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Strona 3 

„Spotkanie z Gminą Rejowiec” - Dożynki 2014 

  W dniu 31 sierpnia 2014 r miała miejsce w Rejowcu piękna uroczystość.  Gminne dożynki to 

Ludowe Święto o charakterze dziękczynnym za ukończenie żniw i prac polowych. Zwyczaj ten wy-

wodzi się od Słowian i miał różne nazwy w zależności od regionu Polski ( wyżynki, obżynki, wień-

cowe, okrężne). Obrzęd dożynek sięga XIII wieku, a rozwinął się w XVI w. wraz z rozwojem 

gospodarki folwarcznej. Pan urządzał je dla żniwiarzy w podziękowaniu za zebrane plony. Dozyn-

kom od zawsze towarzyszyło wicie i prezentowanie wieńca, który musiał mieć kształt koła lub ko-

rony i zdobiony był kwiatami, ziołami, kolorowymi ziarnami, jarzębiną, zaś w bardzo odległych 

czasach żywymi ptakami. Miało to zwiastować dorodny i zdrowy przychówek. Wieńce wraz z piec-

zywem niesione były do kościoła, po ich poświęceniu wracały do zagrody gospodarzy, gdzie odby-

wała się biesiada. Najlepsi żniwiarze dzielili się chlebem. 

U schyłku XIX wieku, wzorem dozynek dworskich, urządzano dożynki chłopskie i gospodarskie. 

W późniejszym okresie zaczęto organizowac dożynki gminne, powiatowe i parafialne. Towarzys-

zyły im konkursy, festyny i wystawy. 

  Nawiązując do polskiej tradycji, zorganizowano dożynki pod hasłem „Spotkanie z Gminą Rejo-

wiec”. Zaszczytne funkcje starosty i starościny pełnili : 

Pani Dorota Frącek z Wólki Rejowieckiej, która wraz z mężem Sylwestrem i dwójką dzieci gospo-

daruje na 90 ha. Uprawiają buraki, zboża i prowadzą poletka doświadczalne. Dodatkowo Pani Do-

rota z wykształcenia inż. rolnik działa w KGW. Starostą był Pan Franciszek Karaś z Hruszowa, 

młody rolnik, który już ma duże osiągnięcia na niwie rolniczej i wspólnie z małżonką Iwoną pro-

wadzi gospodarstwo o pow. 40 ha. Uprawiają kukurydzę, pszenicę, rzepak i mieszanki strączkowo 

– gorczycowe. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. celebrowaną przez Ks. Kanonika Andrzeja Jeżynę i ks. wika-

riusza Dariusza Lipskiego, podczas której zostały poświęcone wieńce dozynkowe. Było ich 9. 

Przybyłych na uroczystośc powitał 

wójt Gminy Pan Tadeusz Górski. Wśród uczestników było wielu zacnych gości: 

Księża naszej parafii i ks.Kanonik Marek Żyszkiewicz 

Pan Józef Zając - Senator RP - rektor PWSZ w Chełmie, potomek I burmistrza Rejowca Józefa 

Kossowskiego 

Prorektorzy tej uczelni - Pani dr Beata Fałda i Pan Arkadiusz Tofil 

Pan dr Krzysztof Grabczuk wicemarszałek woj. lubelskiego, honorowy obywatel Rejowca, którego 

wiara w sens pozyskiwania i wydawania środków unijnych dodaje skrzydeł władzom naszej gminy. 

Pani Ewa Panasiuk Radna sejmiku wojewódzkiego wraz z mężem Mirosławem, dyr. Rejonu Dróg 

Pan Andrzej Małysz - Przedstawiciel Wojewody 

Przedstawiciel biura poselskiego Pani Beaty Mazurek  - Pan Jerzy Kwiatkowski 

Pani Maria Patra wicestarosta chełmski 

Pan inspektor Zbigniew Grochmal Komendant Miejski Policji w Chełmie 

Pan Janusz Andrzejuk młodszy brygadier Komendant Miejski PSP w Chełmie 

Pani Katarzyna Górska - KRUS 

Pan aspirant szt Jacek Soja Komendant Policji w Rejowcu 

Nie zabrakło władz gmin sąsiednich. Przybyli do nas: 

Pan Stanisław Bodys  - burmistrz Rejowca Fabrycznego, wójtowie Pan Hieronim Zonik - Siedliszc-

ze, Pan Wiesław Kociuba Chełm, poprzedni wójtowie naszej gminy PP. Roman Jersak       i Marian 

Śliwiński, Prezes GS w Rejowcu Pan Wiesław Olko, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania 

Promenada S12, Kombatanci, członkowie Towarzystwa Regionalnego Rejowiec, sołtysi, Panie z 

KGW, mysliwi z koła Rejowieckiego, wykonawcy wieńców dozynkowych. 

