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GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW 2022
tak się bawiliśmy!
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Nasze piękne
wieńce

dożynkowe

Siedliszczki

rejowiec leonów
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Wólka Rejowiecka zyngierówka

zagrody hruszów
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Każdego roku, gdy dzień staje się coraz krótszy i lato powoli się kończy, a z pól znikają ostatnie złote
kłosy to jest znak, że rolnicy kończą wielotygodniową pracę. Gospodynie zaczynają splatać dożynkowe
wieńce i z pierwszej mąki piec bochny chleba. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla
każdego rolnika. To święto radości i zadowolenia z zebranych plonów będące podsumowaniem efektów
ciężkiej pracy ludzi pracujących na roli.

W Rejowcu tradycyjnie Święto Plonów obchodzone jest w ostatnią niedzielę sierpnia. W ten upalny i
słoneczny dzień przedstawiciele rolników w osobie Ewy Wawrynek – sołtysa Niedziałowic oraz Andrzeja
Lewczuka – sołtysa Marynina z Gminy Rejowiec przekazali swój bochen na ręce gospodarza –
Burmistrza Tadeusza Górskiego.

Uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez księży: Ks. Sylwestra
Brzozowskiego Wicekanclerza Kurii Metropolitalnej, Ks. Proboszcza parafii w Rejowcu Jacka Jakubca,
Ks. Pawła Wierzchonia proboszcza parafii w Mikołajewie niedaleko Chersonia na Ukrainie. 

Po uroczystej mszy głos zabrali zaproszeni goście, a byli nimi m.in.: Jerzy Kwiatkowski, Starosta Powiatu
Chełmskiego, który odczytał list od Europoseł Beaty Mazurek,  Ewelina Dolińska - Kierownik Delegatury
Urzędu Marszałkowskiego, która odczytała list Wojewody Lubelskiego. Pośród zaproszonych gości
znaleźli się także: prof. Józef Zając Senator RP, Beata Fałda Prorektor Państwowej Akademii Nauk
Stosowanych w Chełmie, Krzysztof Grabczuk Poseł na Sejm RP, Zdzisław Krupa Wójt Gminy Rejowiec
Fabryczny, Major Adam Panasiuk 19 Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej, st. chor. sztab Gabriel
Adamiec Stowarzyszenie "Semper Fidelis", aspirant Sylwia Małkowska Kierownik Posterunku Policji w
Rejowcu, st. kpt. Radosław Gajuk Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Starostowie dożynek: Ewa Wawrynek, Andrzej Lewczuk Uroczysta Msza Święta w intencji rolników

Zgromadzona publiczność Święcenie wieńców dożynkowych

Nasze Święto Plonów
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Na zakończenie części oficjalnej święta, wręczono odznaczenia zasłużonym członkom OSP.
Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Jolanta Teresa Popek, dh Bożena
Jaszczuk, dh Zenon Kister.
Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Sebastian Soczyński, dh Krzysztof
Soczyński.
Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: dh Jerzy Grzesiak, dh Zdzisław Jacek
Pracownik, dh Krzysztof Śliwiński.
Brązową Odznaką Za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego nagrodzono: dh Wiesława
Soczyńskiego.
Dyplomem uznania wyróżnieni zostali:
1)        dh Marcin Palonka
2)       dh Sebastian Soczyński
3)       dh Krzysztof Soczyński
4)       dh Damian Kość
5)       dh Kamil Kondraciuk
6)       dh Fabian Terepora
7)       dh Krystian Kuźmiński
8)       dh Krzysztof Palonka

Pamiątkowym Medalem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w 100-lecie
działalności Związku odznaczony został dh Fabian Terepora.

Następnie rozstrzygnięto cieszące się od lat popularnością konkursy dożynkowe. W konkursie wieńców I
miejsce zdobył wieniec KGW "Kobylanki" z Kobylego, II miejsce zajął wieniec z Rejowca autorstwa Anny
Śladewskiej, II miejsce zajęły ex aequo KGW "Zagrodzianki" w Zagrodach i sołectwo Siedliszczki.

W konkursie tradycyjnych ciast dożynkowych I miejsce zajęła Bernarda Woźniak, II miejsce Justyna
Wołoszyn, III miejsce Zofia Mróz.

Wręczenie medali członkom OSP w Rejowcu Wręczenie medali członkom OSP w Rejowcu

Orkiestra Dęta z wokalistką - Katarzyną Dobrowolską Rozdanie nagród w konkursie "Witaczy"
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W konkursie tradycyjnych nalewek: I miejsce zajęła Monika Kiraga, II miejsce Grażyna Kusiak, III miejsce
Justyna Wiórko.

Konkurs chleba rozstrzygnięto następująco: I miejsce Teresa Wlaź, II miejsce Olimpia Wójcik, III miejsce
Beata Grabiec.

Konkurs dekoracji dożynkowych „Witaczy” – I miejsce Kobyle, II miejsce Rejowiec i Leonów, III miejsce
Hruszów, Adamów, Rybie. Wyróżnienie otrzymały witacze z sołectwa Czechów-Kąt i Wólka Rejowiecka.

