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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy 
Wszystkim Naszym Mieszkańcom 
radości ze wspólnego świętowania. 

Niech symbolika wigilijnego wieczoru 
każe nam myśleć o tym, co nas łączy

 i przypomina jak bardzo jesteśmy sobie bliscy.
Boże Narodzenie w tym roku niech będzie

 pełne spokoju, optymizmu i wiary w to, że będzie lepiej.
Niech zdrowie, szczęście i dobrobyt 

nigdy Państwa nie omija i nie opuszcza. 
Niech każdy znajdzie dla siebie miejsce, czas,

 szacunek i należną mu godność.
Życzymy wszelkiej pomyślności, 

nieustającego szczęścia i powodzenia 
oraz siły do realizacji najskrytszych marzeń. 

Nowy Rok 2023 niechaj będzie szczodry, 
wesoły i tryskający optymizmem. 

Niech skończą się wszelkie troski i niepewności. 
Życzymy Państwu Pięknych Świąt Bożego Narodzenia. 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej

w Rejowcu

Egzemplarz Bezpłatny

Burmistrz Rejowca
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Z AW A D ÓW K A

Święto Niepodległości w Gminie Rejowiec

R E J OW I E C

M A R Y S I N H R U S Z ÓW

M A R Y N I N Ż U L I N
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Szanowni Państwo,
Przypominamy Państwu o konieczności zabezpieczenia instalacji wodociągowej wraz z wodomierzem
przed zamarznięciem. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na
przyłączu lub zniszczeniem wodomierza, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody i
przerwę w jej dostawie. Ochrona wodomierzy i przyłączy przed niskimi temperaturami nie jest trudna,
ani kosztowna, a dzięki prostym działaniom możemy uniknąć kłopotliwych sytuacji. Poświęcenie
niewielkiej ilości czasu, użycie odpowiednich materiałów, które często zalegają nam bez wykorzystania w
domu, pozwala zapobiec zamarznięciom instalacji. Dlatego w okresie zimowym, dobrze jest dopilnować
by okna w pomieszczeniach lub piwnicach w których zamontowane są liczniki były prawidłowo
zamknięte. Zaizolować wszelkie szczeliny przed napływem zimnego powietrza. Natomiast same
wodomierze wystarczy owinąć ciepłymi tkaninami, a do ochrony rur, wykorzystać coraz częściej
spotykane w sklepach z materiałami budowlanymi, osłonki wykonane z pianki poliuretanowej. Studzienki
wodomierzowe dobrze jest wyczyścić i opróżnić z zalegającej w nich wody, a ich właz ocieplić, poprzez
ułożenie dodatkowej izolacji. W budynkach, które nie są zamieszkałe w okresie zimowym, należy spuścić
wodę z całej instalacji. Rozwiązań w tym zakresie jest wiele i każdy z Państwa znajdzie odpowiednie
rozwiązanie do swojego konkretnego przypadku. Jeżeli już niestety dojdzie do zamarznięcia wody na
przyłączu lub wystąpi uszkodzenie wodomierza, całe zdarzenie należy bezzwłocznie zgłosić do Urzędu
Miejskiego w Rejowcu.

ZABEZPIECZMY SWOJE WODOMIERZE PRZED MROZEM

Aby jednak uniknąć takich sytuacji, zachęcamy Państwa
do stosowania wyżej opisanych sposobów
zabezpieczenia przyłączy wodociągowych oraz
wodomierzy.
Zgodnie z umową na dostawę wody, obowiązek
właściwego zabezpieczenia przyłącza oraz wodomierza
przed skutkami działania niskich temperatur spoczywa
na odbiorcy wody.

Artur Krupiński

BEZPIECZNY CHODNIK ZIMĄ
W związku z porą zimową i intensywnymi opadami śniegu, Urząd Miejski w Rejowcu apeluje do
mieszkańców o parkowanie samochodów w miejscach, w których nie będą one kolidowały z
prowadzeniem odśnieżania i wykonywaniem innych prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg i
ulic.

Samochody zaparkowane na jezdni, a w szczególności na węższych ulicach, znacznie utrudniają, a w
niektórych przypadkach uniemożliwiają przejazd pługów i innych pojazdów prowadzących zimowe
utrzymanie dróg i ulic.

Ponadto Urząd Miejski przypomina o obowiązkach jakie spoczywają na właścicielach, zarządcach i
administratorach nieruchomości. Zgodnie z art. 5.ust. 1pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach z dnia 13 września 1996 r (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) właściciel, zarządca lub
administrator nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcia błota, śniegu i lodu z chodników do niej
przylegających. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
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Należy wypełnić i złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Rejowcu. Wniosek powinien być wypełniony
przez tę samą osobę, która ubiegała się o dodatek węglowy (nie jest to warunek konieczny lecz ułatwi
weryfikację). Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie lub na stronie internetowej Urzędu.
Urząd Miejski w Rejowcu dokona weryfikacji wniosku.