Wójt przypomniał, że dożynki to święto rolników, które ma informować nas wszystkich, że to cięż-

ka praca rolników sprawia, iż na polskie stoły trafia chleb. Jest on darem niebios, owocem ziemi i 

pracy rąk, symbolem dostatku i podstawą bytu. 

Podziękował mieszkańcom za codzienny trud w budowaniu przyszłości naszej małej Ojczyzny, a  

Ciąg dalszy art. na następnej str. 
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 Dożynki gminne zostały zorganizowane w ramach projektu „Spotkanie z gminą Rejowiec”    

w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 

Małe Projekty. Wszystkie nagrody oraz występy zespołów i gwiazdy wieczoru były współfinanso-

wane w 80%. Celem tegoż projektu było podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Rejowiec 

poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalno– społecznych. 

przede wszystkim za zaufanie i ogromne poparcie w chwilach tegoż wymagających. Złożył  życzenia 

wszystkim obecnym i ich rodzinom, aby w zdrowiu realizowali swoje plany i marzenia, pomnażali 

osiągnięcia ku satysfakcji własnej i dla dobra wspólnego. 

Starostowie częstowali wszystkich uczestników uroczystości  chlebem z tegorocznych zbiorów        

w formie kanapek z domowym smalcem i kiszonym ogórkiem. 

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniły, jak zawsze niezawodne Orkiestra Dęta pod kierunkiem 

Mariusza Cichosza oraz Kapela Sami, dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury oraz Zespół 

„Jarzębina“ z Czułczyc. Można było zobaczyć indywidualną wystawę hafciarską Beaty Grabiec        

i rękodzieła artystycznego dzieci. Wiersze o tematyce dożynkowej wyrecytowały Weronika Pomian      

i Rafał Zembrzuski. 

Program dożynek był niezwykle bogaty, obfitował w liczne konkursy, uczestnicy których otrzymali 

cenne nagrody. Występy artystyczne miały zróżnicowany charakter, zatem każdy mógł znaleźć dla 

siebie, coś interesującego. Gwiazda wieczoru, znana piosenkarka Krystyna Giżowska zachwyciła nie 

tylko spiewem, ale sposobem zachowania na scenie i kontaktem ze zgromadzonymi. Na ich wyraźne  

życzenie bisowała. Młodziezowy zespół taneczny "Shine" poderwał do tańca nie tylko młodych lud-

zi.  Kabaret "Szara Eminencja" także rozśmieszył publiczność. 

Pokaz sztucznych ogni widziany nie tylko na boisku, zaspokoił najwybredniejsze gusta. Zabawa ple-

nerowa dała okazję do tańca wszystkim chętnym. 

Nawet pogoda dopisała, co pozwoliło na liczny udział  w uroczystości mieszkańców gminy i gości 

przybyłych z mniej lub bardziej odległych miejsc. 
                                                                                                                                                Janina Danielczuk 

Konkursy dożynkowe zorganizowane w ramach projektu 

Minimaraton Rowerowy 

  Tego typu wyścig odbył sie po raz pierwszy. Długość trasy była zróżnicowana i  wynosiła               

w poszczególnych kategoriach: 

seniorzy 4130 m. Udział wzięło 8 zawodników, z których zwycięzcami zostali: 

1 miejsce – Piotr Długosz 

2 miejsce – Marian Śliwiński 

3 miejsce – Dawid Kowalczyk 

młodzież – 3600 m. Udział wzięło 9 zawodników, zaś zwycięzcami zostali: 

1 miejsce – Bartosz Tyrański 

2 miejsce – Sebastian Jarosz 

3 miejsce – Damian Kość 

Dzieci – 1800 m. Udział wzięło 14 zawodników, zaś zwycięzcami zostali: 

1miejsce – Filip Maciejewski 

2 miejsce – Maja Maziarczuk 

3 miejsce – Michał Kowalczyk 

Komisji sędziowskiej przewodniczył Karol Sałamacha. Wszyscy zawodnicy otrzymali zróżnicowane 

cenne nagrody sponsorowane w  ramach prjektu „Spotkanie z gminą Rejowiec“. 

