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Sesja Rady Miasta  

 

W dniu 27 maja 2022 roku odbyła się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Rejowcu z następującym 
porządkiem obrad: 

1. Otwarcie  XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Rejowcu  kadencji 2018-2023. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII 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 ustalenia stawek opłat za pojemniki lub worki  o określonej pojemności, prze-
znaczone do zbierania odpadów komunalnych. 
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rejowiec w 2022 roku. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu   
Gminy Rejowiec. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stano-
wiących własność  Gminy Rejowiec. 
12. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gmin-
nego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Rejowiec w 2021 roku. 
13. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok. 
14. Wolne wnioski i informacje. 
15. Zamknięcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Rejowcu. 
 

Na Sesji obecnych było 14 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. Na Sesję Rady przy-

był Starosta Chełmski Pan Piotr Deniszczuk, który przedstawił Radnym plany powiatu dotyczące inwestycji dro-

gowych na terenie naszej gminy. Prosił Radnych o wsparcie finansowe inwestycji remontu drogi powiatowej   

Nr 1832L Żółtańce Kolonia – Wereszcze Duże. Pan Starosta odpowiedział na pytania zadawane przez Radnych 

oraz Pana Burmistrza. Na koniec podziękował Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi za tak dobrą dotychczasową 

współpracę .   

 

W dniu 15 czerwca 2022 roku w budynku Urzędu Miejskiego w Rejowcu odbyła się XXXV Se-
sja Rady Miejskiej w Rejowcu z następującym porządkiem obrad: 

16. Otwarcie  XXXV Sesji Rady Miejskiej w Rejowcu  kadencji 2018-2023. 
17. Przyjęcie porządku obrad. 
18. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Rejowcu. 
19. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 
20. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. 
21. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Rejowiec oraz debata nad raportem. 
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Rejowca wotum zaufania. 
23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozda-
niem Burmistrza Rejowca z wykonania budżetu za 2021 rok. 
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24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rejowca z tytułu wykonania budżetu za 
2021 rok. 
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rejowiec na 2022 rok. 
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu. 
28. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rejowiec na rok szkolny 
2022 /2023 
29. Wolne wnioski i informacje. 
30. Zamknięcie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Rejowcu. 

 

Na Sesji obecnych było 14 z 15 Radnych. Porządek obrad został wyczerpany. Uchwały poddano pod głoso-

wanie jawne imienne i zostały przyjęte przez Radnych zwykłą większością głosów. 

Po przedstawieniu przez Burmistrza Rejowca Raportu o stanie Gminy Rejowiec oraz sprawozdania z wyko-

nania budżetu za 2021 rok Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Rejowca wotum zaufania oraz absoluto-

rium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Wyrazili również swoje pozytywne opinie na temat realizacji    

zadań inwestycyjnych na terenie gminy oraz podziękowali za włożony trud i zaangażowanie w rozwój i poprawę 

warunków życia naszej społeczności. 

Pan Burmistrz serdecznie podziękował Radnym za merytoryczną i owocną współpracę i podkreślił, że przed 

nami jeszcze dużo wyzwań, ale wypracowane nadwyżki pozwalają nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

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.   

Gmina Rejowiec realizatorem rządowego  projekt  

„Posiłek w szkole i domu – moduł 3” 

 

 Rząd przeznaczył dodatkowe pieniądze w 2022 r. na w ramach Wieloletniego Rządowego Programu Posi-

łek w szkole i w domu na lata 2019-2023. 

Program jest skierowany między innymi do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe. Wyposaże-

nie, remont stołówki lub jadalni w publicznych szkołach podstawowych to między innymi  te działania, na które  

przekazywane są pieniądze. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Rejowcu, przekazała dane do Urzędu Miej-

skiego  zawierające ich potrzeby i kalkulację kosztów. Wychodząc naprzeciw potrzebom szkoły, Gmina Rejowiec  

wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Lubelskiego. Jako nieliczni jesteśmy realizatorem tego projektu, gdyż        

w województwie lubelskim w miesiącu maju 2022 r. zostało rozpatrzonych pozytywnie 24 wnioski jednostek 

samorządów terytorialnych, wśród których znalazła się Gmina Rejowiec. Otrzymaliśmy kwotę  80 000, 00 zł. 

Program zakłada co najmniej 20 %  wkładu własnego, na który samorząd Gminy Rejowiec wydatkuje z budżetu 

gminy kwotę  22 890,00 zł, co daje ogólną sumę 102 890, 00 zł do wykorzystania przez szkołę podstawową,        

z przeznaczeniem  przede wszystkim  na wykonanie usług remontowych oraz wyposażenie kuchni w stołówce 

szkolnej, która wydaje dziennie ok. 300 posiłków w tym ok. 220 dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 

Reja w Rejowcu oraz 80 obiadów dla dzieci z Gminnego Przedszkola  w Rejowcu. Zarówno wymiana podstawo-

wego, jak też zakup  nowoczesnego i profesjonalnego  sprzętu oraz wykonanie prac remontowych w sposób 

znaczący podniesie standard obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej. Ponadto  wpłynie na oszczędność ener-

gii i gazu, podniesie standard utrzymywanych warunków higienicznych oraz jeszcze bardziej wpłynie na jakość   

i sposób żywienia. Zostanie usprawniona praca zatrudnionych w kuchni  pracowników. Jadłospis zostanie bar-

dziej przystosowany do norm żywieniowych. w większym stopniu urozmaicony,  potrawy będą smaczniejsze,    

a nasi uczniowie szkoły oraz dzieci z  przedszkola jeszcze bardziej zadowoleni.   

Grażyna Korcz  
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Inwestycje 

 

POLSKI ŁAD W GMINIE REJOWIEC 
 
Bezzwrotne dofinansowania na inwestycje bliskie mieszkańcom: drogi, energię odnawialną, sieci kanalizacji sanitarnej 
30 maja br. zostały ogłoszone wyniki drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Druga edycja naboru 
wniosków rozpoczęła się 28 grudnia 2021 r. i trwała do 11 marca 2022 r. W ramach naboru gmina Rejowiec przygotowała  
i złożyła 3 wnioski na 3 możliwe. Były to wnioski na dofinasowanie projektów: 
 Eko – energia w gminie Rejowiec – panele fotowoltaiczne, piece na pelet,   
 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rejowiec,  
 Przebudowa drogi gminnej nr 109660L wraz z budową kanału technologicznego od km 0+000 do km 1+222 na dział-

ce nr ewid. 1 w obrębie Siedliszczki gmina Rejowiec 
 
Zgodnie z ogłoszonymi wynikami Gminie Rejowiec przyznano dofinansowanie na wszystkie złożone w ramach naboru 
wnioski. Łączna wartość pozyskanych środków to 7 786 455,70 zł. Niebawem zostaną rozpoczęte postępowania przetargo-
we celem wyłonienia wykonawców robót budowlanych i montażowych. 
Warto również wspomnieć, że trwa budowa nowoczesnej hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków oraz budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawadówka. Na realizację inwestycji również pozyskano dofinasowanie w kwocie 
4 837 039,60 zł. Obecny stan oczyszczalni nie spełnia obowiązujących norm. Pogarszający się stan techniczny oczyszczali 
zmusił do potraktowania inwestycji jako priorytetowej.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Widok z bramy głównej do obecną oczyszczalnię  

 
 

Nieustannie trwa realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego na 2022 r. 
 

Adamów: trwają prace projektowe dalszego odcinka drogi koło hydrofornii wraz z przepustem, zakupiono tablice z na-
zwą miejscowości i numerami posesji. W pierwszych dniach lipca planowany jest montaż tabliczek. Jeszcze w tym roku 
wykonany zostanie kolejny etap robót budowlanych w świetlicy wiejskiej w m. Marysin (zadanie wspólne dwóch sołectw).    
  
Aleksandria Krzywowolska: zostanie wykonana modernizacja drogi (na tzw. Dolnej Aleksandrii), inwestycja została uję-
ta również we wniosku złożonym w ramach trzeciej edycji Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Sołec-
two posiada również środki na zakup paliwa w celu utrzymania terenów zielonych.  
 
Aleksandria Niedziałowska: zostanie wykonana modernizacja drogi (na tzw. Butkach), inwestycja została ujęta również 
we wniosku złożonym w ramach trzeciej edycji Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Sołectwo posiada 
również środki na zakup paliwa w celu utrzymania terenów zielonych. Dodatkowo trwają prace projektowe w zakresie 
utworzenia świetlicy wiejskiej. Firma projektowa ma termin do końca czerwca br. na wykonanie tych prac.    
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Bańkowszczyzna: wykonano remont drogi kruszywem. Poza Funduszem Sołeckim zostanie także wykonana elewacja 
budynku byłej szkoły, obecnie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej i siedziby Koła Gospodyń Wiejskich.   

 

 
Świetlica wiejska w m. Bańkowszczyzna - efekt realizacji funduszu sołeckiego z udziałem środków z budżetu gminy w latach 2019 - 2021  

 