Ogłoszone zostały również wyniki konkursu "Moje Gospodarstwo Estetyczne i Bezpieczne". I miejsce w
kategorii gospodarstwa zajął Mateusz Kochański z Rybiego, w kategorii ogrody: I miejsce Zuzanna
Gadzała z Rejowca, II Anna Czerwińska z Kobylego, III miejsce Agnieszka Oszwa z Wereszcz Małych.

Część artystyczną otworzył koncert Orkiestry Dętej pod batutą Mariusza Cichosza. Występowi
towarzyszyła wokalistka Katarzyna Dobrowolska. Kolejnymi zespołami, które zaprezentowały się na
scenie były: „Młode Talenty” z GOK w Rejowcu: Szymon Kulawiak, Klaudia Górna, Filip Rutkowski i Lena
Ciosek. Swój repertuar zaprezentował również Zespół „Arabeska” z Mircza, Zespół Śpiewaczy
„Rejowieckie Gospodynie” z Rejowca oraz Zespół „Swojska Nuta” z Rejowca Fabrycznego. Wystąpiła
także Kapela Ludowa „Sami Swoi”, która w tym roku obchodziła jubileusz 35 lecia działalności.
Gwiazdą wieczoru był wokalista Andrea Lattari, który zaprezentował najpiękniejsze przeboje muzyki
włoskiej. Publiczność mogła również bawić się na zabawie tanecznej, którą prowadził Zespół „Lazur”.

Dożynkom towarzyszyły liczne wystawy i prezentacje. Nie zabrakło stoisk Kół Gospodyń Wiejskich z:
Kobylego, Wólki Rejowieckiej, Hruszowa, Bańkowszczyzny, Zagród oraz Wereszcz Małych. Swój dorobek
prezentowało również Towarzystwo Regionalne „Rejowiec” wraz z "Chatą-Skansen" Teodozji i Jerzego
Grzesiaków. Swoje produkty oferowali także: Lavendel Natur Haus – Plantacja i Manufaktura Lawendy z
Wólki Rejowieckiej, A&A Świece Sojowe z Kobylego, Diana Wenczuk – haft i rękodzielnictwo z Hruszowa,
Joanna Zduńczuk – rękodzielnictwo, Jadwiga Lasskowska – ciasta i ciasteczka. Dzięki obecności 19
Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej każdy chętny mógł poznać nowoczesny sprzęt wojskowy
oraz nauczyć się obsługi broni, którą posługują się żołnierze podczas ćwiczeń. Wszystkie zgromadzone 
 dzieci mogły także poskakać na dmuchanych zamkach lub pojeździć na koniach i kucykach.

Przygotowanie dożynek to nie tylko zabawa, ale również ciężka praca, w którą jest zaangażowanych
wiele osób. Serdecznie dziękujemy Radzie Miejskiej, pracownikom Urzędu Miejskiego i GOK, Strażakom i
Strażaczkom z OSP w Rejowcu oraz wszystkim życzliwym osobom, które przyczyniły się do realizacji
tego wydarzenia.

Zgromadzona publiczność bawiła się świetnie podczas występów
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SPONSORZY
GMINNEGO ŚWIĘTA PLONÓW

Dziękujemy!

Dzięki Państwa zaangażowaniu 

Gminne Święto Plonów 

stało się wyjątkową uroczystością. 

Była ona nie tylko prezentacją 

dorobku kulturalnego, 

rękodzieła artystycznego i kuchni regionalnej 

ale także szansą na promocję naszej gminy.

Za otrzymane wsparcie gorąco dziękujemy 

oraz przekazujemy najserdeczniejsze życzenia 

samych sukcesów 

w życiu zawodowym i osobistym.

Burmistrz Rejowca
Tadeusz Górski
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria Niedziałowska (Butki) o dł. 300 mb,
szer. 3,0 m
2Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wereszcze Duże (do hydroforni) o dł. 550 mb,
szer. 4,0 m
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawadówka o dł. 220 mb
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Elżbiecin o dł. 200 mb, szer. 3,0 m
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Majdan o dł. 200 mb, szer. 3,0 m
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marysin o dł. 400 mb, szer. 3,0 m

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Rejowiec (GÓRNA )-0,300 km, szer. 5 m
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagrody o dł 0,200 km-
etap 6
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria Krzywowolska o dł. 200 mb

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Siedliszczki -
162 309,62 zł brutto, termin do 11 września 2022r (inwestycja odebrana dnia 07 września 2022 r.)
Przebudowa dróg gminnych na nawierzchnię asfaltową:

Przebudowa dróg gminnych na nawierzchnię z kruszywa:

Modernizacja terenu wokół szkoły – budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej - wartość
umowy 265 000,00 zł brutto, w tym: plac zabaw 224 700,00 zł brutto, siłownia zewnętrzna 40
300,00 zł brutto. Umowa z dnia 08.09.2022 – termin realizacji do 20 listopada 2022 roku

Z uwagi na zły stan techniczny bieżni okólnej na przy boisku w
Rejowcu, koniecznym było przeprowadzenie gruntownego
remontu. W oparciu o rozeznanie cenowe został wyłoniony
wykonawca tj. firma EvenTeaM Andrzej Latkowski, z siedzibą w
Tarczynie.
30 sierpnia br. zakończyła się realizacja zadania polegającego na
remoncie bieżni sportowo – rekreacyjnej o nawierzchni sztucznej
przy boisku szkolnym w Rejowcu.

