabryki czekolady” zaludniają dzieci odważne, 

ciekawskie, niepokorne. Poznaj je wszystkie! Roald Dahl inspiruje, jak dorastać, by zawsze pozostać dzieckiem! 
 

5. Bianek K. - ,,Więcej serca niż rozumu", 2021. 

Historia i sekrety pierwszej młodzieńczej miłości. Dwoje młodych luda stara się odnaleźć siebie. Żyją chwilą, a 

świat wydaje się nie mieć dla nich granic. Czy dziewczynie uda się powstrzymać powracające w głowie chłopaka 

krzyki z przeszłości i poskładać kawałki jego serca? Czy oboje będą w stanie przezwyciężyć dumę, a ich uczucie 

pokona budowane przez lata mury? 

 

6. Marciniak K. - ,,Alfabet wśród zwierząt", Wyd. Foksal, 2021. 

Wesołe wierszyki o zwierzętach z wykorzystaniem całego polskiego alfabetu. 

Wierszyki, które poprzez zabawę językiem uczą dzieci nowych wyrażeń, zwrotów językowych, dykcji oraz orto-

grafii. Przepiękne ilustracje Agnieszki Filipowskiej dopełniają dzieła.                                                                                                                                                                                      
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UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO  

Dnia 1 września o godzinie 9 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022 uroczystą Mszą Święta na placu przed 

budynkiem szkoły. W uroczystości wzięli udział uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły i zaproszeni goście Pan 

Burmistrz Tadeusz Górski, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Mirosław Kość, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultu-

ry i Sportu Bożena Jaszczuk. Mszę celebrowali  proboszcz ks. Jacek Jakubiec i wikary  ks. Michał Szadziuk. 

Inauguracje roku szkolnego rozpoczął hymn państwowy. 

Kolejnym punktem uroczystości buło zabranie głosu przez Panią Dyrektor Małgorzata Królicką, która przywitała 

wszystkich przybyłych zapowiadając, że nauka rozpocznie się w trybie stacjonarnym. Bezpieczny powrót uczniów do szkoły 

jest priorytetem w pracy szkoły. 

 Następnie głos zabrał Pan Burmistrz życząc uczniom pomyślności w nowym roku szkolnym, rodzicom jak najlepszej 

współpracy ze szkołą. Zwrócił szczególna uwagę na bezpieczeństwo w trudnym czasie pandemii. Pan Tadeusz Górski na-

wiązał również do słów proboszcza dotyczących 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej, zwracając uwagę jak ważne jest 

dla nas poświęcenie ludzi tamtych czasów, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce. Pan Mirosław Kość zwrócił się do 

uczniów słowami:” uśmiechajcie się do siebie, bądźcie życzliwi, dążcie do zamierzonego celu.” 

 Dalszą część uroczystości poprowadziła pani dyrektor Renata Adamczuk, która zapoznała uczniów i przybyłych ro-

dziców z wychowawcami. Następnie uczniowie przeszli z wychowawcami  do klas. 

 Wśród naszych uczniów jest 30 pierwszoklasistów, którzy będą się uczyć w dwóch oddziałach. W nowym roku szkol-

nym w 17 oddziałach jest 380 uczniów, których będzie uczyć 40 nauczycieli. Do dyspozycji naszych uczniów jest stołówka, 

świetlica, biblioteka, pedagodzy. Mamy nadzieje, że rok szkolny będzie udany i przyniesie wiele dobrego. 
Joanna Pikula, Przemysław Mierzyński 

PROJEKT EKOLOGICZNY REALIZOWANY W KLASACH III:  

,,NAUCZYMY DZIECI, PO CO SEGREGOWAĆ ŚMIECI” 

 

Problem śmieci staje się coraz bardziej dotkliwszy i globalny. Zauważamy go 

także w naszej lokalnej społeczności. 

Z myślą o powyższych zagrożeniach podjęliśmy działania na rzecz ochrony i 

ulepszania naturalnego środowiska. Z inicjatywy Proboszcza naszej Parafii ks. 