Nad bezpieczeństwem zawodników czuwał Zespół Ratownictwa Medycznego z Chełma, który 

dwukrotnie udzielał pomocy doraźnej. Dobra organizacja i wspaniałe nagrody na pewno będą 
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Konkurs zespołów  śpiewaczych na najlepszą piosenkę ludową 

  

 Wzięło w nim udział trzy zespoły i dwie solistki. Komisja w składzie : 

Janina Danielczuk – przewodnicząca 

Aneta Jeleń – członek 

Karol Sałamacha – członek, brała pod uwagę dobór repertuaru, sposób wykonania i wrażenia ar-

tystyczne. Punktując w skali od 1 do 5 przyznała poszczególne miejsca: 

1 miejsce – Grupa młodzieżowa przy GOK Rejowiec 

2 miejsce – Kapela Sami Swoi 

3 miejsce – kapela pod kierunkiem P. Marka Pukasa 

 Ex-equo solistki 

Klaudia Słomczyńska 

Monika Pyclik 

Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani wspaniałymi nagrodami (cyfrowe aparaty fotograficzne 

wysokiej klasy) sponsorowanymi w  ramach projektu „Spotkanie z gminą Rejowiec“. 
xxx 

 Lokalny produkt spożywczy – ciasto z owocami 
 Wiele pań wzięło udział w konkursie na słodkie wypieki. W komisji znaleźli się: 

Anna Kula, Kamila Prokopiuk, Jolanta Popek i Wiesława Podkowa 

 Aneta Jeleń miała trudne zadanie. Biorąc pod uwagę smak, pulchność, formę wykonania, po-

mysłowość oraz wrażenia estetyczne, punktując od 1 do 5 przyznała poszczególne miejsca: 

1 miejsce – Teresa Kociuba 

2 miejsce – Weronika Golec 

3 miejsce – Renata Golec 

wyróżnienia przyznano następującym osobom: Bożena Jagiełło, Bożena Krzyżanowska 

Ewa Sadlak, Małgorzata Wiśniewska, Anna Bogusz, Dorota Kochańska, Dominika Bzumowska, 

Krystyna Sadowska, Katarzyna Mrozowska, Honorata Denisiuk, Grażyna Kowalczyk 

 Tak znacząca liczba wypieków świadczy o zdolnościach kulinarnych mieszkanek naszej gminy 

i ich atywności w swoim otoczeniu. A wypieki były naprawdę smaczne, estetyczne, kusiły smakiem 

i wyglądem. Gratulacje dla wszystkich Pań. 

              Janina Danielczuk 

 O konkursach dożynkowych raz jeszcze…. 
 Podczas uroczystości dożynkowych rozstrzygnięto konkurs na „Najpiękniejszy Wieniec Do-

żynkowy”. Oceniając wieńce, brano pod uwagę tradycyjny kształt ( korony, bądź kuli), ilość ziół, 

zbóż, owoców, warzyw, elementy patriotyczne czy religijne oraz  walory estetyczne. Wybór w tym 

roku był wyjątkowo trudny, gdyż  w czołówce były dwa wieńce. Ostatecznie I miejsce zajął wieniec 

z Hruszowa, przygotowany przez Iwonę Jędruszczak, II z Wólki Rejowieckiej, zrobiony przez KGW 

z tejże miejscowości, II, zaś zajął wieniec z Siedliszczek. Pozostałe wieńce zgłoszone do konkursu 

pochodziły z Wereszcze Małych, Wereszcze Dużych, Kobylego, Czechów Kąta, Leonowa i GOK 

Rejowiec. Autorzy wszystkich wieńców otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne ufundowane  przez 

Wójta Gminy Rejowiec (odpowiednio do miejsc: 500 zł, 400 zł, 300 zł, i za udział po 200 zł dla każ-

dego). W tym roku wieńce oceniali: Maria Psujek-Przewodnicząca, Stanisław Jan Miszczuka, Lucy-

na Polakowska i Grzegorz Gwardiak. 

 Tylko trzy panie wzięły udział w konkursie na „Najsmaczniejszy chleb dożynkowy”. Były to 

Grażyna Glina, Krystyna Sadowska i Zofia Okołot. Liczna komisja w składzie: Leszek Karauda, An-

na Kula, Wiesława Podkowa, Aneta Jeleń i Kamila Prokopiuk za najsmaczniejszy wypiek uznała 

chleb Pani Zofii Okołot z Kobylego. Uczestniczki otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Wójta Gminy Rejowiec. 
Ciąg dalszy art. na następnej str. 
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 Konkurs „Moje gospodarstwo estetyczne i bezpieczne” jest skierowany do mieszkańców na-

szej gminy  i ma za cel zachęcenie do dbania o swoje posesje. 14 lipca, po dokonaniu lustracji 32  

gospodarstw komisja konkursowa w składzie: Maria Psujek - Przewodnicząca Komisji, Jolanta Po-

pek, Janusz Mazurek, Grzegorz Gwardiak przyznała następujące miejsca: I miejsce zajęli Beata Ba-

zela z Wereszcz Małych i Wanda Policha z Rejowca; II miejsce - Celina Makarewicz z Wereszcz 