INWESTYCJE

PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE REJOWIEC

Remont bieżni wokół szkoły – 85 000,00 zł oraz
podwójne nasączanie, koszt 33 000,00 zł
Dostawa i montaż 4 solarnych lamp parkowych LED
oraz 10 solarnych lamp ulicznych LED na terenie gminy
Rejowiec, kwota 98 000,00 zł brutto, termin wykonania
do 15 października 2022r
Dostawa sprzętu komputerowego dla rodzin dzieci i
wnuków byłych pracowników PGR - 248 993,82 zł, w
tym 104 szt (komputery wydane). Komputer
przenośny-laptop- 2 494,44 zł, Komputer stacjonarny-
2 496,90 zł, Tablet- 998,76 zł
„Dowóz uczniów z terenu gminy Rejowiec do szkół w
roku szkolnym 2022/2023”. Wartość umowy – 179
096,40 zł brutto – cena biletu miesięcznego 111,24 zł
brutto

KOLEJNE INWESTYCJE W GMINIE
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Po raz pierwszy w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu udało się utworzyć i powołać
do życia kobiecą drużynę pożarniczą. Tym samym Nasze Panie zostały zakwalifikowane do
Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu
chełmskiego, które odbyły się w dniu 11 września br. w Wierzbicy. Pomimo niesprzyjającej
pogody, w strugach ulewnego deszczu rywalizowały z najlepszymi kobiecymi drużynami
pożarniczymi w powiecie chełmskim gdzie w bezpośredniej rywalizacji zajęły 2. miejsce.
           W zawodach udział wzięło łącznie 23 drużyny, w tym 8 drużyn kobiecych. Nasi Panowie
w tych zawodach zajęli 4. miejsce.
           Zawody w obu grupach tj. grupie „A” – drużyny męskie i grupie „C” – drużyny kobiece
zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami oraz
ćwiczenie bojowe.

Skład żeńskiej drużyny OSP Rejowiec: Izabela Soczyńska, Agnieszka Nowosad, Magdalena
Liwiak, Julia Szpindowska, Zuzanna Bednarska, Aneta Lipińska, Maja Dąbska, Patrycja Piwko,
Inga Strygun.

Klasyfikacja generalna zawodów:

SUKCES KOBIECEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ OSP REJOWIEC

Grupa „A” – drużyny męskie Grupa „C” – drużyny kobiece
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HISTORIA MŁYNA W REJOWCU
Rodzina Wierciochów: Janina i Stanisław
(dziadkowie Stanisława Wierciocha,
prowadzącego obecnie młyn) przybyła do
Rejowca ok 1934 roku z okolic Janowca
nad Wisłą. Swoją pracę w Rejowcu
zaczynali od ręcznej kaszarni, która
musiała cieszyć się dużym
zainteresowaniem, ponieważ po pewnym
czasie uruchomili śrutownik na korbę,
czym zwiększyli swoją produkcję.
Kolejnym krokiem było uruchomienie
młyna, który mieścił się w blaszanym
budynku i pracował na silniku spalinowym
(tzw. pykawka), który mielił pszenicę i żyto
na mąkę.

Na 2 lata przed wybuchem II wojny Światowej
małżeństwo Wierciochów rozpoczęło budowę
budynku, w którym obecnie znajduje się młyn. Do
tego celu wyrobiono ręcznie ok 50 tysięcy cegieł
cementowych z pomocą członków rodziny i
przyjaciół. Budową nowego młyna zarządzała
Janina Wiercioch, a prace budowlane wykonywali
jej czterej synowie: Tadeusz, Zygmunt, Jan i Stefan.
Po wybuchu wojny cały dzienny przemiał
pieczętowali Niemcy, a okoliczni mieszkańcy mieli
jedynie możliwość korzystania z nocnego
przemiału. Zaangażowanie w działania przeciwko
okupantowi rodzina przypłaciła zaginięciem bez
wieści syna Jana, który walczył w organizacji
zbrojnej „Ruch” oraz zesłaniem na kilka lat syna
Zygmunta na Ural do ciężkich fizycznej pracy w
kopalni węgla. Po zakończeniu działań wojennych
młyn ukończono i wyposażono bardzo
nowocześnie jak na tamtejsze czasy i warunki. 

W kolejnych latach młyn kilkakrotnie zmieniał właścicieli (GS Rejowiec, Zakłady Młynów
Gospodarczych, Urząd Gminy, ponownie GS). W latach siedemdziesiątych po 20 latach
zarządzania młynem przez państwowe i spółdzielcze instytucje, obiekt został zamknięty z
powodu nieopłacalności produkcji.

Na początku lat pięćdziesiątych młyn obłożono
domiarami (jak większość zakładów w tamtym
czasie) i zmuszono do wydzierżawienia go
miejscowemu GS-owi, a następnie we wrześniu
1952 roku ustanowiono nad młynem Zarząd
Państwowy. Prowadzącemu ówcześnie młyn
Tadeuszowi zakazano wstępu do obiektu i
zwolniono go z pracy.