w przypadku gdy Mieszkaniec odbierze węgiel własnym transportem – koszt zakupu węgla wyniesie
1960 zł za tonę (2940 zł za 1,5 tony),
w pozostałych przypadkach doliczane będą koszty transportu,

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz. 2236) o zakupie
preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informujemy o zasadach nabywania węgla
w preferencyjnej cenie w Gminie Rejowiec
Prawo do zakupu węgla w cenie 1960 zł za tonę mają Mieszkańcy Gminy Rejowiec z tych gospodarstw
domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego. Weryfikacji tego prawa
dokona Urząd Miejski w Rejowcu poprzez sprawdzenie czy na dane gospodarstwo domowe wypłacono
dodatek węglowy lub czy istnieje prawo do otrzymania dodatku węglowego (np. wnioski złożone lecz
jeszcze nie wypłacone).
UWAGA!!! Zgodnie z art. 8, ust. 2 ww. ustawy, gospodarstwo domowe, które w sezonie grzewczym 2022-
2023 kupiło już co najmniej 1,5 tony węgla w cenie niższej niż 2000 zł za tonę (na przykład internetowo w
sklepie PGG, Bogdance itp.), nie ma prawa do zakupu węgla w cenie preferencyjnej w okresie do końca
grudnia br. 
Na uprawnione gospodarstwo domowe przypadają limity zakupów 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku
oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku.
Niewykorzystany limit zakupu węgla z roku 2022 przechodzi na rok 2023.
ZASADY ZAKUPU WĘGLA PO PREFERENCYJNEJ CENIE:

1.

2.
KOSZTY ZAKUPU:

Wniosek o zakup można składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rejowcu w dniach i
godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W
przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jednocześnie właściciele, zarządcy lub administratorzy nieruchomości są
zobowiązani do usuwania na bieżąco nawisów śniegu i sopli lodu z dachów,
okapów, rynien i innych elementów budynków położonych w rejonie
chodnika a także do usuwania z połaci dachowych zalegającego śniegu.
Właściciele zobowiązani są ponadto do składowania odgarniętego śniegu tak,
by nie powodował utrudnień zarówno w ruchu pieszym jak i kołowym.
Zabrania się wyrzucania śniegu, lodu na ulicę.

Pamiętajmy, że na co dzień z chodników korzystają także dzieci szkolne oraz
osoby starsze. Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo.

Urząd Miejski w Rejowcu

DYSTRYBUCJA WĘGLA W PREFERENCYJNEJ CENIE 
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OCALONO OD ZAPOMNIENIA

OSP REJOWIEC

POMPA PRZED RENOWACJĄ

Jednym z ważniejszych zadań Ochotniczych Straży Pożarnych jest m.in.
zachowanie tradycji i dziedzictwa polskiego pożarnictwa. Zgromadzone
pamiątki, dokumenty, sprzęt czy też inne urządzenia pożarnicze mogą stanowić
bazę informacji o dawnych dziejach i działaniach strażaków przede wszystkim w
ich lokalnych środowiskach.

Tego trudnego zadania podjął się
sponsor - Zenon Kister właściciel firmy
Transport Ciężarowy z Rejowca. Wraz
ze swoimi pracownikami: Tadeuszem
Sobstylem, Krzysztofem Kister i
Mirosławem Korchutem w ciągu kilku
miesięcy odrestaurowali ten wspaniały
zabytek.

Pompa jest jednym z pierwszych
eksponatów, który dzięki staraniom
rejowieckich strażaków ocalał przed
zniszczeniem. Podjęto również
starania o dalsze gromadzenia
pamiątek pożarniczych, dlatego też
strażacy zwracają się z prośbą do
mieszkańców, rodzin byłych
strażaków, wszystkim którym
zależy na zachowaniu pamięci o
przeszłości strażactwa w Rejowcu
i gminie o przekazanie dawnych
pamiątek, dokumentów lub
innych artefaktów o tematyce
pożarniczej do tworzącej się izby
pamiątek.
Prosimy o kontakt z Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Rejowcu,
który będzie koordynował wyżej
wymienione działania. 

R. Starko

Niezwykły zabytek mają w swej opiece rejowieccy strażacy - pompę ręczną, nazywaną też „sikawką”.
Pompy tego typu były używane przez strażaków już XIX w., a rejowiecka datowana jest na lata 20.
ubiegłego wieku. Przekazał ją dla OSP Rejowiec nasz kolega, śp. druh Tomasz Skomorowski. Pożarniczy
artefakt był w opłakanym stanie, połamana drewniana podstawa pompy, a części metalowe kompletnie
skorodowane i uszkodzone. Potrzebna była kompleksowa renowacja.

Tak bogata i piękna historia Rejowca skłania do refleksji o naszej przebogatej przeszłości, a w tej
przeszłości umiejscawia się także Ochotnicza Straż Pożarna w Rejowcu założona w 1909 roku.

POMPA PO RENOWACJI
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OSP REJOWIEC

Transport dzięki organizacji HELP UKRAINE dotrze do magazynów Ministerstwa Zdrowia Ukrainy na

terytorium tego kraju, skąd ma trafić do szpitali na ziemiach odzyskanych po wyzwoleniu.