Małych i Dorota Łosiewicz z Rejowca, III miejsce - Agnieszka Oszwa z Wereszcz Małych  

i Beata Szuran z Rejowca. Wręczenie nagród odbyło się w dniu 31 sierpnia 2014 r. podczas Uroczy-

stości Dożynkowych. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową 

ufundowaną przez PW EWA Grzywna - Żmuda Zawodówka 21b, 22 – 100 Chełm, Wójta Gminy 

Rejowiec i KRUS Oddział Chełm. Prosimy o odbiór nagród w GOK Rejowiec. 
              Grzegorz Gwardiak 

W organizacji Dożynek pomogli nam sponsorzy. 
Składamy im gorące podziękowania: 

 

Zenon Kister, ul. Reja 31,22- 360 Rejowiec 
Krzysztof Proskura ul. Przemysłowa 19, 22- 360 Rejowiec  
Wojciech Szymański, Wólka Rejowiecka 75, 22-360 Rejowiec 
Paweł Wawryszuk – PRHU Hruszów, 22 – 360 Rejowiec 
BANK SPÓŁDZIELCZY Cyców, ul.Chełmska14, 21 – 070 
Cyców 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSBET Grabowski 
Bernard 
PW EWA Grzywna – Żmuda Zawodówka 21b, 22 – 100 
Chełm 
OPUS IT Piotr Żelisko ul. Lubelska 52, 22-100 Chełm 
Iwona Szłapak  
AGENCJA UBEZPIECZENIOWA ul. Starościńska 7,  
22-100 Chełm 
ADRIANA KWIACIARNIA Małgorzata Grabczak,   
22- 170 Rejowiec Fabryczny 
KRUS Oddział w Chełmie               
     Tadeusz Górski, Wójt Gminy Rejowiec 
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 Odległa i bogata jest historia Rejowca. Na 

przestrzeni ponad 450 lat, wiele rodów zaznaczy-

ło tu swoją obecność. Niektóre nazwiska są do-

brze znane, inne znacznie mniej. Jednakże każ-

dy, kto chociaż w minimalnym stopniu, przyczy-

nił się do rozwoju naszej miejscowości, zasługu-

je na pamięć i szacunek. 

Dotychczas nieznane było naszym mieszkańcom 

nazwisko rodu KOSSOWSCY. A to znaczny 

ród, będący przykładem zaangażowania w Kró-

lestwie Polskim w XIX wieku, wpisujący się     

w dzieje Rejowca. 

Józef Kossowski przez wiele lat (1826 – luty 

1840) pełnił funkcję burmistrza miasta Rejowiec. 

Swoją aktywną działalnością zyskał uznanie spo-

łeczne. Rodzicami chrzestnymi Jego syna Igna-

cego Adama byli Adam Książę Woroniecki i An-

na Potocka oraz Tytus Potocki z Różą Hrabiną 

Cichomską. 

Potomkiem Józefa Kossowskiego w linii prostej 

jest znany nam dobrze Profesor dr hab. Józef Za-

jąc, senator RP i jednocześnie Rektor PWSZ     

w Chełmie. 

W celu przybliżenia sylwetki zacnego Polaka     

w dniach 14 - 15 sierpnia b.r. odbyły się w Re-

jowcu uroczystości związane z uhonorowaniem 

działalności Józefa Kossowskiego. 

W konferencji naukowej zorganizowanej 14 

sierpnia w budynku Szkoły Podstawowej w Re-

jowcu udział wzięli potomkowie rodu Kossow-

skich i liczni goście, których lista była długa. 