Oryginalna konstrukcja drewniana 
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Od roku 1981 młyn prowadzi Stanisław Wiercioch, na
początku jedynie obiekt dzierżawiąc, a od 1993 roku
jako jego prawny właściciel. Z uwagi na uwarunkowania
techniczne budynku, we młynie prowadzi się przemiał
zbóż na mąkę starą metodą wolnego przemiału na
odsiewaczach płaskich, a rozdrabniając je na walcach
metalowych. Każdy usługobiorca ma możliwość
zmielenia własnego, przez siebie uprawianego zboża.
Młyn oferuje również sprzedaż różnych rodzajów mąki,
ze specjalnie wyselekcjowanego zboża bez
dodatkowych polepszaczy chemicznych. W związku z
niewielką ilością tego typu obiektów w województwie,
obszar z którego przybywają chętni klienci obejmuje
kilka powiatów. 
Obecnie jedynym zmartwieniem dla właściciela jest
brak następcy, który mógłby poprowadzić zakład w
przypadku nagłego pogorszenia zdrowia.

Ze Stanisławem Wierciochem rozmawiał Jacek Lipiński
Towarzystwo Regionalne "Rejowiec"

 Po zmianach w 1989 roku rodzina zintensyfikowała
starania o zwrot obiektu prawowitym właścicielom.
Pomimo otrzymania z Warszawy decyzji o niezgodnym
z prawem odebraniem własności przez państwo,
niemożliwe było wyegzekwowanie tej decyzji, wobec
czego zdecydowano o odkupieniu młyna od GS w
trzech rozłożonych ratach.

Szkic rejowieckiego młyna autorstwa Stanisława Miszczuka
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 Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i
Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją
programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób
ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu
zainteresowań.
Zakończyliśmy już proces zakupu. W roku szkolnym 2022/2023 rozpoczynamy pracę w
czterech nowo wyposażonych laboratoriach:
Laboratorium – studio nagrań – opiekun Tomasz Praczuk
Wyposażenie: kamera, aparat fotograficzny do wideoblogów, gimbal, statyw, oświetlenie do
realizacji nagrań ze statywem, tła fotograficzne, mikrofon kierunkowy
Laboratorium językowe na 15 stanowisk uczniowskich – opiekun Anna Kostecka
Wyposażenie: stanowiska uczniowskie ze słuchawkami, konsola nauczycielska
Laboratorium robótek ręcznych – opiekun Ewa Mazur
Wyposażenie: maszyna do szycia, szafka z wyposażeniem do haftowania, wyszywania 
i szydełkowania, opiekacze, robot kuchenny planetarny, żelazko i deska do prasowania oraz
mixy koralików, nici, gumek, filcowych arkuszy, farb, pędzli.
Laboratorium programowanie – opiekun Marek Adamczuk
Wyposażenie: Stream pakiet, drukarka 3D, zestawy edukacyjne (klocki lego do montażu
robotów i programowania, laptop, stacja lutownicza)
Na zajęcia dodatkowe z laboratorium zapraszamy wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły.
Ponadto informujemy, że cały sprzęt może być wykorzystywany w czasie lekcji przez
wszystkich nauczycieli.

W ramach realizacji rządowego programu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła otrzymała
wsparcie finansowe w kwocie 111 300 zł, na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego
w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych naszych uczniów,
umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz
umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania
o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Co nowego w Szkole Podstawowej 
w roku szkolnym 2022/2023?
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 W ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” organ prowadzący naszą
szkołę pozyskał wsparcie finansowe w łącznej kwocie 112 890 zł z tego 80 000 zł z Urzędu
Wojewody Lubelskiego i wkładem własnym Organu Prowadzącego w kwocie 22 890 zł w celu
podniesienia standardu przygotowywania posiłków w szkole. W ramach tych środków kuchnia
szkolna została wyposażona w najnowsze urządzenia do przygotowywania obiadów: piec
konwekcyjny, zmywarkę, miksery, stoły chłodnicze, zamrażarkę, kuchnię gazową
czteropalnikową, zakupiono także stoły kuchenne, szafki i naczynia. Wymieniono podłogę,
oświetlenie i pomalowano pomieszczenia kuchni.

 W celu podniesienia jakości pracy szkoły zakupiono nowe pomoce dydaktyczne między innymi:
podłogę interaktywną smartfloor, sprzęt na zajęć wychowania fizycznego (materac i stojak do
skoku wzwyż, piłki, stroje i obuwie sportowe), monitor dotykowy i kserokopiarkę.

 Ponadto nasza szkoła wzięła udział w II edycji programu rządowego Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Pozyskaliśmy 15 000 zł w tym 3 000 zł wkładu własnego Organu
Prowadzącego. Z pieniędzy tych zakupiono pozycje książkowe wskazane w ankietach przez
naszych uczniów, doposażyliśmy bibliotekę i czytelnię w biblioteczki, kanapy, regał i czytnik
kodów kreskowych. Program ten ma się przyczynić do rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i
młodzieży, zachęcić do czytania książek w trakcie przerw w nowej, przyjaznej czytelni.

 W tym roku szkolnym oferujemy wiele zajęć dodatkowych: zajęcia sportowe, czytelnicze,
artystyczne, przedmiotowe, kształtujące umiejętność uczenia się, rozwijające kreatywność,
gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną oraz zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
(korekcyjno-kompensacyjne i o charakterze terapeutycznym). Pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w naszej szkole zajmują się: pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog i
logopeda. Dostosowujemy harmonogram tych zajęć do planu lekcji naszych uczniów. W tym
roku oferujemy konsultacje dla uczniów i rodziców. Harmonogramy zajęć dodatkowych i
konsultacji zamieszczone są na stronie szkoły i rozesłane zostały do rodziców przez edziennik.