 
Bieniów – Niemirów: zostanie wykonana modernizacja drogi (od Bieniowa do drogi powiatowej) inwestycja została ujęta 
również we wniosku złożonym w ramach trzeciej edycji Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
Czechów Kąt: zostanie wykonany remont drogi w kierunku posesji 60 i 61. 
Elżbiecin: zostanie wykonana modernizacja drogi inwestycja została ujęta również we wniosku złożonym w ramach 
trzeciej edycji Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
Hruszów: zostanie wykonana modernizacja drogi i chodnika, inwestycja została ujęta również we wniosku złożonym    
w ramach trzeciej edycji Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakupiono zmywarkę do naczyń. Plano-
wany jest zakup huśtawki.  
Kobyle: Został wyłoniony wykonawca na zakup i montaż lamp solarnych. Lampy zostaną zamontowane do końca sierp-
nia br. Z uwagi na trwającą procedurę scalenia gruntów na terenie sołectwa i planowane przebudowy dróg konieczna jest 
zmiana przeznaczenia Funduszu Sołeckiego, gdyż utwardzenie dróg zostanie wykonane w ramach scalenia. 
Dodatkowo w związku z pozyskanymi środkami w ramach Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na tere-
nie miejscowości planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej. Obecnie trwają prace projektowe. 
Leonów: Zostały zakupione płytki w celu odnowienia podłogi w świetlicy wiejskiej. W lipcu zostanie przeprowadzony 
remont pomieszczeń. Zakupiono stolik i ławeczki, które ustawiono przy placu zabaw. Zakupiono również zmywarkę, chło-
dziarkę oraz inne drobne wyposażenie. 
Marynin: Zakupiono kruszywo na potrzeby remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zakupiono dodatkowe  
ławeczki na plac zabaw. Zakupiono kosze na odpady z przeznaczeniem ich ustawienia przy przystankach autobusowych. 
Jeszcze w tym roku planowane jest zaadoptowanie pomieszczenia w świetlicy na siłownię (zadanie wspólne z sołectwem 
Siedliszczki). 
Marysin: trwają prace projektowe dalszego odcinka drogi koło hydroforni wraz z przepustem (zadanie wspólne z sołec-
twem Adamów), zakupiono tablice z nazwą miejscowości i numerami posesji. W pierwszych dniach lipca planowany jest 
montaż tabliczek. Jeszcze w tym roku wykonany zostanie kolejny etap robót budowlanych w świetlicy wiejskiej (zadanie 
wspólne z sołectwem Adamów). 
Niedziałowice: Zakupiono kruszywo na remont drogi (zadanie wspólne z sołectwem Bańkowszczyzna). Trwają prace 
związane z regulacją stanu prawnego gruntów wspólnoty wiejskiej w celu budowy nowego placu zabaw. Planowany jest 
również zakup tablicy upamiętniającej istnienie i działanie straży pożarnej w Niedziałowicach. 
Rejowiec: zostanie wykonana modernizacja drogi od Rejowca w kierunku Rybiego, inwestycja została ujęta również  
we wniosku złożonym w ramach trzeciej edycji Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakupiono rośliny, 
które upiększają tereny publiczne. Został wyłoniony wykonawca na zakup i montaż lamp solarnych. Lampy zostaną  za-
montowane do końca sierpnia br. Dodatkowo w związku z pozyskanymi środkami w ramach Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych na terenie miejscowości planowana jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej. Obecnie trwają prace 
projektowe. 
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Rybie: Zakupiono traktorek do koszenia trawy oraz 20 
krzeseł do świetlicy wiejskiej. Planowane jest malowanie 
pomieszczeń w świetlicy. 
Poniżej przedstawiamy efekty projektu realizowanego przez 
LGD Promenada S12 pod koniec ubiegłego roku. Projekt 
obejmował stworzenie miejsca wypoczynku. Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania sfinansowała takie miejsce w każdej 
gminie wchodzącej w skład stowarzyszenia.  
 
Siedliszczki: zakupiono wyposażenie świetlicy – nowe firan-
ki, kotarę na scenę, karnisze, termosy, warnik, sprzęt nagło-
śnieniowy, zmywarkę oraz inne drobniejsze wyposażenie. 
Dodatkowo w ramach otrzymanej dotacji z drugiej edycji 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  
zostanie zrealizowana inwestycja pt. Przebudowa drogi gminnej 
nr 109660L wraz z budową kanału technologicznego od km 0+000 do km 1+222 na działce nr ewid. 1 w obrębie Siedliszcz-
ki gmina Rejowiec.    
                                                                                                                                                                                                                     
Stary Majdan: zostanie wykonana modernizacja drogi, inwestycja została ujęta również we wniosku złożonym w ra-
mach trzeciej edycji Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
 
Wereszcze Duże: zostanie wykonana modernizacja drogi, inwestycja została ujęta również we wniosku złożonym          
w ramach trzeciej edycji Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.   

Wereszcze Małe: zostanie zakupione wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowany teren wokół. Obecnie świetlica znaj-
duje się w fazie oddania do użytkowania.   

Wólka Rejowiecka: wykonano docieplenie i ułożenie nowych płytek na posadzce w świetlicy oraz pomalowano ściany  
w pomieszczeniach. 

Zagrody: zostanie wykonana modernizacja drogi, inwestycja została ujęta również we wniosku złożonym w ramach 
trzeciej edycji Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Zawadówka: zostanie wykonana modernizacja drogi, inwestycja została ujęta również we wniosku złożonym w ramach 
trzeciej edycji Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Zyngierówka: zakupiono wyposażenie świetlicy. Planowane jest wykonanie ogrodzenia i remont schodów.  

Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę na wymianę więźby dachowej i pokrycia na budynku świetlicy. Z uwagi 
na niewielką odległość od sąsiedniej działki konieczne było wystąpienie do Ministra Infrastruktury o wydanie odstępstwa 
od warunków technicznych. Z tego powodu procedura znacznie się wydłuża.   

Aneta Jeleń 

Rekreacyjne miejsce  przy świetlicy w m. Rybie 
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Otwarcie Pumptrack’a 

Dnia 3 czerwca br. przy Szkole Podstawowej w Rejowcu odbyło się oficjalne otwarcie Pumptracka, inwestycji realizowanej 
przez Gminę Rejowiec. Podczas wydarzenia wręczono nagrody otwartego konkursu plastycznego „Pumptrackowo – zdrowo 
- kolorowo” na projekt ozdobienia ścian zewnętrznych obiektu, których fundatorem był Burmistrz Rejowca. 

W trakcie otwarcia została przeprowadzona akcja szkoleniowa oraz pokazy z trzech dyscyplin sportów miejskich: deskorol-
ka, hulajnoga, rolki - prowadzona przez Stowarzyszenie Sportowe Extreme Live For Ride „SKATE ROOM”. Fotorelacja z wy-
darzenia na pierwszych stronach. . 

Aktywny wypoczynek na kąpielisku „Biały Rów” 

Przed nami ciepłe, słoneczne dni. Upalna pogoda sprawia, że wiele osób wolny czas spędza nad wodą. Wychodząc na-

przeciw oczekiwaniom mieszkańców, jak co roku, kąpielisko wodne „Biały Rów” czynne będzie od 1 lipca do 31 sierpnia  

w godzinach od 10.00 do 18.00. W tym czasie akwen w wydzielonych do kąpieli miejscach będzie strzeżony przez ratowni-

ków. Na miejscu funkcjonuje piaszczysta plaża oraz boisko do gry w piłkę siatkową. Zachęcamy do korzystania z tej formy 

aktywności, jednocześnie apelujemy o ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa nad wodą! 

Aby wypoczynek nad wodą był bezpieczny, musimy pamiętać, że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci w tych miejscach 

zależy w dużej mierze od nas samych. Przestrzegajmy, więc podstawowych zasad, które powinny obowiązywać podczas 

wypoczynku nad wodą.  

Przypominamy o zakazie spożywania oraz wnoszenia alkoholu na teren kąpieliska.                                   

Aneta Jeleń, Weronika Jaszczuk  
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Powstanie nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rejowcu 

W najbliższym czasie planowana jest realizacja kolejnego etapu w ramach zadania „Modernizacja terenu wokół szkoły”. 

Przygotowana została dokumentacja techniczna, a w chwili obecnej trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia  

wykonawcy robót. Na placu pojawią się linarium, zjazd linowy, zestaw wspinaczkowy, tor przeszkód, trampolina okrągła, 

trampolina prostokątna dla dzieci z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózku, ścianka wspinaczkowa, karuzela 

walec, potrójny kosz wyrzutowy, równoważnia, ścieżka biegowa o długości 18 m. Z uwagi na zastosowanie nawierzchni    

z płyt gumowych ścieżka będzie mogła być również wykorzystywana przez mniejsze dzieci do nauki jazdy na rowerku        

o dwóch kołach. Dodatkowo pojawią się ławeczki i kosze na odpady. Poniżej przedstawiamy projekt zagospodarowania 

terenu placu zabaw przy Szkole Podstawionej w Rejowcu. 

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników  PGR                                         

Gmina Rejowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 267 000,00 zł na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów 

oraz tabletów w ramach programu”Granty PPGR– Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfro-

wym”. Niebawem zostanie podpisana umowa o przekazaniu grantu, a następnie ogłoszony przetarg na dostawę 106 szt. 

sprzętu. Na realizację projektu, tj,zakup i przekazanie sprzętu mieszkańcom, gmina ma 10 miesięcy.                                        

Łącznie podczas naboru  do  Urzędu Miejskiego w Rejowcu wpłynęło 120 oświadczeń mieszkańców, z  czego 106 zostało 

zweryfikowane pozytywnie. Pozostałe nie zostały  uwzględnione ze względów formalnych takich jak: brak potwierdzenia 

zatrudnienia przodka  w PGR ,  wskazanie zakładu, który nie był PGR, wskazanie w oświadczeniu placówki nieobjętej 

wsparciem (np. przedszkola, szkoły policealne) itp.. Za kwotę dofinansowania  zakupione komputery stacjonarne i laptopy 

o szacunkowej wartości jednostkowej 2,5 tyś. zł oraz tablety o szacunkowej wartości 1 tyś. zł.                                             

Informacja o przyznaniu bądź nie przyznaniu sprzętu przekazana zostanie zainteresowanym mieszkańcom listownie.     

Prosimy o cierpliwość.  
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                                  To już nie pierwszy raz ….. 

Po raz kolejny doszło do aktu wandalizmu w Gminie Rejowiec. Zniszcze-
niu uległa oprawa lampy solarnej oświetlająca ścieżkę pieszo- rowerową 
prowadzącą do parku przy UM w Rejowcu. Koszt wymiany uszkodzonej 
oprawy to wydatek rzędu 500 zł. Do uszkodzenia doszło nie pierwszy 
raz… W ostatnich latach staramy się systematycznie podnosić estetykę     
i bezpieczeństwo na   terenie Miasta i Gminy Rejowiec, takie postępowa-
nie na pewno nie poprawi wizerunku Rejowca. Niszczenie lamp, ławek, 
koszy na śmieci, znaków drogowych, urządzeń na placach zabaw, kabin 
sanitarnych, fontanny nie przyczyniają się do wzrostu estetyki i bezpie-
czeństwa a starania Mieszkańców oraz Władz Gminy są daremne. Kolej-
nym przykładem skutków wandalizmu jest brak możliwości uruchomienia 
fontanny, która wymaga naprawy. 
Zamiast prowadzenia dalszych prac podnoszących estetykę i bezpieczeń-
stwo, Gmina zmuszona jest do wydatkowania środków na system moni-
toringowy. 
 
Prosimy mieszkańców o niepozostawanie obojętnym  i reagowanie na 
napotkane sytuacje gdzie niszczone jest nasze wspólne mienie!                                                             

           

Justyna Szokaluk  

Rejowiec przyjazny mieszkańcom 

W ubiegłym roku udało się wymienić oznakowa-

nie nazw ulic, natomiast w ostatnich tygodniach 

dokonano odnowienia oznakowania poziomego. 

Rys. Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul.  3 Maja 4 w Rejowcu 

Wiosną tego rok została dokonana rozbiórka budynków 

znajdujących się w Rejowcu przy ul. 3 Maja 4. Chcieliby-

śmy, żeby centrum Rejowca było estetyczne i funkcjonalne. 