Koordynacją działań w HELP UKRAINE w Chełmie zajęli się strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w

Rejowcu. Były to druhny i druhowie w składzie: Iza Soczyńska, Magda Liwiak, Agnieszka Nowosad,

Sebastian Soczyński, Krystian Kuźmiński – członek Zarządu OSP, Karol Sałamacha - członek Zarządu OSP i

Ryszard Starko – Prezes OSP. 

Zadaniem strażaków było dopilnowanie sprawnego rozładunku transportu, przeliczenie dostawy,

wykonanie dokumentacji zdjęciowej oraz pomoc pracownikom magazynu w zabezpieczeniu darów.  

Wykonanie tych zadań było potrzebne w celu przedłożenia sprawozdania z realizacji do naszych

partnerów z Francji.

Pomoc pochodziła i była realizowana dzięki współpracy Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP i PHF

dla mieszkańców Ukrainy.

K.Sałamacha

STRAŻACY POMAGAJĄ UKRAINIE
W dniu 10 listopada 2022 roku do magazynu HELP UKRAINE w Chełmie przy ul.
Rampa Brzeska dotarł transport humanitarny zorganizowany przez strażaków
francuskich Pompiers Humanitaires Français (PHF). Zawierał 27 palet odzieży
medycznej. 
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GMINNE PRZEDSZKOLE W REJOWCU

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników
oświaty. Nasze przedszkolaki również chciały podziękować w tym dniu,
swoim ukochanym paniom i pracownikom przedszkola za uśmiech,
życzliwość i trud włożony w ich wychowanie, za opiekę, dobre rady, czyste
sale, wszelkie naprawy oraz smaczne posiłki.
 Słowa tych podziękowań zawarte były w wierszach, piosenkach i tańcach,
przygotowanych przez dzieci. Za ciekawy i udany występ przedszkolaki
zostały nagrodzone gromkimi brawami.
 Po części artystycznej, głos zabrała pani dyrektor Barbara Kość dziękując za
serce, które wszyscy pracownicy wkładają w swoją pracę, za osiągnięcia, za
kreatywność, entuzjazm i uśmiech na twarzy. Za trud włożony w wychowanie
i oddanie swojej pracy nauczyciele i pracownicy zostali wynagrodzeni przez
panią dyrektor.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

10 listopada bieżącego roku w Gminnym Przedszkolu w
Rejowcu obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. To
wyjątkowy czas dla każdej Polki i Polaka. Upamiętniając 104
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę dzieci z
najstarszych grup oraz pracownicy przedszkola zebrali się w
Gminnym Ośrodku Kultury aby uroczyście świętować ten
wyjątkowy dla Polaków czas. Na uroczystość przybyli
zaproszeni goście: Burmistrz Rejowca pan Tadeusz Górski,
Wice Przewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Popek, Radna i
Przewodnicząca Komisji Oświaty Bożena Jaszczuk, Pani Dorota
Łosiewicz Radna Powiatu Chełmskiego oraz licznie
zgromadzeni Rodzice i mieszkańcy Rejowca. Wszyscy z powagą
i w dużym skupieniu oglądali program artystyczny
przygotowany przez dzieci.

Starszaki pod kierunkiem p. Ewy Semeniuk oraz Barbary Wójcik zaprezentowały wiersz „Katechizm
polskiego dziecka” zapoznały się z wydarzeniem historycznym z dnia 11 listopada 1918 r., poznały postać
Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przypomniały sobie znaczenie symboli narodowych. Uczestnicy
akademii wysłuchali również pieśni legionowej „Rozkwitały pąki białych róż” w wykonaniu Kacpra Smyka
z grupy starszaków. Igor Kozara z grupy 4 latków wykonał piosenkę „ Co to jest niepodległość”, a
Nikodem Szpindowski wykonał na ksylofonie piosenkę „ Przybyli ułani pod okienko”, dzieci recytowały
wiersze o tematyce patriotycznej oraz przedstawiły układy taneczne związane z symbolami narodowymi.
Na zakończenie wszyscy obecni na akademii odśpiewali hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”
pamiętając przy tym o zachowaniu należytej postawy.
Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości miała na celu rozwijanie wśród wychowanków
naszego przedszkola poczucia przynależności narodowej, pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji.
Jednocześnie była pouczającą lekcją historii i patriotyzmu.