Zapraszamy do kontaktu ze szkołą.
Dyrektor Małgorzata Królicka

Zastępca dyrektora Renata Adamczuk

Szkolna Stołówka po remoncie
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Towarzystwo Regionalne "Rejowiec" 
wraz z  Chatą -Skansen Teodozji i Jerzego Grzesiaków Sklep "Chorten"

Sklep "Chorten"Koło Gospodyń Wiejskich "Kobylanki" z Kobylego Lavendel Natur Haus - Monika Kastner, Wólka Rejowiecka

Koło Gospodyń Wiejskich Wereszcze Małe

Msza Święta Przekazanie chleba dożynkowego na ręce BurmistrzaKoło Gospodyń Wiejskich Wólka Rejowiecka

Koło Gospodyń Wiejskich Hruszów
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GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW 2022
tak się bawiliśmy!

Koło Gospodyń Wiejskich "Zagrodzianki" w Zagrodach



Oksza

Częstowanie chlebem Święcenie wieńców Rozdawanie kotylionów

Koncert Orkiestry Dętej

Kapela Ludowa "Sami Swoi" Rozdanie nagród w konkursie ciast

Częstowanie chlebem J. Lasskowska - Ciasta i ciasteczka

Gwiazda wieczoru - Andrea Lattari

Występ Zespołu "Arabeska" z Mircza
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Oksza

Otwarcie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Rejowcu kadencji 2018-2023.    
Przyjęcie porządku obrad. 
Przyjęcie protokołu z obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Rejowcu.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rejowiec na 2022 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych w obrębach ewidencyjnych Kobyle, Wereszcze Duże, Rejowiec, Zawadówka,
Siedliszczki, Czechów Kąt i Rybie.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości
stanowiących własność Gminy Rejowiec.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy Rejowiec na lata 2022-2026.
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rejowiec
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Rejowcu.

W dniu 9 września 2022 roku odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Rejowcu z następującym
porządkiem obrad:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

Na Sesji obecnych było 13 z 15 Radnych. Pan Burmistrz wraz z Panią Skarbnik przedstawili Radnym
projekty uchwał oraz zasadność ich podjęcia. Po dyskusjach uchwały poddano pod głosowanie jawne
imienne i zostały one przyjęte przez Radnych zwykłą większością głosów. Porządek obrad został
wyczerpany.

W dniu 30 września 2022 roku odbyła się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Rejowcu z następującym
porządkiem obrad:
1.     Otwarcie XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Rejowcu kadencji 2018-2023.    
2.Przyjęcie porządku obrad. 
3.Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Rejowcu.
4.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rejowiec na 2022 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w Gminie
Rejowiec.
9.Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Rejowcu.

Na Sesji obecnych było 14 z 15 Radnych. Porządek obrad został wyczerpany. Uchwały poddano pod
głosowanie jawne imienne i zostały przyjęte przez Radnych zwykłą większością głosów.
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SEJSE RADY MIEJSKIEJ W REJOWCU

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do oglądania transmisji on-line 
z obrad Rady Miejskiej w Rejowcu, które dostępne są na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Rejowcu w zakładce – transmisje z obrad Sesji Rady Miejskiej.

P O Ż E G N A L I Ś M Y   D Ł U G O L E T N I C H  P R A C O W N I K Ó W
 

Serdecznie dziękujemy Pani Grażynie Korcz, Pani Bożenie Watras, Pani Teresie Kopniak, Pani Dorocie Łosiewicz
oraz Panu Januszowi Mazurkowi za wieloletnią współpracę mającą na celu dobro mieszkańców Gminy Rejowiec.
Pozostając z wyrazami pamięci życzymy wiele zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej służby
oraz spełnienia wszelkich planów i zamierzeń.

Burmistrz, Pracownicy Urzędu Miejskiego, GOK i Biblioteki w Rejowcu
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1. Waszut S. - ,,Ogrody na popiołach", Książnica, 2022.
Powieść o powojennym obozie, o którym milczała historia. O poczuciu
niesprawiedliwości i o tajemnicy, którą skrywało kilka pokoleń Ślązaków.
Styczeń 1945. Jedna z takich rodzin z trwogą, ale i z nadzieją oczekuje
wkroczenia do Katowic wojsk Armii Czerwonej. Nikt nie wie, jak wyzwoliciele
potraktują wielokulturowe miasto, które splata ze sobą historię dwóch
narodów, a polsko-niemieckie małżeństwa są powszechne. Jeden z głównych
bohaterów trafia do obozu bez wyroku. Jak potoczą się jego losy?...

2. Dutka W. - ,,Sen o Glajwic",Wyd. ,, Lira", 2022.
Opowieść o człowieku, który dla odnalezienia zaginionego ucznia gotów był
poświęcić wszystko, a zarazem przewrotna biografia Gliwic – miasta o dwóch
tożsamościach. Ambitny nauczyciel dostaje pracę w prestiżowym liceum. Jest
lubiany przez uczniów, ale zarazem budzi zawiść współpracowników, którzy
nie chcą w swoim gronie „mąciciela”. Pewnego dnia znika bez wieści jeden z
jego uczniów. Nauczyciel podejmuje prywatne śledztwo, aby odnaleźć
podopiecznego.