Uroczystość otworzył Przew. Rady Gminy        

P. Janusz Lechowicz, który powitał przybyłych. 

Swoją obecnością zaszczycili Rejowiec: 

Pan Senator Józef Zając 

Pan Senator Sławomir Preiss z żoną 

Pan Piotr Świątecki - Dyrektor Biura Spraw Se-

natorskich Kancelarii Senatu RP 

Pan Paweł Ciechan - starosta chełmski 

Pan Janusz Szpak - starosta krasnostawski 

Pan Józef Górny - zastępca Prezydenta Miasta 

Chełm 

Pan Zygmunt Gardziński - Przewodniczący Rady 

Miasta Chełm 

Pan Leszek Proskura - Wójt Gminy Siennica Ró-

żana 

Pan Zdzisław Krupa - Wójt Gminy Rejowiec Fa-

bryczny 

Pan Wiesław Kociuba - Wójt Gminy Chełm, by-

ły Wójt Gminy Rejowiec 

Pan Roman Kandziora - Wójt Gminy Kamień 

Pan Wiesław Domański - Wójt Gminy Dubienka 

Pan Jacek Semeniuk – Wójt Gminy Wojsławice 

Pan Jacek Lis - Wójt Gminy Żółkiewka 

Ksiądz Diakon - Wadim Sztemburski 

Obecni byli przedstawiciele Państwowej Wyż-

szej Szkoły Zawodowej w Chełmie - pracownicy 

nauki i studenci, członkowie Towarzystwa Re-

gionalnego Rejowiec z Panami Jerzym Grzesia-

kiem i Stanisławem Miszczukiem, radni Rady 

Gminy Rejowiec, przedstawiciele Urzędu Gminy 

i sołtysi, przedstawiciele szkół i placówek oświa-

towo-wychowawczych. 

Zgromadzeni mogli obejrzeć wystawę p.t. Kos-

sowcy w XIX i XX wieku, na której zgromadzo-

ne zostały liczne dokumenty i fotografie związa-

ne z zacnym rodem oraz Wystawy promujące 

gminę Rejowiec, tj. „Rejowiec i jego okolice      

w malarstwie” - na której znalazły się prace po-

wstałe podczas Międzynarodowych Warsztatów 

Malarskich w Rejowcu wzbogacone pracami 

Stanisława Jana Miszczuka i Grzegorza Gwar-

diaka oraz „Publikacje i foldery wydane przez 

Gminę Rejowiec”.  

Sesję naukową rozpoczęła prelekcja Dr Mariana 

Janusza Kawałko na temat „Mikołaj Rey i jego 

sukcesorzy w dobrach rejowieckich”. Z kolei 

Prof .dr hab. Andrzej Gil w bardzo interesującej 

formie omówił temat dotyczący Obywateli        

w Imperium, Polaków wobec Rosji w czasach 

Mikołaja I , kiedy to przyszło żyć protoplaście 

rodu Kossowskich. Jego losy są typowe dla 

przedstawicieli pokolenia Polaków żyjących        

w Królestwie Kongresowym w I połowie XIX 

wieku. Potrafił, wbrew wszystkiemu, nie tylko 

pozostać godny swych przodków, ale i przekazać 

pamięć o nich, a także o tym wszystkim, co sobą 

symbolizowali, swoim potomkom. Zachował się 

nadto  

Pierwszy burmistrz Rejowca uhonorowany 
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we wdzięcznej pamięci społeczności, którym słu-

żył na powierzonym mu urzędzie. Kossowski jest 

jednym z tych, którzy zwyciężeni, tak naprawdę 

byli zwycięzcami i właśnie dlatego zasługują na 

powszechny szacunek, na upamiętnienie. 

Postać w/w przedstawił autor książki zatytułowa-

nej ”Z Podola na Lubelszczyznę. Józef Kossow-

ski – burmistrz Rejowca i Żółkiewki”. Swój wy-

kład poparł licznymi fotografiami zarówno osób 

jak i dokumentów zebranych w trakcie żmudnych 

poszukiwań. 

Józef Kossowski, syn Józefa ( Stanisława), po-

rucznika 3 Pułku Piechoty Wojska Polskiego, 

uczestnika wyprawy napoleońskiej na Moskwę  

i Apolonii z domu Łapanowskiej, urodził się  

w 1793 roku w Czernicy, parafia Podkamień, po-

wiat Brody. Świadectwo szkolne wystawione  

w 1806 roku w Zbarażu, potwierdza szlacheckie 

pochodzenie. 

Po śmierci rodziców, Józef Kossowski opuścił  

w roku 1814 rodzinne strony i osiadł w Sitnie, 

gdzie przez kilka kolejnych lat pracował jako za-

stępca wójta. Żona, Marianna Dąbrowska, pocho-

dziła z Pawłowa. Służbę społeczeństwu Rejowca 

rozpoczął Kossowski 4 sierpnia 1826 roku obję-

ciem stanowiska burmistrza. 