Dyrektor Przedszkola Barbara Kość

11 LISTOPADA
NARODOWE ŚWIĘTO

NIEPODLEGŁOŚCI
"Jest takie miejsce na mapie świata- Polska!
 To moje miejsce, tutaj mocniej bije mi serce!"
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MIKOŁAJKI W PRZEDSZKOLU

W dniu 6 grudnia nasze przedszkole odwiedził bardzo miły i długo
oczekiwany gość. Miał czerwony strój, długą, białą brodę, dźwigał na
plecach bardzo ciężki worek, a w nim prezenty. To nie mógł być nikt
inny tylko MIKOŁAJ- niezwykle wesoły, rozmowny i chętny do
wspólnej zabawy i tańca. Pomimo braku białego puchu, jak co roku
przybył na czas. Spotkanie przebiegało w bardzo radosnej i
przyjaznej atmosferze. Przedszkolaki śpiewały Mikołajowi piosenki i
recytowały wierszyki. Święty Mikołaj obdarował wszystkie dzieci
słodkimi prezentami a oprócz tego każda grupa przedszkolna
otrzymała nowe zabawki. Na twarzach dzieci malowała się wielka
radość i przejęcie, a także nadzieja na kolejne spotkanie. Święty
Mikołaju bardzo dziękujemy za odwiedziny i do zobaczenia za rok!

„6 grudnia – jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
i każde dziecko prezent dostanie.
A kiedy rozda już prezenty,
wraca do nieba uśmiechnięty”

To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha 
- w serca złamane i smutne,cicha wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru,od bardzo wielu już wieków,
pod dachem tkliwej kolędy, Bóg się rodzi w człowieku. 

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzą
Dyrektor i pracownicy Gminnego Przedszkola w Rejowcu

W naszym przedszkolu została zorganizowana akcja charytatywna mająca na celu zbiórkę karmy dla
psów i przekazanie do schroniska dla zwierząt w Chełmie. Podczas trwania akcji dzieciaki zebrały ok. 50
kg karmy. Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom za okazane serce dla bezdomnych psiaków.

 Barbara Wójcik i Ewa Semeniuk

OD DZIECIAKÓW DLA BEZDOMNYCH PSIAKÓW

W dniu 24 listopada odbył się w przedszkolu Dzień Kundelka. Pani Ewa Semeniuk zaprezentowała
dzieciom bajkę ,,Misiek” w formie teatrzyku kamishibai, która miała na celu rozwijanie opiekuńczego i
serdecznego stosunku do zwierząt.
Przeprowadzone zajęcia oraz gry i zabawy wzbogaciły wiadomości dzieci na temat życia i zwyczajów
psów, a także uwrażliwiły na bezpieczeństwo podczas kontaktów z psami. Zajęcia zachęcały również do
niesienia pomocy zwierzętom.

Ewa Semeniuk i Barbara Wójcik

DZIEŃ KUNDELKA

Wszystkie prace konkursowe były piękne i kolorowe, wykonane różnymi technikami. Komisja, oceniając
prace wzięła pod uwagę wszystkie walory, ale przede wszystkim samodzielność wykonania. W grupie
wiekowej 5 - 6 latki laureatami zostali: Jaś Kogutiuk, Ignaś Gwardiak i Mateusz Dzik, natomiast wśród
dzieci 3 - 4 letnich laureatem został Tymek Ośko. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom i
kolorowankę, laureaci w nagrodę otrzymali książeczki i przybory plastyczne. Dyplomy i nagrody
wręczyła dzieciom pani Dyrektor.

Ewa Semeniuk i Barbara Wójcik

PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "JESIENNY LIŚĆ"
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SKRYTE SZYCIE -
WARSZTATY Z SZYDEŁKOWANIA 

Ostatniego dnia listopada gościliśmy panią Agnieszkę,
która przygotowała dla dzieci warsztaty z szydełkowania.
Przybyła do nas ze skarbami w postaci kolorowych
motków, miękkich kłębuszków, ozdobnych cekinów, z
których powstawała piękna biżuteria. Dziękujemy za
kreatywnie spędzony czas. 

Małgorzata Kość-Krupińska

BAJKI, BAŚNIE, BAJECZKI 
DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

Dnia 5 Listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z
Bajek. Z tej okazji przedszkolaki z grupy 4/5 latków oraz 6 latków w
tym wyjątkowym dniu przybyły do Przedszkola przebrane w
przepiękne bajkowe stroje ulubionych postaci z Bajek. Ten dzień
miał przypominać wszystkim dzieciom jak ważne są bajki i można
do nich powracać w każdym wieku. Najważniejszym celem tego
święta jest popularyzowanie bajek bez przemocy, takich gdzie
dobro wygrywa a zło zostaje pokonane. Dzieci wysłuchały
fragmentów najbardziej znanych baśni i bajek, brały udział w
rozpoznawaniu postaci i melodii pochodzących z bajek, układały
domino, dopasowywały bajkowe atrybuty do ich posiadaczy.
Przedszkolaki na moment wcieliły się w postać Kopciuszka i
oddzielały ziarna od grochu. Ten dzień sprawił dzieciom wiele
radości.

Wychowawczynie grup 4/5 i 6 latków 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Pluszowy Miś to najlepszy przyjaciel każdego malucha na dobre i na złe
chwile. Można go przytulić a nawet powierzyć każdą tajemnicę. O święcie tej
postaci nie zapomniały dzieci z naszego Przedszkola. Każdy przedszkolak tego
dnia przyniósł swojego ukochanego pluszaka.
Dzieci poznały historię Święta Pluszowego Misa, wspólnie recytowały wiersze i
śpiewały piosenki o misiach. Brały udział w zabawach ruchowych, kodowaniu,
dopasowywaniu figur geometrycznych, układaniu puzzli, oraz degustacji
miodu. Dzień Pluszowego Misia w naszej grupie był przepełniony uśmiechem
i świetną zabawą.