Jacka Jakubca powstał projekt ekologiczny– „Nauczmy dzieci, po co segrego-

wać śmieci” 

W trakcie realizacji projektu uczniowie poszerzyli swoją wiedzę nt. świadomego 

segregowania odpadami, wiedzą gdzie na terenie naszego miasta i gminy można 

składować odpady, wykonały ,,Złotą księgę ekologii”. Podczas spotkania z Wła-

dzami lokalnymi w parku przy Urzędzie Miasta wykazały się wiedzą ekologicz-

ną. 

Projekt uświadomił uczniom konieczność segregacji odpadów oraz przyczynił 

się do wyrobienia u dzieci prawidłowych postaw prospołecznych i proekolo-

gicznych dotyczących  gospodarowania odpadami i recyklingu. 

      Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Miasta Rejowiec Panu mgr Tadeuszo-

wi Górskiemu za wsparcie projektu ekologicznego realizowanego przy współ-

pracy Urzędu Miejskiego i Parafii pw. Św. Jozafata w Rejowcu. 
 

Barbara Klimowicz, Anna Prus 
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„Czym flaga dla kraju, tym sztandar dla szkoły” 

 Dnia 10 września 2021 roku obyła się w Szkole Podstawowej w Rejowcu  

uroczystość poświęcenia i wymiany sztandaru szkoły 

 O godzinie 10 na placu przed budynkiem szkoły uczestniczyliśmy we Mszy Świętej celebrowanej przez probosz-

cza Jacka Jakubca i wikarego  Michała Szadziuka, podczas której nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru. 

Następnie odbyło się przekazanie sztandaru. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy 

szkoły i zaproszeni goście. Patronat honorowy nad uroczystością objął Burmistrz Rejowca pan Tadeusz Górski. Po 

wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu poczet sztandarowy Rady Rodziców w składzie: pan Andrzej Lew-

czuk, pani Joanna Joszczuk, pani Marta Krysa przekazał sztandar na ręce pani dyrektor Małgorzaty Królickiej. Następ-

nie sztandar ze słowami: „Przekazuję Wam sztandar. Strzeżcie jego dobrego imienia, godności, honoru” otrzymali ucz-

niowie, którzy przyklękając i całując sztandar złożyli przyrzeczenie: „Przyjmując ten sztandar przyrzekamy otaczać go 

czcią i dbać o to - by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły, naszej gminy i na-

szej ojczyzny.” 

 Po przejęciu sztandaru, został on zaprezentowany zgromadzonym i nastąpiło uroczyste wbicie pamiątkowych 

gwoździ przez fundatorów. Od tej chwili Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu będzie się szczycić no-

wym sztandarem. 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście – Burmistrz Rejowca pan Tadeusz Górski, który podkreślił symbolikę sztan-

daru i doniosłość tego wydarzenia w życiu szkoły i społeczności lokalnej. List od dyrektora delegatury Kuratorium 

Oświaty w Chełmie pana Arkadiusza Kwiecińskiego przeczytała pani wizytator Elżbieta Wołczuk. W imieniu ZNP 

głos zabrała Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Chełmie pani Ewa Suchań, która podkreśliła radość, jaka jest udziałem 

wszystkich uczestników uroczystości. Na zakończenie głos zabrał również pan Mirosław Kość, przewodniczący Rady 

Miasta i Gminy Rejowiec, obecnie nauczyciel a także absolwent Szkoły Podstawowej w Rejowcu. W swoim przemó-

wieniu nawiązał do własnych wspomnień związanych z uroczystością wręczenia drugiego sztandaru szkoły w 1976 r.: 

„Nasza szkoła ma wielkie szczęście i bogatą historię, gdyż pierwszy sztandar szkoły został ufundowany 87 lat temu. 