Wójt Tadeusz Górski zapoznał zebranych z po-

staciami dawnych i obecnych promotorów Re-

jowca. Zwrócił uwagę na liczne ich zasługi dla 

miejscowości, której byli gospodarzami. Wymie-

nił nazwiska swoich poprzedników – P.P. Wie-

sława Kociuby, Romana Jersaka i Mariana Śli-

wińskiego. Każdy z nich ma jakiś wkład w roz-

wój Rejowca. Szczególną rolę w dziejach Rejow-

ca odegrały rody Zaleskich i Budnych. Przedsta-

wiciel pierwszego z nich - Wiktoryn Zaleski 

wzniósł pałac, po części z zachowanych murów 

dawnego dworu, po części zaś z konstrukcji no-

wej. Wtedy też zbudowano murowane budynki 

folwarczne, spichlerze, gumna, obory, szopy 

i owczarnie. To Zaleski , zagospodarowując teren 

wokół pałacu, urządził oranżerię oraz okazały 

park, którego pozostałości możemy oglądać do 

dzisiaj. Całość rezydencji została otoczona parka-

nem. Wiktoryn Zaleski był inicjatorem powstania 

prosperującej ponad 130 lat cegielni w miejsco-

wości Rybie. Z rękodzielni tej, cegły posłużyły 

do wybudowania ścian pałacu, budynków przy-

pałacowych, a także głównego budynku cukrow-

ni, budynków mieszkalnych przy niej oraz istnie-

jącego do dzisiaj duchownego przybytku dla 

mieszkańców gminy- kościoła pw. św. Jozafata 

Kuncewicza. Osoba Wiktoryna Zaleskiego zasłu-

guje na pamięć i uhonorowanie, bowiem w okre-

sie jego rządów nastąpił znaczny rozwój Rejow-

ca. 

Dochody, jakie przynosił klucz rejowiecki Zale-

skiemu, w późniejszych latach udało się osiągnąć 

dopiero trzeciemu wielkiemu gospodarzowi Re-

jowca i okolic – Jozafatowi Budnemu. Już          

w 1896 roku Budny rozpoczął budowę cukrowni, 

młynów, gorzelni i tartaku. Zapisał się na kartach 

historii jako świetny przedsiębiorca dbający        

o rozwój techniczny cukrowni, wprowadzający 

coraz nowocześniejsze urządzenia technologicz-

ne. Zatrudniał wysokiej rangi fachowców na sta-

nowiskach kierowniczych i technicznych. Rosną-

cy potencjał wytwórczy cukrowni rzutował pozy-

tywnie na kulturę uprawy roli i buraka cukrowe-

go, a pośrednio na wzrost hodowli bydła. W 1905 

roku Jozefat Budny zorganizował pierwszą szko-

łę z polskim językiem nauczania. Z fundacji mał-

żonków Budnych w latach 1905 1906 wybudo-

wano kościół rzymsko- katolicki. Rejowiec, dzię-

ki działającym zakładom, był wyznacznikiem 

postępu i rozwoju oraz zajmował ważne miejsce 

na mapie Lubelszczyzny. 

Z kolei Wójt przypomniał znane mieszkańcom 

fakty, gdy to zaczęły upadać zakłady produkcyj-

ne, co wywierało piętno na rozwoju naszej gminy 

poprzez brak dostatecznej liczby miejsc pracy,  

a tym samym wzrost bezrobocia, migracje i emi-

gracje mieszkańców. 

Mimo trudnej sytuacji, w ostatnim okresie udało 

się dużo zrobić dla poprawy życia mieszkańców. 

Wójt wyraził głęboki szacunek nie tylko swój, ale 

radnych i społeczności naszej gminy Panu Dr. 

Krzysztofowi Grabczukowi, z którym łączy nas 

nie tylko sympatia, ale zrozumienie potrzeb sa-

morządu gminnego. To Pan Grabczuk skutecznie 

wspierał nasze zabiegi o pozyskiwanie różnych 

kwot potrzebnych na realizacje wyznaczanych 

kolejno planów. Otwartość Pana Marszałka Grab-

czuka oraz Jego pozytywny stosunek do ludzi są 

rękojmią, że także w przyszłości będziemy mogli 

liczyć na dalsze wykorzystywanie środków unij-

nych do realizacji naszych zamierzeń. Wiara Pa-

na Grabczuka – Honorowego Obywatela Rejow-

ca w sens pozyskiwania i wydawania środków 

unijnych na Lubelszczyźnie dodaje nam skrzydeł. 

Każe nam wierzyć, że niemożliwe staje się moż-

liwym. 
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Józef Kossowski – polski patriota,  
wierny syn Kościoła Katolickiego, obrońca mieszczan i włościan. 