Ewelina Rybarczyk, Anna Szwed

Po raz kolejny przedszkole włączyło się do akcji charytatywnej
"Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera" we współpracy z Wojskiem
Obrony Terytorialnej w Chełmie. W ramach pomocy kombatantom
zebraliśmy żywność oraz artykuły chemiczne.
Dziękujemy wszystkim osobom dobrego serca za włączenie się do akcji.

                                                       Barbara Wójcik i Ewa Semeniuk  

PACZKA DLA BOHATERA
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W naszej szkole, 17 listopada, odbyła się "Andrzejkowa szkoła tańca dla klas czwartych". Nasi
młodsi koledzy bawili się podczas imprezy przygotowanej przez uczennice Samorządu
Uczniowskiego. Animatorki skupiły się na nauce kroków popularnych obecnie tańców. Były to
oczywiście: kaczuchy, belgijka i chocolate. Układy tańca były bardzo żywiołowe i sprawiły
dzieciakom dużo frajdy. Wystarczyła godzina zabawy, aby zmęczyć uczniów i dostarczyć
niezapomnianych wrażeń.

Paula Casa

Andrzejkowa szkoła tańca
SZKOŁA PODSTAWOWA

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej,
rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, 

oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzą Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej w Rejowcu
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GOK Rejowiec

Czarownice, wróżki, księżniczki, herosi i bohaterowie
bajek bawili się wspólnie 29 października w GOK.
Uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w zabawach i
konkursach: mystery box - zgadnij co jest w środku, rzuty
w "duszkowe" kubeczki, jedzeniu ciasteczek bez użycia
rąk czy konkursie na szukanie dyń. Zabawę dopełniły
wspólne tańce przy muzyce oraz słodki poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji zabawy Pani
Iwonie Rutkowskiej, Pani Agnieszce Hasiec-Bzowskiej,
Pani Magdalenie Terleckiej i Pani Agnieszce Krzysiuk za
przekazanie słodyczy i ciasteczek dla dzieci. Dziękujemy
również gospodarzom z Weremowic, Kobylego i Rejowca
za przekazanie dyń, z których powstały dekoracje.

WIECZÓR CZARÓW Z GOK

KARTKI OD SERCA DLA SERCA
GOK przy współpracy z DPS Rejowiec utworzył akcję zbierania kartek
świątecznych dla pensjonariuszy rejowieckiego ośrodka. Wpłynęło mnóstwo
kartek i karteczek, od dorosłych i od dzieci. Wszystkie prace zostaną
przekazane na ręce Pani Dyrektor Elżbiety Florczak i trafią do najbardziej
potrzebujących, samotnych osób.

PRZEDŚWIĄTECZNE WARSZTATY
3 grudnia zaprosiliśmy chętne osoby na warsztaty wyrobu
dekoracji świątecznych - piankowych aniołków. Zajęcia
prowadziła Pani Honorata Ziółek, przewodnicząca KGW
Bańkowszczyzna, członkini Koła Hafciarskiego. Zgromadzone
"uczennice" bawiły się świetnie, powstały piękne prace, które
zostały wolą uczestniczek przekazane na kiermasz świąteczny
na rzecz pomocy Oliwii Jasińskiej w powrocie do zdrowia.
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9 grudnia zaprosiliśmy małych cukierników na słodkie warsztaty. Każdy uczestnik otrzymał
solidną porcję pierników, które dekorował kolorowym lukrem według swojego pomysłu. Część
pierników została skonsumowana na miejscu, część zabrana na domowe dekoracje, a pozostałe
zostaną schrupane podczas "Balu z Mikołajem"

PIERNIKOWY PIĄTEK

BAL Z MIKOŁAJEM
17 grudnia odbędzie się zabawa dla dzieci z Mikołajem. Święty
rozda grzecznym dzieciom prezenty i poprowadzi zabawę
taneczną. Rozegrane zostaną konkursy gry i zabawy, tak aby
nikt nie wyszedł z pustymi rękami. Dla bawiących się dzieci
powstanie również "słodki stół" ze świątecznymi przysmakami,
które ufundowały KGW "Zadrzewianki z Zawadówki oraz KGW
"Zagrodzianki" w Zagrodach. 
Podczas wydarzenia odbędzie się świąteczny kiermasz
rękodzieła, z którego częściowy dochód zostanie przekazany na
pomoc Oliwce Jasińskiej w powrocie do zdrowia. Serdecznie
zapraszamy!