Szkoła zawsze przestrzegała wartości zapisanych na rewersie sztandaru : Bóg, praca, nauka, kształcąc naszych dziad-

ków, rodziców. Osobiście pamiętam powtórne nadanie sztandaru w 1976, kiedy jako młody uczeń i harcerz przeżywa-

łem tą uroczystość. Wartości tamtego okresu były zupełnie inne: praca, czyny nauka dla Polski Ludowej. Nauczyciele 

wpajali w nas dyscyplinę, kulturę, rozwijali nasze zainteresowania i ukierunkowywali w nauce, stawiali wysokie wy-

magania, uczyli życzliwości i szacunku dla drugiego czło-

wieka.(...). Na dzisiejszej uroczystości na rewersie sztan-

daru widzimy białego orła w koronie. Ptak królewski który 

szybuje ku słońcu, patrząc w dół opracowuje strategię - 

Orzeł symbolizuje zwycięstwo, siłę, dominacje: dobra nad 

złem, ducha nad materią i światła nad ciemnością”. 

 Na zakończenie pani dyrektor podziękowała wszyst-

kim za udział w uroczystości i zaprosiła do obejrzenia wy-

stawy prac plastycznych dzieci „Ja, Rej i Rejowiec”  i fo-

tografii przedstawiających na osi czasu historie szkoły, a 

także wpisania się do Księgi Pamiątkowej. 
Joanna Pikuła – nauczycielka SP w Rejowcu 
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Rozpoczęcie nowego roku w przedszkolu  
1 września 2021 r rozpoczął się nowy rok szkolny 2021/2022. Pani dy-

rektor Barbara Kość o godz. 8.30 powitała  grupy Maluszków w budynku 

przedszkola. Już od rana mury naszego przedszkola wypełniał gwar i 

śmiech. To najmłodsze przedszkolaki przezwyciężały pierwsze rozłąki z 

rodzicami. Trochę żal rozstawać się z mamą, jednak koledzy i całe mnó-

stwo zabawek pomagały wejść do sali. Nauczycielki bardzo starały się 

pomóc dzieciom zaadaptować w nowym środowisku. Starsze przedszko-

laki wyruszyły do swoich grup, gdzie spotkały zarówno swoich dobrze 

znanych jak i całkiem nowych rówieśników. Wiemy, początki nie zaw-

sze są łatwe, ale wszyscy staramy się stworzyć naszym pociechom bez-

pieczne warunki oraz przyjazną i ciepłą atmosferę. Na koniec pani dy-

rektor życzyła wszystkim dzieciom radosnych chwil spę-

dzonych w przedszkolu i zaprosiła rodziców do współpra-

cy i aktywnego udziału w życiu przedszkola. 
Barbara Kość 

 

 

Witajcie w naszej bajce 
Zaczarowanym pociągiem w świat bajki wyruszyła grupa 4 latków. 

Zawiadowca wraz z załogą odwiedzili następujące stacje: zaczaro-

waną stację, stację pantofelek, piernikowo, urwisowo, łąkowo, kra-

snalowo.  Dzieci przedstawiły swoje ulubione bajki, ukochanych 

bohaterów krótkimi dialogami, wierszami i piosenkami. Dzięki pięk-

nym i charakterystycznym strojom  dzieci poczuły się prawdziwymi 

aktorami. 
Małgorzata Kość-Krupińska 

Barbara Wójcik 

 

Challenge niebieskiemotyle2021 w Przedszkolu 
Gminne Przedszkole w Rejowcu otrzymało nominację z Niepublicznego Przedszkola AMI w 

Rzeszowie   do uczestnictwa w challengeniebieskiemotyle2021. Przyjęliśmy wyzwanie, a nasze 

przedszkolaki bardzo chętnie wzięły udział w akcji. Z zaangażowaniem wykonały prace pla-

styczne przekazując w ten sposób iskierkę przyjaźni dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom. 

Poniżej fotorelacja. 
Barbara Wójcik 

Już wakacje  

Na wakacje już jedziemy, Miło tam spędzimy czas, 

 Dobrze bawić się będziemy, Odwiedzimy morze, las. 