3. Collins S. - ,,Wyznania Frannie Langton", Wyd. Znak Concept", 2022.
Przed przybyciem do Londynu Frannie pracowała na jamajskiej plantacji trzciny
cukrowej. Służyła tam jako asystentka upiornego lekarza, który wykonywał
eksperymenty mające udowodnić różnice między rasami. Jej procesowi
przyglądał się cały Londyn, a w prasie pojawiały się coraz to nowsze sensacyjne
doniesienia na temat oskarżonej. W gorączkowych wyznaniach Frannie
opowiada swoją historię niewolnicy, która przypływa do Europy i
niebezpiecznie się zakochuje. Zadaje sobie bolesne pytanie: czy to możliwe, że
zabiła jedyną osobę, którą prawdziwie kochała?
 
4. Karpińska A. - ,,Jestem twoją córką",,Prószyński i S-ka, 2022.
Testament Sambora Jaremy wywołuje rodzinne trzęsienie ziemi. Zmarły -
oprócz trojga dorosłych dzieci z legalną żoną - miał córkę, którą postanowił
uwzględnić w ostatniej woli. Niełatwo ją odnaleźć, a kiedy rodzeństwo trafia na
jej trop, powiązania rodzinne okazują się bardziej skomplikowane, niż mogło się
wydawać. Na jaw wychodzą skrywane tajemnice, które mogą poróżnić
bohaterów. Nic nie jest oczywiste…
 Anna Karpińska - jak zawsze w swoich książkach - prowadzi obie bohaterki
przez gąszcz wątpliwości, emocji i zdarzeń, które wpływają na ich życie. I
trzyma czytelnika w napięciu do ostatniego rozdziału.

Biblioteka Publiczna
Gminna Biblioteka Publiczna od wielu lat współpracuje z Hurtownią Taniej Książki w
Tuliszkowie. Również i w tym roku już na początku listopada hurtownia udostępni nam swoją
ofertę. Jest to zróżnicowana mikołajkowo – świąteczna oferta kiermaszowa, która cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród naszych czytelników. Każdy będzie mógł znaleźć odpowiednią
pozycję dla siebie i swoich bliskich. Wiele książek nawiązuje do świątecznych tradycji, dlatego
mogą być prezentem mikołajkowym lub ,,na gwiazdkę”. Są też kolorowanki, bajki, baśnie dla
młodszych dzieci. Wszystkie książki są nowe, bogato ilustrowane, pięknie wydane i w bardzo
atrakcyjnych cenach. Dzięki współpracy z hurtownią biblioteka otrzymuje również książki,
które wzbogacają nasz księgozbiór. Serdecznie zapraszamy.

MIKOŁAJKOWY KIERMASZ KSIĄŻKI 

NOWOŚCI WYDAWNICZE
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Od 11 do 22 lipca odbywały się półkolonie letnie dla dzieci.
Uczestnicy mogli skorzystać z wyjazdu do Aquaparku w
Chełmie, Muzeum Wsi Lubelskiej, a główną atrakcją była
wycieczka do Farmy Iluzji. W programie wypoczynku
znalazły się również wizyta na polach Lawendy w Wólce
Rejowieckiej oraz występ teatru „Forma” z Białegostoku.
Zainteresowanie wypoczynkiem było bardzo duże, w
półkoloniach wzięło udział 59 uczestników.

G O K

W dniach 25.07-30.07 GOK zorganizował warsztaty
rękodzieła dla dzieci w których udział wzięło 20
dzieci. Uczestnicy mieli okazję spróbować swoich sił
w robieniu na drutach i malowaniu na drewnie.
Powstały również ciekawe wyroby z papierowej
wikliny oraz biżuteria.

do 21 października trwały zgłoszenia do konkursu
fotograficznego pt. "Piękno Gminy Rejowiec".
Wpłynęło aż 26 zgłoszeń. Najciekawsze prace
zostaną nagrodzone i opublikowane w kalendarzu na
rok 2023, który będzie promował naszą gminę w
przestrzeni ogólnopolskiej.

PÓŁKOLONIE LETNIE

WARSZTATY RĘKODZIEŁA

KONKURS FOTOGRAFICZNY
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Gminne Przedszkole
Grupa 5-6 latków powitała jesień, najbardziej kolorową porę roku. Były tańce, śpiewy i wspólna
zabawa. Dzieci dzielnie poradziły sobie z kodowaniem na dywanie, układaniem jesiennych
puzzli oraz kartami z cyklu "Ja mam, kto ma". Mimo deszczowej pogody za oknem, wszystkim
dopisywał dobry humor.

Ewa Semeniuk, Barbara Wójcik

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to ważne święto. W
grupie 5-6 latków uczciliśmy je tańcem, piosenką i wspólną
zabawą. Był to dzień pełen uśmiechów i radości. 