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny "Piękno Gminy Rejowiec", na który
wpłynęło aż 26 zgłoszeń. Tematyka prac była bardzo szeroka, a ujęcia jedyne w
swoim rodzaju. Komisja konkursowa po burzliwych naradach nagrodziła
następujące osoby: Agnieszka Sadlak – „Biały Rów”; Anna Kister – "Staw przy
Pałacu"; Grażyna Studzińska – "Ulica Szkolna zimą"; Honorata Sałamacha –
"Cukrownia w czerwieni"; Izabela Piasecka – "Amfiteatr we mgle"; Monika
Kochańska-Rudnik – "Kościół zimą"; Paweł Dobosz – "Polna droga", "Staw we
mgle"; Piotr Tujaka – „Mogiłki”; Tomasz Praczuk – "Pałac Zaleskich"; Weronika
Bzowska – "Motyl". Do publikacji zostało także wybrane zdjęcie Weroniki
Bzowskiej "Pola rzepaku". Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! 
Zachęcamy do śledzenia profilu GOK Rejowiec na Facebook, tam podamy termin
publikacji kalendarza.

Serdeczne życzenia radosnych Świąt w cieple rodziny, pięknie pachnącej choinki,

zdrowia i energii na co dzień oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego 2023 Roku

życzą pracownice Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu

(KLW)
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W dniu 5 grudnia, dzieci z kl. III B Szkoły Podstawowej wraz ze swoją
wychowawczynią odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną. Podczas
wizyty w bibliotecemiały możliwość obejrzenia wypożyczalni i
zapoznania się z biblioteką. Dzieci wysłuchały informacji o bibliotece
oraz o zbiorach znajdujących się na półkach, poznały zasady
wypożyczania książek. Dowiedziały się także, jak należy dbać o książki.
Głównym punktem pobytu było wysłuchanie oraz wspólna zabawa z
wierszykami J. Tuwima oraz obejrzenie mikołajkowo-świątecznego
kiermaszu książek. Dzięki tej wizycie powiększyło się grono naszych
czytelników ponieważ niektóre dzieci zapisały się do biblioteki. Jest to
bardzo ważne, aby w dobie komputeryzacji i Internetu różnymi
sposobami zachęcać dzieci do sięgnięcia po książkę. Dziękujemy za
wizytę i zachęcamy do odwiedzin oraz do uczestnictwa w naszych
konkursach oraz innych zajęciach dla dzieci organizowanych przez
bibliotekę.
Przypominamy o kiermaszu mikołajkowo-świątecznym, są jeszcze do
nabycia książki, które mogą być prezentem pod choinkę i nie tylko.

Teresa Jagiełło

MIKOŁAJKI W BIBLIOTECE

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Świąt prawdziwie świątecznych, ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz,
jaśniejących pierwszą gwiazdką. Niech z nut świątecznych zapachów
powstanie najpiękniejsza kolęda i czarem swej melodii spełni wszystkie marzenia.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku

życzą pracownice Biblioteki Publicznej w Rejowcu

KGW WÓLKA REJOWIECKA

GRUDZIEŃ W KOLE GOSPODYŃ
W świetlicy Koła Gospodyń w Wólce Rejowieckiej odbyły
się dwa grudniowe wydarzenia. Pierwszym było
tradycyjne spotkanie opłatkowe, na które zaproszono
mieszkańców sołectwa. 

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Z okazji
Mikołajek rozdano paczki ze słodyczami dla lokalnych
dzieci. W tym roku prezenty rozdawała Baba Jaga :)
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Życzymy, aby nadchodzący czas 
Świąt Bożego Narodzenia, był przepełniony 

pragnieniem poszukiwania Chrystusa 
w tych wzgardzonych i maluczkich. 

Niech Betlejemskie światło oświeci drogę 
naszego życia, byśmy krocząc nią, 
oświeceni Światłem Bożej Chwały, 

wychodzili na spotkanie drugiego człowieka. 
Niech Chrystus rodzi się, każdego dnia 

w naszych sercach na nowo, 
aby zapalając w nich światło 

rozświecał mroki naszego codziennego życia.
 

Wasi Duszpasterze

ORSZAK TRZECH KRÓLI

PARAFIA REJOWIEC

Rejowiecki Orszak trzech Króli rozpocznie się 6 stycznia o godzinie 11:30 Mszą Świętą 
i wyruszy z kościoła w kierunku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja. 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

KONKURSY ORSZAKOWE
Konkurs plastyczny
"Niechaj prowadzi nas gwiazda"
22.11.2022 – 28.02.2023
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, prace
wykonane w dowolnej technice. Regulamin i
karty zgłoszeń dostępne na stronie
www.orszak.org

Ogólnopolski rodzinny konkurs szopek - „Leży
tam Boży Syn ”
13.12.2022 r.– 08.01.2023 r.
Szopkę wykonaną w dowolnym stylu i w
dowolnej technice należy sfotografować w taki
sposób, by była dobrze widoczna. Zdjęcie
przesłać na adres fundacji. Regulamin i karty
zgłoszeń dostępne na stronie www.orszak.org

Konkurs poetycki - napisz kolejną zwrotkę
kolędy „O Gwiazdo Betlejemska”
22.11.2022-22.12.20
Konkurs na uzupełnienie kolędy o nowe
zwrotki. Teksty powinny zachować rytmikę
oryginalnej kolędy. Regulamin i karty zgłoszeń
dostępne na stronie www.orszak.org

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 2023 Rok będzie dla wszystkich

wypełniony Bożym błogosławieństwem, 

mocną wiarą, niezachwianą nadzieją, 

darem miłości i szczerej radości 

 

- prezes i członkowie Parafialnego Oddziału Akcji

Katolickiej w Rejowcu.