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy propozycję 

zagospodarowania tego terenu.   

 

Justyna  Szokaluk,Aneta Jeleń 



 
 

Bezpłatna Aplikacja  

dla mieszkańców 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnej aplikacji 

"My Local News" dla jednostek samorządu terytorialnego do 

kontaktu z mieszkańcami naszej gminy.  

W dobie powszechnego Internetu i mediów społecznościo-

wych, komunikacja pomiędzy szeroko pojętą administracją 

lokalną a mieszkańcami staje się jednym z kluczowych ele-

mentów. 

Właśnie dlatego Urząd Miejski uruchomił aplikację mobilną 

My Local News, która ma na celu umożliwienie administracji 

lokalnej dotarcie do mieszkańców z istotnymi dla nich infor-

macjami. 

My Local News przeznaczone jest dla mieszkańców zaintere-

sowanych sprawami swojego miejsca zamieszkania lub do-

wolnego obszaru administracyjnego. Dzięki My Local News 

dowiemy się o ważnych wydarzeniach dotyczących danej 

lokalizacji jak i sprawach dnia codziennego, związanych       

z życiem społecznym. 

Aplikacja ma za zadanie powiadamiać na bieżąco mieszkań-

ców m. in. o: 

- wydarzeniach lokalnych organizowanych w gminie,       

w urzędzie, w placówkach oświatowych, w GOK, 

- informacjach kulturalnych, 

- gospodarce komunalnej, 

- spotkaniach mieszkańców, zebraniach, zaproszeniach na 

sesję rady miejskiej wraz porządkiem obrad, 

- opłatach i podatkach, 

- informacjach i ogłoszeniach z Urzędu Miejskiego i 

GOPS-u w Rejowcu, 

- alertach i ostrzeżeniach meteo, 

- przerwach w dostawie wody oraz energii elektrycznej, 

- komunikatach dotyczących przydatności wody do  spo-

życia z gminnego wodociągu, 

- oraz innych ważnych sprawach społecznych. 

Dzięki aplikacji My Local News wszyscy mieszkańcy, go-

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

ściami administracji lub innych jednostek organizacyjnych   

w Gminie Rejowiec. Korzystając z aplikacji można 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 

dedykowane do Państwa. Każdy użytkownik może w aplika-

cji samodzielnie decydować jakie kategorie informacji go 

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

istotne - w jednej aplikacji można otrzymywać informacje 

skierowane do wielu konkretnych lokalizacji – ulic w danej  

lub różnych miejscowościach. Wystarczy tylko dodać te  

lokalizacje w aplikacji i każda informacja skierowana do 

tych lokalizacji zostanie wyświetlona w naszym telefonie. 

Aplikacja jest dostępna bez żadnych opłat dla użytkowni-

ków, jedynym warunkiem jest posiadanie telefonu z  syste-

mem Android lub iOS. Żadna rejestracja nie jest konieczna. 

Bądź na bieżąco - zachęcamy do korzystania. 

Instrukcja instalacji aplikacji My Local News 

1. Pobranie aplikacji na telefon. 

Aplikację bezpłatnie instalujemy ze „sklepu” z aplikacjami 

w zależności od systemu – Google Play lub AppStore. Do 

szybkiej instalacji można również użyć kodów QR. 

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

chcemy otrzymywać komunikaty oraz interesujące nas ka-

tegorie wiadomości. Ważne jest, aby zezwolić na wysyłanie 

powiadomień, dzięki temu nawet jak nie będziemy mieć  

uruchomionej aplikacji, dostaniemy powiadomienie o no-

wym 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 sa-

mych zasadach – naciskamy przycisk „+” i wybieramy no-

wą lokalizację oraz intersujące nas kategorie. 

4. Przechodzenie do wiadomości z danej lokalizacji odbywa 

się poprzez przesunięcie palcem w prawo lub lewo na ekra-

nie z wiadomościami lub kliknięcie na nazwę lokalizacji. 

Artur Krupiński 
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STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

1. Termin składania wniosków o stypendium – 15 września 
2. Stypendium szkolne przysługuje uczniom od 7 do 24 roku życia 
3. Wnioski oraz regulamin udzielania pomocy materialnej, są dostępne do pobrania w Urzędzie  Miejskim, oraz na stronie 
internetowej www.gmina.rejowiec.pl w zakładce stypendia socjalne 
4. Do wniosku dołączamy zaświadczenie dziecka ze szkoły oraz zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy oraz wszystkich 
osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 600 zł  
5. We wniosku wpisuje się wszystkie dochody osiągnięte przez wszystkie osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domo-
we z miesiąca sierpnia, jeżeli podjęto pracę we wrześniu również te dochody uwzględniamy 
6. Wnioskodawca ma obowiązek informowania o każdej zmianie dochodu lub liczby osób w rodzinie, gdyż ma to wpływ na wysokość przyzna-
nego stypendium 
7. 500+, 300+, dodatku osłonowego, rodzinnego kapitału opiekuńczego nie wlicza się do dochodu rodziny 
8. Wnioskodawcą może być tylko prawny opiekun ucznia lub pełnoletni uczeń 
9. Wnioski składa się tylko raz w roku – we wrześniu, wypłata świadczenia następuje dwa razy w roku – w grudniu oraz    w czerwcu 
10. Wszystkie wydatki szkolne które mogą być zrefundowane na podstawie imiennych faktur wystawionych na wniosko-
dawcę znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
11. Decyzję może odebrać wnioskodawca lub osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie stypen-
dium po okazaniu ważnego upoważnienia 

Kontakt w sprawie stypendium – Natalia Majewska 82 56 88 265 

Oksza 
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Apel do Mieszkańców gminy w sprawie oszczędzania wody 

Susza dotyka coraz więcej polskich gmin, potrzeba zdecydowanych działań. 

W pierwszym tygodniu lipca br. aż 200 gmin w Polsce zwróciło się do swoich mieszkańców   z apelem o  oszczędzanie 

wody w obliczu nasilającej się suszy. W niektórych przypadkach był to nawet zakaz używania wody do innych celów niż 

bytowe. Widmo suszy hydrologicznej w Polsce jest coraz bardziej realne, a kurczące się zasoby wody pitnej powodują 

przerwy w dostawach wody. 

Zasoby wód w krajach Unii Europejskiej (średnia z wielolecia): 

Polskie zasoby można porównać do 

sytuacji w krajach północnej Afryki. 

Szacowana ilość wody w naszym kra-

ju wynosi ok. 60,5 mld (to 1500 m3 

na rok przypadające na pojedynczego 

mieszkańca). To również trzy razy 

mniej niż statystycznie przypada na 

mieszkańca Europy. Według ONZ 

granica zagrożenia niedoborem wody 

to 1700 m3 wody na mieszkańca. 

Jak prognozuje IMGW, ze względu 

na spodziewane wysokie temperatury, 

najtrudniejszy będzie dla nas lipiec i wrzesień. Warto też pamiętać, że spora część wody wtłaczanej do sieci jest bezpow-

rotnie tracona ze względu na wyeksploatowaną infrastrukturę oraz długi czas wykrycia awarii. Jak podaje IGWP w rapor-

cie „Benchmarking. Wyniki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce za rok 2020", średnie wartości 

wskaźnika straty wody otrzymane w poszczególnych grupach przedsiębiorstw wod-kan, wynoszą odpowiednio: 17,49 % 

(małe wod-kan), 13,67 % (średnie) i 11,07 % (duże). 

Ta trudna sytuacja dotyka także naszą gminę. Wraz z z postępującą suszą zwiększyło się zapotrzebowanie na wodę 

dostarczoną za pośrednictwem gminnej sieci wodociągowej, co ma potwierdzenie w pomiarach wydobycia wody, szcze-

gólnie na ujęciu w Rejowcu. 

Zbyt intensywny pobór wody wynikający między innymi z podlewania ogródków  

i trawników, mycia samochodów i pojazdów rolniczych w godzinach od 600 do 2200 może powodować spadki ciśnienia 

wody w sieci przy jednoczesnym zwiększeniu ryzyka uszkodzenia urządzeń na ujęciach wody, a w szczególności na ujęciu 

wody w Rejowcu. 

Mając powyższe na uwadze, apelujemy o racjonalne korzystanie z dostarczonej wody, ograniczając jej zuży-

cie wyłącznie do celów spożywczych i sanitarnych. 

Szanujmy wodę, aby była dostępna dla wszystkich Mieszkańców naszej gminy w tym trudnym okresie. 

Urząd Miejski w Rejowcu 
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GOSPODARKA KOMUNALNA 

Kompostowanie w gminie Rejowiec 

Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wprowadza się możliwość kompostowania bio-

odpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Zwalnia się właścicieli takich nieruchomości w cało-

ści z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. 

Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się poprzez: 

1) gotowe kompostowniki ogrodowe, 

2) drewniane kompostowniki o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych w ten sposób, aby 

zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu. 

Bioodpadów nie kompostuje się w dołach oraz zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza. 

JEŻELI BIOODPADY SĄ KOMPOSTOWANE W KOMPOSTOWNIKU TO MIESZKANIEC NIE WYSTAWIA TAKICH ODPADÓW ZGODNIE Z 

HARMONOGRAMEM. 

Kompostowanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby nie powodowało uciążliwości dla otoczenia. 

Do odpadów biodegradowalnych zaliczamy: 

Ścięte trawy, kwiaty, liście, chwasty, ścięte gałązki z drzew, krzewów i żywopłotów, nieprzetworzone resztki żywności pochodzenia 

roślinnego, obierki, odpady po owocach i warzywach, czerstwe pieczywo, zwiędłe odpady roślinne, resztki warzyw, fusy po kawie         

i herbacie, skorupki jaj, liście, rozdrobnione gałęzie, chwasty (bez nasion), słoma, trawa, a nawet pióra ptaków – to wszystko można 

umieścić w kompostowniku. 

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami miesz-

kalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym: 

Zwolnienie wynosi 2 zł miesięcznie na każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość. 

 Aby skorzystać ze zwolnienia należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Rejowcu nową deklarację. 