Trzylatki z tej okazji przygotowały występ artystyczny: śpiewały wakacyjne piosen-

ki, jechały pociągiem w świat,  ”. Powstały piękne prace plastyczna  a w nagrodę 

za cały rok pracy otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz kolorowanki.  
Ewa Semeniuk 

 

Pożegnanie sześciolatków w Gminnym Przedszkolu 
,,Poranek czerwcowy słonkiem przystroił nasze przedszkole. 

My dziś ubrani świątecznie we wspólnym stajemy kole. 

Dziś nasze twarze maleńkie  ogarnia tęsknota i żal. 

Tak miło tutaj i pięknie,.... lecz czeka nas inna dal...’’  
Anna Szwed, Danuta Malarz 



 

Zagrodzianki z Wdziękiem 

 Członkini KGW „Zagrodzianki” z Zagród Angelika Krzysiuk, w ogólno-

polskim konkursie „Festiwal Polska od 

kuchni” zajęła I miejsce w wyborach Miss 

Wdzięku. Zdobyła nagrodę w kwocie 

3000zł dla Koła Gospodyń. 

 

 

Festyn Rodzinny  

„Bajkowy Dzień” 

 18 lipca w Zagrodach z inicjatywy 

Koła Gospodyń miał miejsce Festyn rodzinny „Bajkowy dzień”. Przewidziane 

były atrakcje dla dzieci w postaci dmuchańców, waty cukrowej, malowania 

twarzy, zawodów sportowych dla rodzin, słodki poczęstunek, ognisko i opiekę 

animatora zabaw. Dzieci bawiły się świetnie, całe wydarzenie cieszyło się dużą 

popularnością. 

 

Dzień Dziecka w Leonowie 

Święto, na które dzieci bardzo czekały, po tym ostatnim, trudnym roku. 

Uczestnicy święta mogli bawić się na zjeżdżalniach, cieszyć się z nagród, i de-

gustować słodycze, które zakupili p. Wójcikowie. Dziękujemy wszystkim za 

przybycie. 
Radna i sołtysi. 

 

Pożegnanie Wakacji w Zawadówce  

Z okazji zakończenia wakacji w Zawadówce miał miejsce festyn dla dzieci, 

który zorganizowany został przez Sołtysa Krzysztofa Tarasewicza i Radną Ra-

dy Miejskiej w Rejowcu Małgorzatę Kość. Atrakcjami były „dmuchańce”, wa-

ta cukrowa, malowanie twarzy i przejażdżki na kucykach. Zabawa przyciągnęła 

wiele dzieci i bardzo się podobała. 

 

Niedziałowice z sercem 

Idąc za słowami Moniki Zawistowskiej "W ludziach dobrych wiele serc bije." 

W naszym sołectwie dobrych ludzi nie braku-

je ,czego wyrazem jest kolejna inicjatywa 

społeczna – w  centralnej części wsi na placu 

wiejskim w połowie sierpnia ustawiony został  

pojemnik na nakrętki w kształcie serca. Zada-

nie zostało w całości sfinansowane przez  

mieszkańców Niedziałowic  oraz darczyńcę , 

który postanowił wesprzeć nasze  lokalne 

działania. 
Autor tekstu i zdjęć : Agnieszka  Hasiec-

Bzowska ,Niedziałowice 
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KGW „Zagrodzianki” 

Festyn „Bajkowy Dzień” 

Dzień Dziecka w Leonowie 

Pożegnanie Wakacji w Zawadówce 

Ognisko dla dzieci w Zawadówce 

Przejażdżki kucykiem Serce na plastikowe zakrętki 

Angelika Krzysiuk i KGW „Zagrodzianki” 



 
Renowacja krzyża przydrożnego w Niedziałowicach Drugich  

„Podejmowanie inicjatywy wyrażania swoich pozytywnych uczuć i opinii w sytuacjach, w których nic nas do te-

go nie zmusza, stanowi naszą dobrowolną składkę na rzecz tego, aby świat był bardziej taki jaki chcielibyśmy 

mieć.” /Maria Król-Fijewska/ 

 W Niedziałowicach ludziska sta-

rają się, aby ten nasz mały, lokalny 

świat uczynić lepszym i piękniejszym. 