Konkurs „Głosuj na wielbłąda!”
01 - 14/12/2022
Mieszkańcy miejscowości, w których
odbędzie się Orszak Trzech Króli, będą mogli
wygrać dla swojego Orszaku WIELBŁĄDA!
Egzotyczny strój wielbłąda do
wielokrotnego użytku weźmie udział w
jasełkach w zwycięskiej miejscowości 6
stycznia 2023 roku. Zostanie również z daną
miejscowością na dłuuuuuugie lata :)

Ale! To nie wszystko! Miejscowość, która
zdobędzie najwięcej głosów, odwiedzi
również Telewizja Polska!

Strój wielbłąda wygra miejscowość, która
uzyska najwięcej ważnie oddanych głosów.

Konkurs trwa od 1 grudnia 2022 r. od godz.
12.00 do 14 grudnia 2022 r. do godz. 12.00.
Głosowanie na miejscowości odbywa się na
stronie www.orszak.org
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Niech te święta będą dla Was
radosną uroczystością.

Zapowiedzią szczególnie głębokiego,
miłosierdzia Bożego.

Niech Bóg, którego macie w sercu,
prowadzi Was przez cienie i blaski.

Spokojnych świąt w ciepłym, rodzinnym gronie 
życzą Sołtys Bańkowszczyzny Waldemar Brzyszko

Przewodnicząca KGW Bańkowszczyzna Honorata Ziółek

"Oto Bóg narodził się"
Pełnych radości, spokoju i szczęścia
Świąt Bożego Narodzenia. Obfitości
Łask Bożych od nowonarodzonego
Chrystusa, wszelkiej pomyślności,

zdrowia i pokoju, samych pięknych i
dobrych dni bez zmartwień i smutków
w nadchodzącym Nowym 2023 Roku.

Wszystkim czytelnikom "Okszy"
życzy Sołtys Lucyna Polakowska

Niech Święta Bożego Narodzenia, przyniosą Państwu
wiele szczęścia, wiary i nadziei,

a miłość i pomyślność będzie z Wami,
w każdym dniu nadchodzącego, Nowego Roku 2023.

Wesołych Świąt życzą:
Witold Szuran Radny Rady Miejskiej w Rejowcu,

Katarzyna Kasprzak Sołtys Zagród,
Krystyna Podleśna Sołtys Czechów Kąt

KGW "Zagrodzianki" w Zagrodach
z przewodniczącą Magdaleną Terlecką

Wiary, która może przenosić góry,
Nadziei, która nigdy nie zgaśnie,

Miłości, która jest światłem życia.
Niech narodziny Chrystusa 

zwiastują dobrą nowinę!
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

życzą
Radna Rady Miejskiej w Rejowcu Jolanta Popek

Sołtys Kobylego Janina Smętkowska
KGW "Kobylanki" z Kobylego

z przewodniczącą Edytą Szpindowską

Niech te święta będą dla Was radosną uroczystością.
Zapowiedzią szczególnie głębokiego, miłosierdzia Bożego.

Niech Bóg, którego macie w sercu,
prowadzi Was przez cienie i blaski.

Spokojnych świąt w ciepłym, rodzinnym gronie życzą
Bożena Jagiełło Radna Rady Miejskiej w Rejowcu,

Jadwiga Mazurek  Sołtys Bieniów, Niemirów,
Bożena Krzyżanowska Sołtys Leonowa.

 

Bóg się rodzi, moc truchleje. Niech Pan
prowadzi Was,nawet przez najgorszą zawieje.
Niech obdarzy Nas, swoją opieką i łaskami,

cieszcie się radosnymi chwilami.
Wszystkiego najlepszego z okazji Bożego

Narodzenia!
życzy Sołtys Hruszowa Alicja Książek

 

Święta Bożego Narodzenia to

magiczny czas spędzany z bliskimi,

niech w nadchodzącym roku spełnią

się wszystkie marzenia.

Zdrowych, pełnych miłości i radości

świąt Bożego Narodzenia
 

życzy
Radny Rady miejskiej w Rejowcu,

sołtys Marynina
Andrzej Lewczuk

Pokój na ziemi ludziom, a w niebie cisza gwiazd,
grają anieli, świat się chlebem dzieli.
Świat ma dziś świąteczny blask.

Pięknych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia!