                                                     Agnieszka Dobosz  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana 
jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego,                                       

u inkasenta lub przelewem                                                             
na rachunek bankowy Gminy Rejowiec:  

  NOWY NUMER KONTA BS Cyców o/Rejowiec: 

29  8191  1013  2004  4000  0635  0039 

Informacja o możliwości samodzielnego rozliczania oraz uiszczania opłaty za wodę i ścieki 

Ponownie informujemy, że zgodnie z umową na dostawę wody / dostawę wody i odbiór ścieków, do rozliczeń usług dostawy wody     

i odbioru ścieków stosuje się kwartalne okresy obrachunkowe. Zatem osoby, które chciałyby rozliczać się za pobraną wodę i odpro-

wadzone ścieki częściej niż w raz na kwartał mogą to uczynić po uprzednim kontakcie telefonicznym 

pod numer 82 54 44 254 lub osobiście w punkcie kasowym na terenie urzędu. Jeżeli natomiast przedsta-

wiciel Urzędu Miejskiego w Rejowcu nie dokona odczytu wodomierza w okresie kwartalnym, odbiorca 

wody celem uniknięcia wysokiej opłaty, zobligowany do kontaktu z urzędem, co najmniej raz na kwartał 

by przekazać aktualny odczyt wodomierza. 

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

Zgłoszenia odczytów wodomierzy można również zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gmina.rejowiec.pl 

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

zgody na doręczanie faktur VAT drogą elektroniczną. 

Artur Krupiński 
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KOMUNIKAT 

 

ZASADY STOSOWANIA 

   ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN 

   W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ 

 

 

Pszczoły są najważniejszym zapylaczem    
w uprawach roślin rolniczych i sadowni-
czych. Wpływają one na wzrost plonów jak 
również na ich, jakość. Zapylanie przez 
pszczoły drzew i krzewów owocowych, 
plantacji truskawki, maliny przyczynia się 
do lepszego wykształcenia owoców o 
większej liczbie nasion oraz łagodniejszym 
zabarwieniu i lepszym smaku. 
Obecność pszczoły miodnej na plantacji 
rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 
30 %. 
W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami 
ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad. 
 
Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu 
pszczół. 
Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin. 
Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół. 
Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek. 
Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony 
roślin na owady zapylające. 
 
Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza 
ulem, dlatego prosimy o nawiązanie współpracy z pszczelarzami polegającej na informowaniu 

ich o planowanych zabiegach środkami 
ochrony roślin. 
 
Zgodnie z art. 76 ust.1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 2097), kto stosuje środek 
ochrony roślin w sposób stwarzający zagro-
żenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla śro-
dowiska (…), podlega karze grzywny,                 
a w przypadku rażącego naruszenia przepi-
sów zostaje wydany zakaz wykonywania za-
biegów z użyciem środków ochrony roślin. 
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KULTURA, OŚWIATA 

CO SŁYCHAĆ W BIBLIOTECE GMINNEJ 

W tym roku Ogólnopolski Tydzień Bibliotek przebiega 

pod hasłem Biblioteka – Świat w jednym miejscu. Hasło zostało wy-

brane przez okręg lubelski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

Gminna Biblioteka Publiczna z tej okazji w dniach 11 – 12 maja przygo-

towała mini teatrzyk pt” Jacek i Agatka”, w rolę głównych bohaterów 

wcieliły się bibliotekarki. Na spotkanie z pacynkami zaprosiłyśmy 

wszystkie grupy wiekowe dzieci z przedszkola gminnego, jednocześnie 

przypominając, że ta bajka była kiedyś jedyną dobranocką w telewizji, 

że Jacek i Agatka mają już 60 lat. Po przedstawieniu zaprosiłyśmy do 

namalowania bohaterów bajki, dzieci były bardzo zadowolone ze spo-

tkania, rysunki znajdują się na wystawie w bibliotece, na zakończenie 

wszystkie dzieci otrzymały kolorowe balony. W ramach Tygodnia Bibliotek 9 maja przed budynkiem biblioteki 

odbył się kiermasz książek używanych, który cieszył się dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców. Dla na-

szych dorosłych czytelników wykonałyśmy zakładki do książek, na których dla przypomnienia wypisałyśmy go-

dziny otwarcia biblioteki. Zakładki były wręczane w czasie obchodów tygodnia bibliotek.  
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NOWOŚCI W GMINNEJ BIBLIOTECE 

DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI 

 
 

1. Morgan R. - ,,Ocalała z chińskiego gułagu", Wyd. W.A.B., 2022. 
 
Od 2017 roku trwają wzmożone represje wobec muzułmańskiej grupy etnicznej zamieszkującej 
Chiny. Ponad milion osób zostało zamkniętych w tzw. „obozach reedukacyjnych”. Główna boha-
terka jest pierwszą, która uciekła z chińskiego gułagu i odważyła się o tym opowiedzieć. Przez 
trzy lata była poddawana przesłuchaniom, torturom, przemocy, praniu mózgu, cierpiała głód.  
Jej odważne wspomnienia to przerażający portret okrucieństw, jakich doświadczyła i świadec-
two traktowania mniejszości etnicznych żyjących w chińskich granicach.  
 
2. Witkiewicz M. - ,,Córka generała", Wyd. Skarpa Warszawska", 2022.  
 
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami poruszająca opowieść o trudnej miłości w cieniu walki 
o przetrwanie. Każdy w Wolnym Mieście Gdańsku czuje, że wojna wisi w powietrzu. Jednak my-
śli Andrzeja Tapera zaprząta coś zupełnie innego - jest z wzajemnością zakochany w Elise, córce 
emerytowanego niemieckiego generała, zafascynowanego Hitlerem i jego ideologią, który nie 
akceptuje relacji córki z Polakiem, zrobi wszystko, by chronić swoją rodzinę, nawet, jeśli miałby 
stanąć na drodze wielkiemu uczuciu.  
 
3. Olejnik A. - ,,A potem przyszła wiosna", Wyd. Czwarta Strona", 2021. 

Autorka w sposób niezwykle przekonujący ukazuje zarówno najczarniejszy smutek, jak i budzącą 
się na nowo nadzieję i radość życia. Pola Gajda jest znaną aktorką. Jak przystało na prawdziwą 
gwiazdę, żyje w zawrotnym tempie: praca na planie, wywiady, imprezy u producentów i związek 
z celebrytą. Jej życie nie jest jednak wyłącznie pasmem sukcesów i radości, bowiem prześladuje 
ją wścibski paparazzo. To wciągająca, przepiękna opowieść o tym, co w życiu naprawdę ważne.  

4. Amft D. - ,,Pajączek Kędziorek”, Wyd. Debit, 

Sympatyczna ilustrowana historyjka, która w przystępny sposób przybliży przedszkolakom uroki 
szkolnego życia. Mały pajączek Kędziorek niedługo idzie do szkoły. Jest tym bardzo podekscyto-
wany. Czego właściwie można nauczyć się w szkole? Czy nauka jest przyjemna? I przede wszyst-
kim: czy ma się wtedy jeszcze czas na zabawę? Odpowiedzi na te pytania w sposób zachęcający  
i ciekawy opisują naukę w szkole. 

 

5. Eriksson E., Lagercrantz R. - Książki z serii ,,Dunia", Wyd. Zakamarki. 

Kolejne książki z serii o Duni to ,,Kiedy ostatnio byłam szczęśliwa", Szczęśliwy ten, kto dostanie 

Dunię", ,,Życie według Duni".Te książki to historie o uczuciach i przeżyciach bliskich dziecku, 

opowiedziane z jego perspektywy. Przeznaczone są dla początkujących czytelników nie tylko ze 

względu na treść, ale i formę. Czytanie ułatwiają: prosty język, duża czcionka, przejrzysty układ 

strony i świetne rysunki Evy Eriksson.  

   Teresa Kopniak, Teresa Jagiełło 



Oksza 

Strona  19 

 
Czy znasz swój kościół? cz. 2      

            Po Soborze Watykańskim II wprowadzono wiele zmian nie 
tylko w liturgii, ale także musiały nastąpić zmiany w wystroju        
i wyposażeniu świątyń. Ustawione zostały nowe, przeważnie ka-
mienne „stoły” - ołtarze. Wszystkie części liturgii mszalnej i nabo-
żeństwa celebrowane były przy ołtarzu bądź przy ambonkach -
”mównicach” usytułowanych w pobliżu nowego, kamiennego 
ołtarza. Jeżeli pozwalała na to przestrzeń w prezbiterium, wów-
czas były dwie ambonki - po prawej i lewej stronie ołtarza. Jed-
nak nie w każdej świątyni udało się ustawić dodatkowego ołtarza 
ze względu na brak miejsca. Przykładem może być kaplica z cu-
downym  obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Tutaj właśnie 
Msze św. celebrowane są przy głównym ołtarzu przedsoboro-
wym /przy Tabernakulum/. Sposób sprawowania Mszy św. pozo-
stał jak poprzednio - czyli kapłan ustawiony jest tyłem do wier-
nych lecz często się do nich zwracając ustawia się przodem, po-
sługując się ojczystym językiem. Przed soborem obowiązywała 
łacina, którą musieli znać nie tylko księża, ale także posłu-gujący 
przy ołtarzu ministranci. Bardzo często było tak, że ministranci 
mieli opanowane /wyuczone na pamięć/ niektóre zdania, by       
w czasie sprawowanej liturgii mogli odpowiedzieć kapłanowi na 
poszczególne wezwania, często nie znając znaczenia wypowiada-
nych słów. 

          Powróćmy do naszej świątyni . Ze względu na brak miejsca w prezbiterium, obok kamiennego ołtarza usta-
wiona jest również kamienna ambonka, która służy zarówno kapłanom jak i osobom świeckim do odczytania 
Ewangelii  i lekcji przeznaczonych na dany dzień. Przy ambonce czytane są ogłoszenia parafialne. Często z tego 
miejsca kapłan celebrujący Mszę św. błogosławi zebranych wiernych i dokonuje rozesłania wypowiadając słowa 
- „Idźcie w pokoju Chrystusa” lub „Oto ofiara spełniona”.         

Jak wspomniałem w I części, na skrzyżowaniu nawy głównej i tran transeptu, na sześciennej podstawie ustawio-
na jest przyścienna ambona wykorzystywana przed Soborem Watykańskim II do głoszenia przez kapłanów ka-
zań, homilii czy też do wygłaszania ogłoszeń duszpasterskich. I tu powstaje pytanie: dlaczego ambona umiesz-
czona była w tym miejscu i na pewnej wysokości, ponad głowami wiernych? Odpowiedź jest prosta: a to dlate-
go, ponieważ w kościołach nie było nagłośnienia. Ambona ustawiana była zawsze w takim miejscu, skąd wypo-
wiadający poszczególne słowa z ambony był doskonale słyszany w każdym miejscu przestrzeni kościelnej i to bez 
zbytniego wytężania głosu. W naszym kościele wejście na ambonę usytuowane jest w bocznym przedsionku.   
Na ambonę prowadzą lewoskrętne, ustawione pionowo, metalowe schody. 