Ewa Semeniuk, Barbara Wójcik

W piątkowy dzień w naszym przedszkolu było bardzo
radośnie i wesoło, a to za sprawą wyjątkowego święta-
Światowego Dnia Uśmiechu. Na dzieci czekało w tym dniu
wiele zabaw, do których „biletem wstępu” był uśmiech od
ucha do ucha. Przedszkolaki układali puzzle, karty z serii ,,Ja
mam, to ma” , kodowali na dywanie. Najmłodsi wykonali
pracę plastyczną. Przez cały dzień obowiązywała zasada –
obojętnie co by nie było uśmiech nie schodzi z naszych ust,
jesteśmy mili i uprzejmi dla innych, zwracamy się do
wszystkich z należytym szacunkiem. 

Ewa Semeniuk

DZIEŃ SPADAJĄCEGO LIŚCIA

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

DZIEŃ UŚMIECHU
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20 września obchodzony jest Dzień przedszkolaka,
którego celem jest kultywowanie tradycji
przedszkolnych oraz nabywanie umiejętności pracy w
zespole, rozwijanie wszechstronnej stymulacji dzieci,
poprzez połączenie wrażeń słuchowych, wzrokowych,
ruchowych i dotykowych. Były życzenia od
wychowawców, wspólne śpiewy i zabawy
ogólnorozwojowe.

Małgorzata Kość-Krupińska, Danuta Malarz

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

SPRZĄTANIE ŚWIATA
Dzieci z Gminnego Przedszkola w Rejowcu wzięły udział w akcji „Sprzątanie świata”. Od
najmłodszych lat uczymy zasad dbania o środowisko. Dzieci z chęcią i radością włączają się do,
akcji by posprzątać naszą Ziemię. 

Zbierały śmieci w okolicy przedszkola oraz w parku miejskim pod
czujnym okiem swoich pań. Akcja odbyła się w formie spaceru. Choć
trudno w to uwierzyć, w ciągu godzinnego sprzątania zebrano kilka
worków śmieci. Podsumowaniem akcji była pogadanka, jak należy dbać
o przyrodę i chronić ją, by korzystać z jej walorów. Bo jeśli świat będzie
czysty, to żywność, powietrze i woda będą służyły naszemu zdrowiu.
Celem tej akcji było nie tylko doraźne usunięcie śmieci z naszego
otoczenia, ale przede wszystkim wzrost świadomości wśród młodego
społeczeństwa do działań zmierzających poprawy stanu i ochrony
środowiska naturalnego.

M. Kość-Krupińska, Anna Szwed 

18 października najstarsza grupa przedszkolna brała udział w
święcie pieczonego ziemniaka w zajeździe Rybakówka. Dzięki
współpracy z rodzicami,na przedszkolaków czekały same
pyszności, na stołach królował ziemniak-pachnący
ogniskiem, były kiełbaski i oczywiście pyszne desery
przygotowane przez naszych rodziców. Dzieci korzystały z
uroku pięknej jesieni, były zawody sportowe, zabawy
balonami i inne atrakcje.

DZIEŃ ZIEMNIAKA

Dziękujemy serdecznie
właścicielom i pozostałym

rodzicom za
przygotowanie i spędzenie

miłych chwil.

Wychowawczynie:
Małgorzata Kość-
Krupińska, Danuta Malarz
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JAK PALIĆ BEZ DYMU I STRATY OPAŁU
Rozpalanie od góry jest jednym ze sposobów na dużo czystsze i efektywniejsze spalanie węgla oraz
drewna w najpopularniejszych piecach, kotłach, kominkach.
Palić od góry można w każdym urządzeniu grzewczym, które ma wlot powietrza pod ruszt a wylot spalin
u góry paleniska. Kwalifikują się m.in: ogniska, niemal 90% domowych kotłów, kominki, te piece kaflowe i
kuchenne, które mają dostatecznie wysokie palenisko, by zmieściła się sensowna ilość paliwa. Gdy nie
ma wylotu spalin u góry, ale jest u dołu przy ruszcie – to  oznacza kocioł dolnego spalania, w którym
ładowanie paliwa na żar do pełna jest prawidłowe – odbywa się według tej samej zasady co w typowym
kotle rozpalonym od góry, tylko że do góry nogami. Gdy wyloty z paleniska są dwa: i u góry, i u dołu – to  
oznacza kocioł górno-dolny, w którym prawdopodobnie nie uda się rozpalić od góry, zwłaszcza gdy
górny wylot jest kilkucentymetrowy. 

Przygotuj tyle węgla lub drewna, by
wypełnić mniej więcej połowę
maksymalnej pojemności paleniska.
Przyszykuj również kilka szczap
suchego drewna oraz inną rozpałkę w
nieco większej ilości niż zwykle.
Wrzuć grubsze bryły węgla na ruszt,
następnie przysyp drobniejszymi, tak
by cała warstwa była równa. Jeśli palisz
drewnem, najpierw ułóż poziomo
grubsze kawałki, a później drobniejsze.
Na wierzchu węgla ułóż drewno o
grubości kilku centymetrów, tak by
przykryć całą powierzchnię paleniska.
Następnie ułóż kolejną warstwę
drewna, najlepiej z patyków o grubości
jednego palca.
Na środku paleniska ułóż stos z
drobnych patyków, a w szczeliny
powtykaj np. drzazgi, słomę lub kawałki
podpałki.

1.

2.

3.

4.