 

życzą Sołtys Marysina Cezary Świerczyński
Wioletta Paczosa przewodnicząca KGW

Marysin-Adamów
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Jak obyczaj każe stary, 
według ojców naszych wiary, 
chcę złożyć Wam życzenia, 

z dniem Bożego Narodzenia. 
Niech ta Gwiazdka Betlejemska, 
która wschodzi tuż po zmroku, 

da Wam szczęście i pomyślność, 
w nadchodzącym Nowy Roku.

 
życzy sołtys Rybiego Magda Harań

 

Aby te święta, a także cały
nadchodzący rok upływał Wam w
harmonii i zadumie, by nigdy nie

zabrakło Wam ciepła drugiej osoby, a
każdy dzień był pełen

niezapomnianych chwil.
 

Sołtys Siedliszczek Bogusława Krasun

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości

oraz refleksji dotyczących

minionego okresu i planów

na nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach

chcemy Państwu życzyć

wiele zadowolenia i sukcesów

z podjętych wyzwań.

Radny Rady Miejskiej Zbigniew Rumiński,

członkinie KGW Wólka Rejowiecka

z przewodniczącą Wandą Baran

Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie

oraz pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych marzeń

w nadchodzącym Nowym Roku życzy
Sołtys Wereszcze Duże Irena Kamińska

Wigilia to nie jest czas,
gdy jest prezentów moc
Wigilia to nie jest czas,
gdy potraw sto na stole

Wigilia to przepiękny czas,
Bożonarodzeniowy czas,

Gdy siedzimy wszyscy w kole,
i mamy bliskich przy stole.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
życzy Sołtys ALeksandrii Niedziałowskiej 

Ewa Wawrynek

To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha

– w serca złamane i smutne,
cicha wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu już wieków,
pod dachem tkliwej kolędy,
Bóg się rodzi w człowieku.

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku 2023

życzy Sołtys Wereszcze Małe Irena Jarosz

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu chwil wypełnionych radością

i miłością, niosących spokój i odpoczynek,
by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna

świąteczna atmosfera.
Wielu budujących myśli, energii potrzebnej do osiągnięcia 

wszystkich zamierzonych celów 
oraz wspaniałego Nowego Roku, obfitującego w pasmo sukcesów!

Członkowie i Zarząd
Koła Gospodyń Wiejskich w Niedziałowicach

Wiary, która odmieni nasze serca,
Nadziei, że jutro będzie lepsze,

Miłości, która przetrwa 
najgorsze momenty w życiu.

I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.
Wspaniałych, rodzinnych Świąt Bożego

Narodzenia życzą:
Radna Rady Miejskiej w Rejowcu

Małgorzata Kość
Sołtys Zawadówki Krzysztof Tarasewicz

KGW "Zadrzewianki" z Zawadówki
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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących

minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy 2023 Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcę Państwu życzyć wiele

zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.
Sołtys Niedziałowic Monika Terepora

Bóg się rodzi, moc truchleje!
Nowonarodzone Dziecię, w nędznej szopie narodzone

przynosi Nadzieję i Radość.
Niech święta Bożego Narodzenia

umocnią Was w tej Nadziei, Radości i Zdrowiu
w każdym dniu Nowego 2023 Roku.

 
Wesołych Świąt życzą członkinie KGW Zyngierówka

Na Święta Bożego Narodzenia
oraz na nadchodzący Nowy Rok
dużo radości i dobroci od ludzi,

szczęścia rodzinnego
oraz niosącego pokój błogosławieństwa Bożego
mieszkańcom Gminy Rejowiec i ich rodzinom

życzy Prezes Towarzystwa Regionalnego
"Rejowiec" Jerzy Grzesiak

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

Elżbieta Forysiuk Sołtys Zyngierówki

Spokojnego przeżywania tajemnicy 
Narodzenia Bożego, niezapomnianego smaku 

i aromatu świątecznych potraw, 
tradycji, które się nie kończą, 
upominków radujących serce,

 oraz wielu ciepłych słów i ubogacających spotkań, 
życzą członkinie KGW Hruszów

wraz z przewodniczącą Barbarą Bornus

Świąt wesołych i zdrowych,
wyzwań w życiu nowych.

Uśmiechu i marzeń spełnienia,
mniej biegania, więcej wytchnienia.
Radosnych świąt Bożego Narodzenia!

życzą członkowie KGW Wereszcze Małe
wraz z przewodniczącym Fryderykiem Dobrowolskim

Cudownych, białych, miłych, radosnych,
pogodnych, spokojnych, zdrowych Świąt
upływających we wspaniałej atmosferze.
Życzy Sołtys Adamowa Teresa Adamiec

Wiary, która odmieni nasze serca,
Nadziei, że jutro będzie lepsze,

Miłości, która przetrwa 
najgorsze momenty w życiu.

I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.
Wesołych świąt Bożego Narodzenia

życzy Henryk Zając Sołtys Elżbiecina

Niech magia Świąt Bożego Narodzenia Wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni,
A blask gwiazd przypomina, Że czasem wystarczy tylko wypowiedzieć życzenie…

Spełnienia wszystkich świątecznych życzeń!
Wszystkim czytelnikom "Okszy" życzy Redakcja
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