Przyścienna ambona w kształcie kielicha umieszczona jest na sześciokątnej, profilowanej kolumnie udekorowa-
nej płycinami /zagłębieniami/. Na kolumnie umieszczony jest korpus - mównica, która od dołu dekorowana jest 
ostrosłupowym    fryzem. Ścianki mównicy /w kształcie czaszy kielicha/ dekorowane są elementami zdobniczymi 
występującymi w neogotyckim ołtarzu. W pięciu płycinach /zagłębieniach/ umieszczone są płaskorzeźby. 

W środkowej płycinie bez trudu rozpoznajemy postać Chrystusa Pankratora, który prawą rękę ma uniesioną      
w geście błogosławieństwa stojących przed Nim wiernych. Lewą ręką przytrzymuje księgę Ewangelii wspartej na 
lewym kolanie. 

Łatwo możemy się domyśleć, że pozostałe płaskorzeźby przedstawiają czterech Ewangelistów: św. Jana, św. Łu-
kasza, św. Mateusza i św. Marka. 

     Po prawej stronie Chrystusa umieszczona jest postać św. Łukasza - lekarza, towarzysza podróży św. Pawła. 
Jest autorem Dziejów Apostolskich. To św. Łukasz jest patronem lekarzy i malarzy. Według tradycji jest on auto-
rem  Jasnogórskiej ikony Matki Bożej. Symbolem św. Łukasza jest wół, który w płaskorzeźbie  jest leżący u stóp 
Ewangelisty. 
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                 Obok św. Łukasza umieszczona jest płaskorzeźba najmłodszego z grona apostołów - św. Jana. To on 
oprócz Ewangelii napisał trzy listy oraz Apokalipsę. Św. Jan jest patronem pisarzy i producentów świec. W pła-
skorzeźbie z ambony u stóp piszącego Ewangelię św. Jana, jest umieszczony orzeł, który symbolizuje Ewangeli-
stę. 

     Po lewej stronie Chrystusa umieszczona jest postać trzeciego Ewangelisty - świętego Mateusza,  któremu to-
warzyszy uskrzydlona postać ludzka- anioł. Apostoł Jezusa - św. Mateusz był celnikiem i do dziś jest patronem  
celników  i bankowców. W ikonografii św. Mateusz często przedstawiany jest  w czasie pisania, z otwartą księgą, 
w towarzystwie anioła. 

  W ostatniej płycinie z lewej strony umieszczona jest postać świętego Marka Ewangelisty, który był uczniem    
św. Piotra. Patron notariuszy i Wenecji św. Marek w ikonografii zawsze przedstawiany jest z uskrzydlonym 
lwem. 

               Przenosimy wzrok nad ambonę, gdzie zawieszony jest pięknie zdobiony baldachim. Od dołu udekorowa-
ny półkolistymi arkadami, z fryzem na podłuczu, które zwieńczone są kwiatonami i flankowanymi pinaklami. 
Wyżej umieszczona ośmiokątna ażurowa budowla z motywem wysokich gotyckich okien.   

Przenosimy wzrok nad ambonę, gdzie zawieszony jest pięknie zdobiony baldachim. Od dołu udekorowany pół-
kolistymi arkadami, z fryzem na podłuczu, które zwieńczone są kwiatonami i flankowanymi pinaklami. Wyżej 
umieszczona ośmiokątna ażurowa budowla z motywem wysokich gotyckich okien.  

Powyżej ustawiona jest dekoracyjna sterczyna z czterema kolumienkami i zakończona kwiatonem. Jeżeli w tym 
momencie popatrzymy na ołtarz główny, zobaczymy wiele powtarzających się elementów w dekoracji ołtarza     
i baldachimu nad amboną. 

Najpiękniejszym i najważniejszym elementem dekoracyjnym baldachimu jest podwieszona od dołu na niebie-
skim tle - srebrna, przestrzenna rzeźba gołębicy. Element ten jest ściśle związany z przeznaczeniem ambony.  

To Święty Duch w postaci gołębicy kierował słowami i myślami kapłana, który z tego miejsca mówił do zgroma-
dzonych wiernych. W stylu ołtarza głównego i ambony są wykonane kapliczki /stacje/ Drogi Krzyżowej, które 
umieszczono na ścianach kościoła. Czternaście kapliczek stacyjnych, które ozdobione są elementami dekoracyj-
nymi podobnymi jak opisane wcześniej - ołtarz i ambona. 

Oznaczone kolejnymi numerami kapliczki, z realistycznymi płaskorzeźbami wewnątrz,  ułatwiają wiernym zrozu-
mienie treści rozważań przy poszczególnych stacjach męki i śmierci Chrystusa.  Realizm przedstawionych  wyda-
rzeń jest tak wielki,  że nawet gdyby nie było napisów, można z łatwością opowiedzieć co przedstawione jest w 

poszczególnych 
kapliczkach sta-
cyjnych. Nasz 
ponad stuletni 
„staruszek” ko-
ściół ukrywa 
jeszcze wiele 
ciekawostek,    
o których w na-
stępnym nume-
rze. 

                                                                                                      
P.M. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA  

 

Dbamy o Ziemię 
W roku szkolnym 2021/22 w klasach I-III po raz kolejny realizowany był Projekt ekologiczny ,,Nauczymy dzieci segrego-

wać śmieci”. W każdej klasie odbył się cykl zajęć o tematyce ekologicznej. Dzieci uczyły się jak dbać o naszą „Zieloną pla-

netę”. Poznały znaczenie słowa ,,ekologia’’.  Wiedzą już jak dbać o Ziemię, żeby była czysta, układały hasła związane         z 

ochroną przyrody. W ramach projektu nasi najmłodsi uczniowie wykonali instrumenty perkusyjne i zabawki z recyklingu. 

Podczas zajęć rozwijających kreatywność dzieci tworzyły plakaty promujące działania ekologiczne nt. ,,Dbajmy o Ziemię” 

oraz wykonały wehikuły czasu z materiałów odpadowych. W klasach założyły hodowle roślin. Uczniowie z klas drugich 

przygotowali metodą projektu „Niewielki, ale śliczny Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny” na temat dbania o środowisko   

naturalne. Dzieci samodzielnie wykonywały elementy dekoracji i strojów. Klasa III b sprzątała na miejscowym cmentarzu 

groby żołnierzy.  Zadali przy tym o umiejętne segregowanie odpadów do właściwych kontenerów. Dzieci chcą żyć w czy-

stym i bezpiecznym otoczeniu, dlatego włączyły się w szkolną akcję zazielenienia terenu wokół szkoły. Podsumowaniem 

podjętych działań w klasach I-III był udział uczniów w szkolnym konkursie recytatorskim pt. ,,Ekologiczny Świat”. 

 
Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu 



 
Festyn Rodzinny „Żegnaj Covid-19, Witajcie Wakacje” w pigułce  
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Podziękowanie 
 

Serdecznie dziękujemy Paniom  
z KGW Wólka Rejowiecka, KGW Kobylanki,  
KGW Zagrodzianki, KGW Wereszcze Małe  

oraz KGW z Bańkowszczyzny  
za przygotowanie pysznego jedzenia  
dla uczestników Festynu Rodzinnego  
„Żegnaj Covid-19 - Witajcie wakacje”.  

 
Organizatorzy 

KGW Zagrodzianki KGW Bańkowszczyzna 

KGW Wólka Rejowiecka  

KGW Kobylanki 

KGW Wereszcze Małe  
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Warsztaty Kulinarne w Szkole Podstawowej  

Świetlica środowiskowa PCK działająca w naszej szkole współpracuje z Fundacją Kulczyk i PEPSICO, co umożliwia nam na 

przygotowywanie dzieciom dodatkowych posiłków oraz przeprowadzanie atrakcyjnych zajęć kulinarnych wprowadzają-

cych tematykę zdrowego żywienia. Większość dorosłych dobrze wie, że prawidłowe odżywianie ma znaczący wpływ na 

nasze zdrowie, ale żeby taka świadomość zagościła w naszych umysłach i domach na stałe, trzeba zacząć od najmłodszych 

lat. 

          Dzieci przebywające w świetlicy mają taką możliwość dzięki ogólnopolskiemu projektowi pt. „Żółty talerzyk”, pod 

patronatem w/w fundacji. My proponujemy dzieciom między innymi warsztaty „Czwartki kulinarne”- podczas których 

powstają samodzielnie przygotowywane pyszne soki i szaszłyki warzywno-owocowe, gorące kanapki, gofry, sałatki i inne 

pełnowartościowe i zdrowe potrawy. Poza zasadami prawidłowego żywienia dzieci uczą się obsługi podstawowych urzą-

dzeń gospodarstwa domowego jak: obieraczka do warzyw, kuchenka mikrofalowa, sokowirówka i toster i robot kuchen-

ny, które zostały zakupione przez szkołę w ramach Rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”. 

Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dzieci bardzo chętnie najpierw wytrwale pracują a potem ze smakiem 

degustują własnoręcznie przygotowane posiłki. Mamy nadzieję, że zajęcia będą kontynuowane. 

Dorota Bednarska 
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 I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY 

17 maja 2022 r. w szkole Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu odbyło się rozstrzygnięcie I Międzyszkolnego Konkursu Mate-

matycznego pod honorowym patronatem Tadeusza Górskiego – Burmistrza Miasta Rejowiec. Konkurs zorganizowany został 

dla uczniów klas czwartych i piątych, przez p. Agnieszkę Brzyszko i p. Michała Mąkę - nauczycieli matematyki w szkole         

w Rejowcu. W konkursie wzięło udział 57 uczniów z czterech szkół podstawowych z: Pawłowa, Liszna, Stołpia i Rejowca. 

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: p. Tadeusz Górski – Burmistrz Miasta Rejowiec oraz p. Bożena Jaszczuk – Przewod-

nicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Laureatami konkursu zostali:  

I miejsce: Mikołaj Cudak (SP Pawłów), Natalia Filipczuk (SP Pawłów), 

Wojciech Policzkiewicz (SP Rejowiec) 

II miejsce: Olga Brzyszko (SP Pawłów), Maciej Buda (SP Pawłów), Judy-

ta Nowakowska (SP Rejowiec) 

III miejsce: Pola Pełczyńska (SP Stołpie), Jan Psuja (SP Liszno), Oliwia 

Kalisiewicz (SP Rejowiec). 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom! 

Mistrzynie Województwa Lubelskiego w Biegach Przełajowych 

Uczennice (rocznik 2009-10) naszej szkoły zajęły w rejonowych drużynowych biegach przełajowych w Chemie I miejsce       

i awansowały na zawody wojewódzkie do Tomaszowa Lubelskiego.  Dziewczęta starsze (rocznik 2008-07) również  starto-

wały na zawodach rejonowych w Chełmie ( I miejsce wywalczyła Lena Marcyniuk) i awansowały na zawody wojewódzkie. 