 Z inicjatywy rodziny Wójcików z 

Niedziałowic Drugich został odremon-

towany stary krzyż przydrożny. 

 Krzyż zlokalizowany jest przy 

drodze relacji Niedziałowice – Kobyle. 

Ustawiony został w latach 20-tych ubie-

głego stulecia przez Franciszka Czubę, 

dziadka Pani Elżbiety Wójcik z Niedzia-

łowic Drugich. Pierwotnie był znacz-

nych rozmiarów, dwa razy złamany do-

trwał do obecnych czasów. Z ciekawo-

stek należy wzmiankować o starym przekazie, który mówi, że pod krzyżem została zakopana stopa jednego z 

mieszkańców wsi. 

Mimo nie najlepszego stanu udało się  krzyż  uratować wtapiając go w nowo wykonaną formę krzyża z użyciem 

żywicy epoksydowej. 

 Inicjatywa ta w całości została sfinansowana przez Panią Elżbietę Wójcik z córkami, a wykonawcą był Pan 

Paweł Alot z Marysina. W pracach brali też udział Stanisław i Paweł Chmielewscy z Niedziałowic Drugich, a ko-

biece dłonie zadbały ponadto o piękne nasadzenia wokół krzyża. 

Uroczyste poświecenie krzyża miało miejsce 8 sierpnia br. po mszy odpustowej w Niedziałowicach. 
Autor : Agnieszka Hasiec-Bzowska , zdjęcia : Weronika Wójcik , Niedziałowice 

 
Powitanie Wakacji w Hruszowie 

Przy wiejskiej świetlicy w Hruszowie z inicjatywy Sołtys Alicji Książek odbyła się zabawa dla dzieci z okazji 

rozpoczęcia wakacji. Dzieci świetnie się bawiły na specjalnie dla nich sprowadzonych dmuchanych zjeżdżal-

niach. W wakacyjnej zabawie udział wzięło około 30 dzieci. 

 
Dzień Dziecka w Hruszowie 

Z okazji Dnia Dziecka obyła się zabawa taneczna dla dzieci z Hruszowa. Nie zabrakło konkursów, słodkiego po-

częstunku oraz innych atrakcji dla dzieci. 
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Zabawa dla dzieci w Hruszowie 

https://lubimyczytac.pl/autor/1274/maria-krol-fijewska


WYRÓŻNIENIE kat. Ogrody 

Janina Zduńczuk, Zyngierówka 

WYRÓŻNIENIE kat. Ogrody 

Celina Makarewicz, Wereszcze Małe 

Oddano hołd poległym składając wieńce i znicze w miejscu pamięci oraz na grobach ofiar II wojny światowej. 

Składanie wieńca przy pomniku ofiar II wojny światowej Przemarsz prowadziła Orkiestra Dęta 

Składanie wieńca na mogiłach poległych 



F INAŁ KONKURSU  

„Moje Gospodarstwo Estetyczne i  Bezpieczne” 2021  

I MIEJSCE kat. Gospodarstwa 

Krystyna Sadowska, Wereszcze Małe 

II MIEJSCE kat. Gospodarstwa 

Justyna Pietraś, Hruszów 

II MIEJSCE kat. Gospodarstwa 

Magdalena Oleksiejuk, Bieniów 

I MIEJSCE kat. Ogrody 

Marta Szemro, Marysin 

II MIEJSCE kat. Ogrody 

Iwona, Krzysztof Buza, Rybie 

II MIEJSCE kat. Ogrody 

Ewa Psujek, Rejowiec 

III MIEJSCE kat. Ogrody 

Danuta Kawałek, Rejowiec 

III MIEJSCE kat. Ogrody 

Dominika Błaziak, Hruszów 
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