5. Zamknij dolne drzwiczki. Jeśli kocioł nie jest wyposażony w dmuchawę, uchyl klapkę dolną na około
centymetr.
6. Jeśli w górnych drzwiczkach posiadasz klapkę, uchyl ją na około 5 centymetrów. Jeśli znajdują się tam
otwory doprowadzające powietrze, otwórz je.
7. Podpal rozpałkę i zamknij górne drzwiczki. Jeśli nie ma w nich żadnych otworów napowietrzających,
zostaw je nieznacznie uchylone, aby rozpałka mogła się zająć ogniem. Jeśli kocioł posiada dmuchawę,
ustaw ją na ok. 30% mocy. Właściwą intensywność nadmuchu możesz rozpoznać, obserwując
wydobywające się z komina spaliny. Gęsty i czarny dym będzie oznaczał zbyt duży nadmuch, a gęsty i
biały zbyt mało powietrza.
8. Jeśli kocioł posiada sterownik, ustaw wstępnie temperaturę zadaną na ok. 60 °C.
9. Kiedy szczapy drewna zajmą się ogniem, dalsza obecność nie jest już konieczna. Niemniej przy
pierwszych kilku próbach może zdarzyć się, że rozpałka zgaśnie, zanim ogień przejdzie na grubsze
drewno i węgiel. Pomóc może dorzucenie rozpałki oraz szersze uchylenie klapki w dolnych drzwiczkach
lub zwiększenie obrotów dmuchawy.
10. Gdy cały zasyp się rozżarzy, możesz zmniejszyć dopływ powietrza od dołu, uchylając klapkę na
zaledwie kilka milimetrów (tyle, ile potrzeba, by woda wychodząca na grzejniki miała odpowiednią
temperaturę) oraz zamknąć dopływ powietrza przez górne drzwiczki. Od tej chwili kocioł nie wymaga
już obsługi, aż do ponownego rozpalenia.

JAK TO ZROBIĆ?

http://czysteogrzewanie.pl/kociol/rodzaje-kotlow-weglowych/#Kotly_dolnego_spalania
http://czysteogrzewanie.pl/kociol/rodzaje-kotlow-weglowych/#Kotly_gorno-dolne
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Wszystkim, którzy uczestniczyli w mszy żałobnej
naszej żony i mamusi św. pamięci Marii Czaus, 
odprowadzili ją na miejsce stałego spoczynku,

 Bóg zapłać. 
Za pełne ciepła wyrazy współczucia 

jakim obdarzyliście nas w trudnych chwilach,
serdeczne słowa podziękowania sąsiadom, znajomym,

koleżankom, kolegom, 
mieszkańcom Rejowca.

 
Mąż Andrzej, mama Janina, synowie z rodzinami i

rodzina
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2 września 2022 r. żegnaliśmy w Niedziałowicach
wakacje. 
Z funduszy uzyskanych w roku ubiegłym jako
nagrodę za ustawienie na terenie sołectwa
witacza dożynkowego nieformalna grupa
RODZICE-NIEDZIAŁOWICE zorganizowała na
placu wiejskim spotkanie dla najmłodszych
mieszkańców wsi oraz ich rodziców. Oprócz
ogniska i poczęstunku niewątpliwą atrakcję
stanowiła dla dzieci niespodzianka przygotowana
przez Koło Gospodyń Wiejskich w
Niedziałowicach – drobne upominki w postaci
kubków, ramek na zdjęcia, smyczy, odblasków i
innych gadżetów oraz zabawy plastyczne z
ziemniaczanymi pieczątkami.

Autor i fot. AHB

POŻEGNANIE WAKACJI W NIEDZIAŁOWICACH

ZAKOŃCZENIE WAKACJI HRUSZÓW
Z okazji zakończenia wakacji na Hruszowie
odbył się festyn dla  okolicznych dzieci.
Uczestnicy rywalizowali w zawodach
sportowych, wyścigach w workach, konkursie
w przeciąganiu liny, a na koniec siadły przy
ognisku, gdzie wspólnie z rodzicami smażyły
kiełbaski. Organizatorem wydarzenia była 
 Alicja Książek, Sołtys Hruszowa.

w dniu 16 września 2022
pożegnaliśmy
Łukasza Studzińskiego.
Wieloletniego członka klubu
sportowego Unia Rejowiec, 
kibica a także lokalnego patriotę.

Pozostanie na zawsze w naszej
pamięci.



Oksza

Strona 24

REJOWIEC PAMIĘTA O BOHATERACH
17 WRZEŚNIA



Oksza
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ZUZANNA GADZAŁA - REJOWIEC
I MIEJSCE

FINAŁ KONKURSU
MOJE GOSPODARSTWO ESTETYCZNE I BEZPIECZNE

MATEUSZ KOCHAŃSKI - RYBIE
I MIEJSCE

AGNIESZKA OSZWA - WERESZCZE MAŁE
III MIEJSCE

ANNA CZERWIŃSKA - KOBYLE
II MIEJSCE

ZUZANNA GADZAŁA - REJOWIEC
I MIEJSCE
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Oksza

NA DOŻYNKI ZAPRASZAŁY 
"WITACZE"

REJOWIEC ZAGRODY

CZECHÓW KĄT LEONÓW

WERESZCZE DUŻE WERESZCZE MAŁE
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Oksza

ADAMÓW MARYSIN

WÓLKA REJOWIECKA HRUSZÓW

RYBIE NIEDZIAŁOWICE

BAŃKOWSZCZYZNA KOBYLE
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