Na zawody wojewódzkie zakalikowała się również grupa starsza chłopców (II miejsce Alot Mikołaj). Zawody wojewódzkie 

odbyły się 21 kwietnia z udziałem dzieci i młodzieży ze szkół województwa lubelskiego. Dużym sukcesem na tych zawo-

dach było zajęcie przez reprezentację dziewcząt w kategorii Igrzyska Dzieci - I miejsca. Najwyższe dla drużyny dziewcząt 

miejsce wywalczyła Lena Podlipna, która indywidualnie była III, a pozostałe dziewczęta uplasowały się do 25 miejsca. Ich 

starsze koleżanki uplasowały się na VI miejscu najwyższe miejsce dla drużyny wywalczyła Lena Marcyniuk zdobywając  III 

miejsce. Z Leną biegały również Oliwia Myszor, Dominika Uszko, Joanna Kaliszewska, Nikola Michalak, Natalia Parada. 

Chłopcy wywalczyli VIII miejsce skład drużyny; Alot Mikołaj, Pastuszak Krystian, Rzeżniczuk Dawid, Niedźwiecki Szymon, 

Piotrowski Konrad, Janda Wiktor. Wywalczenie Mistrzostwa woje-

wództwa przez dziewczęta młodsze umożliwiło im udział w zawodach 

ogólnopolskich, które odbyły się 10 maja w Aleksandrowie Łódzkim. 

Tam nasza reprezentacja zajęła   X miejsce. Najwyższe miejsce dla dru-

żyny wywalczyła znowu Lena Podlipna, która na zawodach ogólnopol-

skich była 20- sta. Skład drużyny: Lena Podlipna, Maja Kozieł, Maja 

Czwórnóg, Maja Joszczuk, Maja Grel, Natalia Kierepa. Gratuluję mło-

dzieży wytrwałości w treningach wysokich lokat w rywalizacji sporto-

wej i reprezentowania naszej Szkoły i Gminy na szczeblu wojewódz-

twa. Dla dzieci i młodzieży rywalizacja sportowa to kolejne doświad-

czenie także nauka oraz walka   ze stresem. Jest to też wiara we własne 

siły i oczywiście hartowanie fizyczne i psychiczne swojego organizmu. 

Szkoda tylko, że zbyt mało dzieci i młodzieży angażuje się w życie spor-

towe szkoły. Naszym młodym sportowcom jak i całej reprezentacji 

szkoły życzymy kolejnych sportowych sukcesów, chęci do pracyi zapału 

do dalszej rywalizacji. 

                                Dziękujemy za sportową rywalizację! 

Beata Werner-Kość 



Liga Lekkoatletyczna  

Kolejne zawody tym razem dziewczęta starsze, która reprezentowały po wygraniu powiatu naszą szkołę na zawodach   
rejonowych dnia 17.05.2022 r. na Stadionie Miejskim MOSiR w Chełmie. Skład drużyny liczył 13 dziewcząt, każda zawod-
niczka startowała w jednej konkurencji, a cztery zawodniczki dodatkowo biegały sztafetę 4X100m. 

  

NAJLEPSZE  WYNIKI  SZKOLNEJ  DRUŻYNOWEJ  LIGI  L-A  DZIEWCZĘTA 

100 m 

1. Uszko Dominika         SP Rejowiec            13,96 

2. Brzyszko Aleksandr   SP Rejowiec            14,19 

3. Kondraciuk Natalia    SP Rejowiec             15,02 
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Finały Wojewódzkie w mini piłce ręcznej chłopców 

Chłopcy ze Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu rocznik 2009 i młodsi (klasy IV-

VI) reprezentowali  w tym roku Rejowiec i swoją szkołę w Finałach Wojewódzkich         

w mini piłce ręcznej w Białej Podlaskiej 20 kwietnia 2022r. Drużyna wywalczyła miejsce 

wśród sześciu najlepszych zespołów województwa lubelskiego po wygraniu Mistrzostw 

Rejonu Chełm w piłce ręcznej chłopców. Naszą szkołę reprezentowali: Maciej Kapka, 

Miłosz Maziarczuk, Miłosz Posturzyński, Bartek Palonka, Norbert Grodek, Łukasz Wej-

ner, Igor Karaś, Paweł Bogusz, Tomasz Kojder, Szymon Basiński i Szymon Kulawiak.  

Zespół z Rejowca po jednym przegranym i jednym wygranym meczu w grupie rywalizo-

wał o trzecie miejsce z zespołem z Lublina. Niestety pomimo zaciętej walki nie udało się wygrać. Chłopcy ostatecznie zaję-

li  IV miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci w mini piłce ręcznej co jest dużym sukcesem tej drużyny. 

CZWÓRBÓJ L-A  Dziewcząt 

Dnia  13.05.2022 r. uczennice z naszej szkoły po wygranych zawodach powiatowych w Rejowcu Fabrycznym reprezento-

wały Rejowiec na zawodach rejonowych w Chełmie. Tym razem był to czwórbój lekkoatletyczny. Zawody polegały na star-

cie każdej uczestniczki w 4 konkurencjach LA.(bieg na 60m, rzut piłeczką palantową, skok w dal i bieg na 600m. Nasze za-

wodniczki w Chełmie nie miały konkurencji i pokonały wszystkie zespoły ośmiu szkół z rejonu. Skład naszej drużyny; Maja 

Kozieł, Natalia Kierepa, Lena Podlipna, Tosia Pomian, Zuzia Zalewska, Maja Joszczuk. 

Najlepsze wyniki naszych zawodniczek:  

 Maja Kozieł; 60m czas 8.93 skok w dal 4,36  

 Natalia Kierepa rzut piłeczka 30m,  

 Lena Podlipna bieg na 600 m 2.08.44. 

 Zdobycie I miejsca dało awans dziewczętom na zawody wojewódzkie, które odbędą się w Biłgoraju. Jest to kolejny sukces 

tych młodych zawodniczek. Gratulacje. 

Zawody Piłka Ręczna dziewczęta 

Dziewczęta  rocznik 2008- 07 (klasy VII-VIII) reprezentowały  w tym roku Rejowiec i swoją szkołę w Finałach Wojewódz-

kich w  piłce ręcznej w Łukowie. Po zaciętym meczu z drużyną ze szkoły z Siedliszcza piłkarki ręczne zajęły I miejsce. Dało 

to im awans na zawody rejonowe w Chełmie. Tam nie miały konkurencji i zdobyły I miejsce. 13 kwietnia 2022r drużyna 

wywalczyła miejsce wśród sześciu najlepszych zespołów województwa lubelskiego. W Łukowie po bardzo dobrym meczu 

z drużyną UKS „Sprint” Ulan – Majorat dziewczęta uplasowały się w punktacji końcowej na V miejscu. 

Skład drużyny; Palonka L, Terlecka Z, Uszko D, Michalak N, Kaliszewska J. Jędruszczak P, Brzyszko A, Myszor O, Marcyniuk 

L, Parada N.      Gratulacje! 

Beata Werner-Kość  
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 600 m 

1.Kogut Amelia               SP nr 8 Chełm      1;57,48 

2. Kaliszewska Joanna  SP Rejowiec          2;06,68 

3. Kądziela Aleksandra  SP nr 1 Chełm       2;08,63   

Skok w dal 

1. Szewczyk Anna          SP nr 1 Chełm       3,78 m 

2. Wyrostek Natalia        SP nr 8 Chełm       3,78 

3. Mądrzelewska Maria  SP nr 1 Chełm       3,72 

Pchnięcie kulą 3 kg 

1. Popielnicka Mariola   SP nr 8 Chełm        8,84 m 

2. Terlecka Zuzanna     SP Rejowiec           8,06 

3. Małek Natalia            SP nr 8 Chełm           6,93 

Rzut oszczepem  500 g 

1. Krzywicka Maja        SP nr 3 Chełm         17,50 m 

2. Radzicka Agata        SP nr 8 Chełm         16,00 

3. Bielecka Julia          SP nr1 Chełm             15,00 

  

 

W zawodach brały udział także; Natalia Parada, Patrycja Jędruszczak, Martyna Okołot, Lena Palonka, Oliwia Myszor, Julka 

Zając. Zdobycie I miejsca dało awans na zawody wojewódzkie do Lublina. Gratulację!! 

Beata Werner-Kość  

Integracyjny Festyn Szkolny ,, Nie czas na nudę” z okazji Dnia Dziecka  

 Dzień Dziecka w tym roku uczczono Integracyjnym Festynem Szkolnym, który odbył się 3czerwca w Szkole Podstawowej im. 
Mikołaja Reja w Rejowcu. Punktem kulminacyjnym Festynu było oficjalne otwarcie przez Burmistrz Miasta Rejowiec pumptracka 
umiejscowionego na terenie szkolnym oraz ogłoszenie wyników Otwartego Szkolnego Konkursu Plastycznego na projekt ozdobienia 
ścian zewnętrznych pump tracka pt., Pumptracowo, sportowo, kolorowo” zorganizowanego wspólnie przez Gminę Rejowiec i Szkołę 
Podstawową pod patronatem Burmistrza Rejowca. Festyn rozpoczął się o godz. 10.00 powitaniem przez Dyrektora Szkoły– Małgorza-
tę Królicką zaproszonych gości: Burmistrza Rejowca –Tadeusz Górskiego, Ks. Proboszcza – Jacka Jakubca, Przewodniczącą Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu –Bożenę Jaszczuk i nauczycieli oraz złożeniem pięknych życzeń Wszystkim Naszym Dzieciom. Następnie głos 
zabrał Burmistrz Rejowca Pan Tadeusz Górski, który życzył wszystkim dzieciom wielu uśmiechów i radosnych chwil, a jako prezent 
przekazał im do użytku nowopowstały w Rejowcu punkt sportu i świetnej zabawy – Pumptrack. Pan Burmistrz wręczył zwycięzcom w 
poszczególnych kategoriach konkursu plastycznego ufundowane, hojne nagrody w postaci sprzętu sportowego: hulajnogi, rolki, de-
skorolki, kaski i stroje sportowe. Nagrodzeni uczniowie byli autorami najlepszych projektów plastycznych na ozdobienie ścian ze-
wnętrznych pumptracka. Kategoria I – projekty indywidualne: klasy I-III: I miejsce Nikola Bedlińska kl. I b, II miejsce Sandra Czwórnóg 
kl. II b,  III miejsce Lena Czwórnóg kl.II b ,  Wiktor Sadlak kl. II b . klasy IV- VIII: Weronika Nowosad kl. VIII c , Julia Gozdecka  kl. VII c, 