 

 Z okazji 155 rocznicy śmierci Józefa Kossowskiego w rejowieckiej świątyni, w uroczystym 

dniu parafialnego odpustu została odsłonięta i poświęcona tablica pamięci człowieka godnego naj-

wyższego szacunku. Jej odsłonięcia dokonali potomkowie Józefa Kossowskiego na czele z Panem 

Józefem Zającem. Laudację przed tym doniosłym wydarzeniem wygłosił doc. dr Andrzej Wawry-

niuk, który poświęcił ponad trzy lata na zebranie szczegółowych informacji dotyczących Józefa Kos-

sowskiego, zaś owocem tych żmudnych dociekań jest książka „Z Podola na Lubelszczyznę. Józef 

Kossowski – burmistrz Rejowca i Żółkiewki”. 

Oto skrót wygłoszonej laudacji: 

Ekscelencjo Księże Biskupie , czcigodni Księża, Jego Magnificencjo Panie Rektorze, Senatorze 

Rzeczypospolitej, Panie i Panowie Parlamentarzyści, Ministrowie, droga Rodzino Sp. Józefa Kos-

sowskiego, Czcigodni Parafianie, Szanowni Goście, Drodzy Mieszkańcy Rejowca i Gminy Rejo-

wiec. 

Przyszło mi świadczyć o człowieku, o którym jeszcze kilka lat temu prawie nic nie wiedziałem. Gdy 

dziś, Twoi potomkowie, przybyli z całej Polski, jaka niegdyś była długa i szeroka, składają Ci bur-

mistrzu Kossowski dary w modlitwie, aby uczcić Twoje zasługi dla naszej lokalnej społeczności. 

W/w był wiernym synem Kościoła katolickiego, wzorowym ojcem i Wielkim Patriotą, człowiekiem, 

który nie wyrzekł się wiary, ani tego, że był Polakiem, gdy było tak trudno. 

W Rejowcu pracował prawie 20 lat, w tym być może, kilka lat bezpłatnie, jako urzędnik municypal-

ny. Tutaj sam burmistrz jak i Jego żona Marianna z domu Dąbrowska nie odmawiali bycia rodzicami 

chrzestnymi nawet prostym – jak się dzisiaj uważa – włościanom. Być może są wśród Was potomko-

wie Ludwiki Żmijeckiej z Kobylego, Włodzimierza Sierakowskiego, Macieja Pokrzywnickiego, 

Aleksandra Łapanowskiego, Konstantego Kuźmy z Rejowca, czy też Wincentego Melechowicza      

z Wólki Rejowieckiej. 

Kossowski był człowiekiem wyjątkowym. Nie sprzeniewierzył się za „judaszowe srebrniki”, którymi 

kusił go zaborca. Zarabiał tyle, ile płacono kowalowi dworskiemu. 

Wspominając postać śp. Józefa Kossowskiego jeszcze raz, w obecności tu zgromadzonych duchow-

nych i świeckich, mówię Wam: był to człowiek godny naszego najwyższego szacunku i pochylenia 

się nad Jego ziemskim życiem. 

Znamienne słowa padły z ust P. Romana Grzybowskiego należącego do VI pokolenia potomków 

Antenata, którego babcia, po kądzieli była Marianna Cecylia de domo Kossowska, prawnuczka bur-

mistrza Rejowca. W uroczystości brali udział przedstawiciele VIII pokolenia, kilkuletni Jaś i trzylet-

nia Antonina. 

Zabierający głos podkreślił, jak ważne jest ocalanie pamięci. Przywołał słowa bohatera I wojny 

światowej, marszałka Francji i Polski, Ferdynanda Fosza, który powiedział:”Narody tracąc pamięć, 

tracą życie”. Złożył wyrazy wielkiej wdzięczności za podjęcie badań nad dziejami rodziny Józefa     

z Rejowca i doprowadzenie do dzisiejszej uroczystości. Podziękował gronu badaczy z dr. Andrzejem 

Wawryniukiem na czele, przygotowujących materiały składające się na historię rodziny, gospoda-

rzom gminy Rejowiec , Wójtowi Tadeuszowi Górskiemu i Przew. Rady 

Swoją książkę „Z Podola na Lubelszczyznę. Jó-

zef Kossowski – burmistrz Rejowca i Żółkiewki” 

promował autor Doc.dr Andrzej Wawryniuk. Jej 

pięknie wydane egzemplarze otrzymali wszyscy 

uczestnicy konferencji, a stało się to możliwe 

dzięki hojności Rodziny Kossowskich. 