Błażej Wszoła kl. V b . Wyróżnienia: Julia Gozdecka kl.VII c, Klaudia Paczosa kl. VII c Kategoria II- projekty grupowe: 
I miejsce Nina Piotrzkiewicz kl. IV b z mamą p. Ewą Piotrzkiewicz, II miejsce Ewelina Czarkowska kl. Vi a z siostrą p. 
Agnieszką Czarkowską.  
 Aby zapewnić uczniom umiejętne i bezpieczne korzystanie z pump tracka Urząd Miejski zaprosił przedstawicieli 
Stowarzyszenia Sportowego Extrime Live For Ride, którzy w czasie festynu pokazali i przeszkolili dzieci i młodzież jak bez-
piecznie i efektywnie korzystać z pump tracka. Unikatową atrakcją festynu była możliwość obejrzenia, a nawet siedzenia 
za kierownicą nowego wozu strażackiego naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Pokaz tego nowoczesnego wozu i sprzętu 
cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodszych dzieci. Dla starszych uczniów nauczyciele wychowania fizycznego 
przygotowali sprawnościowe konkurencje sportowe, po których został rozegrany mecz piłki siatkowej między uczniami     
a nauczycielami. Oczywiście wszyscy zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu. Jak na każdym festynie nie mogło zabraknąć 
poczęstunku- wszyscy mogli się poczęstować kiełbaską z grilla z dodatkami, wodą i sokami, które tak jak i nagrody dla 
sportowców ufundowała Gminna Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rejowcu. Dzień Dziecka upłyną 
przy sprzyjającej aurze pod znakiem uśmiechu i atrakcji, za których zorganizowanie i sfinansowanie Społeczność szkolna 
dziękuje Burmistrzowi Rejowca – Panu Tadeuszowi Górskiemu oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych.  

Edyta Farian 
  

300 m 

1. Marcyniuk Lena          SP Rejowiec           46,76 

2. Michalak Nikola          SP Rejowiec            52,24 

3. Łopuszyńska Aleksandra  SP nr 8 Chełm  54,42 

Skok wzwyż 

1. Krzywicka Zuzanna   SP nr 8 Chełm         115 cm 

2. Doroszu Gabriela      SP nr 8 Chełm         110 cm 

 Sztafeta 4x100 m 

1. SP Rejowiec            57,12 s 

2. SP nr 8 Chełm      1;02,29 

3. SP nr 1 Chełm      1;03,99 

Pchnięcie kulą 3 kg 

1. Popielnicka Mariola   SP nr 8 Chełm      8,84 m 

2. Terlecka Zuzanna     SP Rejowiec            8,06 

3. Małek Natalia            SP nr 8 Chełm        6,93 
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GALA STYPENDYSTÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

„Człowiek, który wiele osiąga, popełnia wiele błędów, 

ale nigdy nie popełnia największego błędu, 

jakim jest nierobienie niczego.” -Benjamin Franklin  

 

Sukces szkolny ma wiele definicji, tak jak ma też wiele wymiarów, form i twarzy. Tyle twarzy, ilu uczniów. Sukces jest dla 

każdego ucznia poczuciem spełnienia założonych sobie celów, jest wyznacznikiem jego satysfakcji, jest czymś niepowta-

rzalnym i nieporównywalnym. Takie sukcesy obserwowane i świętowane są w szkole, na co dzień. Jednak obiektywny 

sukces szkolny odnoszony na forum szkolnej społeczności ma swoje stałe i mierzalne warunki. Sukces szkolny określany 

jest konkretnymi i wymiernymi kryteriami. Jest także nagradzany konkretnymi i wymiernymi gratyfikacjami: wypłaceniem 

stypendium. Stypendia wypłacane są w szkole w dwóch kategoriach: za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe. Stypen-

dium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który ma, co najmniej dobre zachowanie i uzyskał wysoką średnią 

ocen 5,0 w półroczu poprzedzającym półrocze, w którym się je przyznaje, natomiast stypendium za osiągnięcia sportowe 

może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej 

międzyszkolnym oraz.... Właśnie uroczystość na cześć szkolnych stypendystów świętowana była w Szkole Podstawowej   

w Rejowcu 8 kwietnia 2022 r.  

       Gala Stypendystów zorganizowana została, jako doniosły szkolny event. Obecność władz miasta, sztandaru szkolnego, 

rodziców i całej społeczności szkolnej w galowych strojach była świadectwem wysokiej doniosłości tego wydarzenia. Po-

witano na nim pana Burmistrza Tadeusza Górskiego, przewodniczącą Komisji Oświaty panią Bożenę Jaszczuk, proboszcza 

Jacka Jakubca, przewodniczącego Rady Miasta pana Mirosława Kościa i przewodniczącą Rady Rodziców panią Ewę Ulińską 

- Piotrzkiewicz. Burmistrz zwrócił uwagę, że „spotkanie to jest wynikiem dążenia do osiągnięcia najlepszych wyników  w 

nauce i sporcie”. Przypomniał jak wiele trudu trzeba włożyć, by osiągnąć sukces, a dzisiejsi stypendyści są wzorem dla in-

nych i chlubą dla naszej miejscowości. Burmistrz gratulował stypendystom i życzył im, aby dążyli do coraz wyższych celów 

i nie marnowali tych talentów, którymi zostali obdarzeni. W swoich słowach zwrócił się także do rodziców, którym podzię-

kował za wspieranie i motywowanie dzieci do pracy i osiągania jak najlepszych wyników. Nauczycielom podziękował za 

wkład pracy i budzenie w uczniach woli zdobywania wiedzy i rozwijania się. Swoją wypowiedź pan Burmistrz zakończył 

słowami, że „dzisiejsze laury to wspólny sukces, a Ci młodzi ludzie są przyszłością i będą promowali naszą Mała Ojczyznę 

w świecie”. Kulminacyjny głos należał natomiast do wychowawców oraz nauczycieli wychowania fizycznego, którzy kolej-

no ogłaszali nazwiska swoich stypendystów, zapraszali ich wraz z rodzicami i przed wręczeniem gratulacji przez panią Dy-

rektor Małgorzatę Królicką i upominków przez pana Burmistrza i panią Bożenę Jaszczuk, odczytywali informację o szcze-

gółowych osiągnięciach i sukcesach uczniów.  

Oświadczenie  

Gminny Klub Sportowy UNIA-REJOWIEC informuje, że w roku 2022 realizuje zadanie publiczne o charakterze pożytku pu-

blicznego pod tytułem: „Zadanie publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku”, dofi-

nansowane w formie dotacji celowej z Gminy Rejowiec w wysokości 95 000,00 zł.                                                                               

          Przedmiotem zadania jest upowszechnianie zajęć sportowych, przez zorganizowanie spędzania wolnego czasu dla 

dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Rejowiec w formie udziału w zawodach piłkarskich, meczach piłki nożnej, 

rozgrywkach ligowych na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim jak również udział w Pucharze Polski. 

PREZES 

 Zbigniew Rumiński 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oksza 

Strona  34 

Stypendium za wyniki w nauce otrzymali: 

Kacper Bednarski - klasa 4b 

Kacper Bożek- klasa 4b 

Szymon Kulawiak - klasa 4b 

Rafaella Terepora - klasa 4b 

Ewelina Czarkowska - klasa 6a 

Julia Gozdecka – klasa 7c 

Krystian Krzysiuk - klasa 7c 

Rafał Sikorski- - klasa 7c 

Aleksandra Brzyszko - klasa 8b 

Jagoda Batejko - klasa 8c  

Bartosz Łapińśki – klasa 8c 
  

Po części oficjalnej odbyła się krótka część artystyczna. Swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie: Lidia Maciejewska, 

Szymon Kulawiak, Kacper Bożek, Julia Gozdecka i Natalia Parada. Finałowe gratulacje i podziękowania dyr. Małgorzaty 

Królickiej oraz pełne uznania brawa od wszystkich zebranych zakończyły tę wyjątkową uroczystość, pozostawiając nadzie-

ję na systematyczne powiększanie się grona wyróżniających się uczniów, począwszy już od najbliższego zakończenia roku 

szkolnego.  

Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymali: 

Lena Marcyniuk – klasa 7c 

Dominika Uszko – klasa 8b 

Nikola Michalak – klasa 8b 

Natalia Parada – klasa 8b 

Kinga Mojsiejuk – klasa 5a 

Judyta Nowakowska  - klasa 5a 

Tomasz Kojder - klasa 5b 

Igor Karaś – klasa 6a 

Przedszkolne Wieści  

Spotkanie z autorką książek dla dzieci – Aliną Gierun 

 W piątek 13 maja w progach naszego przedszkola zawitaliśmy wyjątkowego gościa, autorkę literatury dziecięcej, 

panią Alinę Gierun. Dzieci miały możliwość posłuchania wspaniałych historii o baśniach, bajkach i legendach. Bajki pani 

Alinki zachęcają dzieci do spożywania zdrowej żywności: owoców, warzyw, picia wody oraz do jej szanowania. Przedszko-

laki dowiedziały się skąd autorka czerpie inspiracje do swojej twórczości. Pani Ala jest emerytowaną nauczycielką przed-

szkola i tematem jej twórczości są dzieci oraz stworki ze świata fantazji. Pisarka sama ilustruje swoje opowiadania a także 

maluje obrazy, które pokazała podczas spotkania. Czas z autorką pięknych książek przeniósł nas do zaczarowanego świata 

wyobraźni i fantazji. Na zakończenie spotkania wszystkie grupy otrzymały książeczki autorstwa Aliny Gierun wraz ze spe-

cjalną dedykacją.                                                                                                                                                            Barbara Kość                                

 



41. Mały Konkurs Recytatorski   
 
Konkurs został ogłoszony przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Do konkursu przystąpiło 18 uczniów z powiatu 
chełmskiego w czterech kategoriach. Komisja w składzie Dorota Łosiewicz—Dyrektor GOK, Bożena Jaszczuk– Radna  
Gminy Rejowiec i Rafał Czachorek - Szkoła podstawowa w Stawie nominowała do etapu osoby:  
 
1. W kategorii I klasy I-III  - nominacja dla Adrianny Dowierciał 
Wyróżnienie otrzymali: Nikola  Bedlińska, Aleksandra  Dendera, Alicja Lipko, Błażej Tkaczyk. 
2. W kategorii II klasy IV-VI nie zgłosił się nikt.  
3. W kategorii III klasy VII –VIII - nominacja dla Emilii Gołębiowskiej. 
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Nikola Bronicka, Hubert Linkiewicz, Dominika Zawiślańska  
 
Nagrody i dyplomy ufundowali Starosta Powiatu Chełmskiego i Burmistrz Rejowca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Dorota Łosiewicz 
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Konkursy w Gminnym Ośrodku Kultury  
Do tegorocznego konkursu „Śpiewający słowik” na etapie powiatowym, zgłosiło się 17 

uczestników w czterech kategoriach wiekowych. Jury w składzie: Mariusz Cichosz– muzyk, 

Dorota Łosiewicz– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu oraz Petro Chyryk  

z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie , po wysłuchaniu wszystkich prezentacji  

postanowiło nominować do etapu wojewódzkiego i nagrodzić następujące osoby:  

1. Kategoria wiekowa I (6-10 lat) - nominacja dla Mai Dziurdy 

      Wyróznienia otrzymali: Kornelia Krajewska 

2. Kategoria wiekowa II (11-13 lat) - nominacja dla Kacpra Gębali  

     Wyróżnienia otrzymali:  Kacper Gągoł, Wiktor Swatek, Nikola Kra-

snowska, Szymon Kulawiak, Monika Grabińska  

3. Kategoria wiekowa III (14-16 lat) - nie przyznano nominaci ani   

wyróżnień  

4. Kategoria wiekowa IV (17-20 lat) - nominacja dla Julii Krasnowskiej  

     Wyróżnienia otrzymali: Julia Nowacka, Julia Wolińska  

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, które ufundował Starosta Powiatu Chełmskiego 

oraz Burmistrz Rejowca. 

Przegląd Zespołów Śpiewaczych, Kapel  
i Śpiewaków Ludowych  
26 maja odbyły się eliminacje powiato-
we Przeglądu Zespołów Śpiewaczych, 
Kapeli Śpiewaków Ludowych w ,których 
udział wzięła nasza Kapela "Sami Swoi" 
oraz Zespół Śpiewaczy "Rejowieckie  
Gospodynie"  
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Wystawa o Janie Pawle II pt:”My jesteśmy świadkami”   
W dniach od 23 maja do 10 czerwca można było w Gminnym Ośrodku Kultury oglądać wystawę poświęconą osobie Jana 

Pawła II. pt:”My jesteśmy świadkami” . Chętne osoby mogły przynieść swoje prywatne materiały dotyczące Jana Pawła II 

do GOK na wystawę. Dziękujemy pani Sylwii Sowie za udostępnienie swoich materiałów.  

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II pt:”My jesteśmy  świadkami”   

Dnia 31 maja w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Udział 

wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej z klasy I-III, V i VII oraz Przedszkolaki. Dzieci  w wieku 

przedszkolnym i z klas I-III mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną. Tematem pracy było: 

„Jan Paweł II – Przyjaciel dzieci” , natomiast starsze dzieci pisały test. W kategorii klas I-III        

i przedszkole przyznano I miejsce Natalii Dobosz, II miejsce Wiktorowi Fornalowi, III miejsce 

Nadia Brzozowiec. W kategorii klas IV-VI I miejsce zdobyła Judyta Nowakowska, II miejsce 

Zuzanna Zalewska, III miejsce Igor Dębiński. W kategorii klas VII-VIII przyznano I miejsce Bar-

toszowi Palonce, II miejsce Pauli Casa, III miejsce Kamilowi Rybczyńskiemu. Prace plastyczne 

dzieci z klas I-III i przedszkola można było oglądać na wystawie poświęconej osobie Jana     

Pawła II. Nagrody oraz dyplomy ufundował Burmistrz Rejowca.  

Konkurs wiedzy o Rejowcu „Moja Mała Ojczyzna” 

14 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury odbył się konkurs wiedzy o Rejowcu „Moja Mała Ojczyzna” .Do konkursu przy-

stąpiło 12 uczniów z klasy VI, Szkoły Podstawowej w Rejowcu. Uczniowie zostali podzieleni na 3 grupy i mieli za zadanie 

narysować i opowiedzieć o wybranym zabytku, który znajduję się na terenie Rejowca. Nagrody dla uczestników to bony 

do Empik o  różnej wartości.  

Komisja przyznała następujące miejsca:  

I miejsce Iga Adamczu, Paweł Bogusz, Igor Karaś , Nikola Miazgowska  

II miejsce Przemysław Bogusz, Kacper Jędruszak, MikołajGórny, Ewelina Czarkowska 

III miejsce Maja Joszczuk, Maja Alot, Maja Janda, Natalia Kierepa  

Nagrody i dyplomy w konkursie wiedzy o Rejowcu „Moja Mała Ojczyzna” ufundował Burmistrz Rejowca. 
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Druga część konkursu wiedzy o rejowcu „Moja Mała Ojczyzna” obyła się 15 czerwca. Tym razem udział wzięło 10 uczniów 

z klasy IV Szkoły Podstawowej w Rejowcu, Którzy zostali podzieleni na grupy chłopców i dziewczynek. Tak jak poprzednicy 

dzieci miały za zadanie narysować i opowiedzieć o zabytku znajdującym się na terenie Rejowca. Nagrodą również był bon 

do Empik.  Komisja w składzie: Dorota Łosiewicz—Dyrektor GOK, Robert Pawlas— Szkoła Podstawowa, Lucyna Polakow-

ska—Sołtys Rejowca oraz Jerzy Grzesiak—Towarzystwo Regionalne Rejowiec przyznało następujące miejsca:  

I miejsce Maja Leszczyńska, Maja Adamczuk, Julia Foryś, Magdalena Pietraś, Natalia Tokarzewska 

II miejsce Kacper Romański, Zbigniew Piotrowski, Kamil Wołoszyn, Wiktor Nowak, Wiktor Oleszczuk.  

Prace konkursowe dzieci można oglądać na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury.  

Dorota Łosiewicz 
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Pożegnanie pracownika Urzędu Miejskiego, Janusza Mazurka  

przez sołtysów Gminy Rejowiec 

Półkolonie w Gminnym Ośrodku Kultury  

Jak co roku, od 11 do 22 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się półkolonie letnie dla dzieci z naszej Gminy. Zain-

teresowanie było duże, a udział wzięło 60 kolonistów. Zastało przygotowane dla nich wiele atrakcji,m.in. wyjazd na ba-

sen, do Muzeum Wsi Lubelskiej, odwiedzili Farmę Iluzji, Lavendowo oraz obejrzeli spektakl przygotowany przez Teatr 

„Forma” z Białegostoku. Nie zabrakło  gier i zabaw organizowanych przez opiekunów.  

Dorota Łosiewicz 
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Boże ciało  z Orkiestrą Dętą  

Dnia 3 czerwca Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Mariusza Cichosza prowadziła procesję 

z  okazji Bożego Ciała.  

KGW Wólka Rejowiecka  

Pod koniec maja, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wółki Rejowieckiej 

zorganizowały spotkanie z okazji zakończenia  majówek dla członków 

KGW i  sympatyków koła.  

Festyn Rodzinny  w Zawadówce 

15 czerwca 2022 roku na boisku Szkoły Podstawowej w Zawadówce odbył się Piknik Rodzinny. W jego organiza-

cję włączyli się uczniowie, rodzice, nauczyciele, sołectwo miejscowości. Dzięki sponsorom: PSM Gospodarka 

odpadami, Budman House, Urząd Miejski w Rejowcu, Fundacja Teresianum, pan Jan Grela zapewniono wiele 

atrakcji, m. in. turniej Bumber ball, dmuchane zjeżdżalnie, pokaz historyczny, zabawy z animatorem. Imprezie 

towarzyszyła miła i rodzinna atmosfera. Fotorelacje z festynu  obejrzeć na następnej stronie.  
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Festyn Rodzinny w Zawadówce 

Dnia  1 czerwca w  Hruszowie odbył się festyn rodzinny dla dzieci  zorganizowany przez Panią 

Sołtys Alicję Książek.  Przybyło dużo dzieci,  dla których przygotowano liczne atrakcje. Nie mogło 

zabraknąć dmuchańców, gier i zabaw oraz poczęstunku,  m.in.  lody, picie, kanapki.  

Festyn Rodzinny w Hruszowie  



MARYNIN  

LEONÓW  
REJOWIE  
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Festyn Rodzinny w Maryninie 



 Festyn Rodzinny w Leonowie 

 

Wernisaż wystawy poplenerowej  

Pt:”Kwiaty– bogactwo form i barw”  

Tegoroczny plener malarski to już 27 edycja Międzynarodowych Warsztatów Plastycznych im. Grzegorza Gwar-

diaka organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w  Rejowcu.  Udział wzięło 26 malarzy. Realizatorami   

tematu byli: Katarzyna Skoczyńska, Teresa Muracka, Tomasz Awdziejczyk, Anna Dobrowolska, Małgorzata Bo-

gucka, Leszek Gapski, Marek Strójwąs, Stanisław Wójcik, Jolanta Gieras, Barbara Kifert, Elzbieta Kwapińska,  

Anna Siłuch, Katarzyna Degler-White, Teresa 

Trzan, Aleksandra Borowiec, Arkadiusz Stań-

czykowski, Krystyna Mojska, Urszula Bydliń-

ska, Andrzej Orzechowski, Danuta Długosz, 

Małgorzata Parada, Antonina Dudkiewicz, 

Ewa Burszczan -Słomczyńska, Izabela Piasec-

ka oraz Weronika Pomian. Podczas pleneru 

powstało wiele prac malarzy oraz prac dzieci.  

Wszystkie prace, które powstały podczas te-

gorocznego  spotkania można było podziwiać 

na wernisażu 7 lipca w GOK.  

Dorota Łosiewicz 

Oksza 

Strona  42 



 

Oksza 

Strona  43 



Oksza 

Strona  44 



Oksza 

Strona  45 



 

Oksza 

Strona  46 



 

Oksza 

Strona  47 



OKSZA 
 Gazeta samorządowa. Urząd Miejski, ul. Wiktoryna Zaleskiego 1, 22-360 Rejowiec  

Skład: Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu, tel.: 82 56 88 335 adres redakcji: ul. Fabryczna 13, 22 - 360 Rejowiec 
Druk: Drukarnia MAGIC ul. Mełgiewska 32, 20-234 Lublin, tel.: (81) 441 13 90

Materiały prosimy przesyłać na adres: oksza.gazeta@interia.pl 
Nr 5/2020 - 1000; www.gmina.rejowiec.pl, http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu; e-mail: sekretariat@gmina.rejowiec.pl 

GALERIA PRZEDSZKOLAKÓW 

Dzień pszczoły 

Projekt „Poznajemy zawody”  

Festyn Rodzinny  Festiwal Piosenki „Siedliskie Nutki” 