Występ zespołu „Tęcza” z Ukrainy uatrakcyjnił 

konferencję. W czasie przerw zebranych zaba-

wiała niezawodna Kapela „Sami Swoi”, repertuar 

której również nawiązuje w znacznej mierze do 

przeszłości i tradycji. 

Zebrani zgodnie podkreślali wspaniałą organiza-

cję i zachwyceni byli potrawami przygotowanymi 

przez Koła Gospodyń z Wereszcz Małych i Wól-

ki Rejowieckiej. 

 
    Janina Danielczuk 

Ciąg dalszy art. na następnej str. 
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Gminy Januszowi Lechowiczowi. 

Szczególne słowa skierował do Jego Ekscelencji Księdza Biskupa diecezji lubelskiej za poparcie ini-

cjatywy fundatorów tablicy i zgodę na umieszczenie jej w świątyni w Rejowcu. Udział Księdza bi-

skupa w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy uznał za duże wyróżnienie. 

W historycznym dniu rocznicy „ cudu nad Wisłą” przypomniał słowa autora zwycięstwa nad bolsze-

wikami, Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej prze-

szłości, nie jest godzien szacunku ani prawa do przyszłości”. 

Na zakończenia padły słowa – My, naszym szacunkiem do historii, do przeszłości naszych przod-

ków, udowadniamy, że nie pozwolimy pozbawić się historii i tradycji i że zasługujemy na szacunek  

i przyszłość. Świetlaną przyszłość. 

Oprawa muzyczna uroczystości należała do naszej Orkiestry Dętej, repertuar której jest przebogaty   

i dostosowany do uroczystości państwowych, świeckich i religijnych. 

              Janina Danielczuk 

Prawie jak rodzina.... a może nawet więcej 
 

 Nie łączą ich więzy krwi, ale czteroletni okres nauki w jednej klasie, w Liceum Ogólnokształ-

cącym w Rejowcu. Maturę zdawali w 1973 roku. Choć od tamtej chwili upłynęło wiele lat, ciągle      

o sobie pamiętają. Mało tego, oni regularnie spotykają się. 

W tym roku 21 czerwca , ponad 40 osób spotkało się w gościnnych progach Chaty Skansen Teodozji 

i Jerzego Grzesiaków w Rejowcu. Pani Teodozja należy do grupy tegoż rocznika maturzystów. Przy-

jechali z najodleglejszych zakątków Polski. 

Jak mówi jeden z najaktywniejszych organizatorów p. Wojciech Bryk, spotkali się, mając na uwadze 

fakt, że są w zasięgu okrągłej liczby lat, bowiem sześć dziesiątek – to liczba magiczna. 

„Na łonie natury, przy beczce chmielu  i łakociach z ognia” toczyła się radosna biesiada. Rozmo-

wom nie było końca, odżywały wspo-

mnienia. Miła atmosfera sprawiła, że 

wszyscy uczestnicy spotkania tryskali 

humorem. Zapomnieli   o okrągłej licz-

bie lat. Czuli się, jakby byli uczniami. 

Na pewno spotkają się ponownie. Wró-

cą do Rejowca, bo tęsknią za tym ma-

gicznym miejscem i za wspaniałymi 

kolegami. Przychylność    i gościnność 

gospodarzy Chaty Skansen 

to dodatkowy atut i nieustająca zachęta. 
   

   Janina Danielczuk 

                      Informacja z Banku Żywności PCK w Lublinie 

 

 Z przykrością informujemy, że dotychczasowy program ,,Dostarczanie Żywno-

ści mieszkańcom Unii Europejskiej" nie będzie realizowany do końca 2014 roku.      

W zamian za to, pozyskaliśmy owoce i inne płody rolne, które będą wydawane pod 

koniec września. O konkretnej dacie wydawania darów będziemy informować osobi-

ście( wszystkich zakwalifikowanych przez GOPS w styczniu 2014 roku). 

                                                                             Dorota Bednarska 

                                                                                Bożena Jaszczuk 



 

 

 8 lipca 

2 0 1 4  r o k u       

w Gminnym 

Ośrodku Kultu-

ry w Rejowcu odbył się wer-

nisaż Międzynarodowych Warsztatów Plastycz-

nych. Do Rejowca przyjechało 19 artystów. Byli 

to: Ewa Król z Chełma, Stanisław Wójcik           

z Chełma , Klara Stolp z Grudziądza, Małgorzata 

Bogucka ze Środy Śląskiej, Katarzyna Skoczyń-

ska z Warszawy, Teresa Muracka z Pruszkowa, 

Alicja Oleszczuk z Chełma, Józef Marczyński    

z  Symferopola – Ukraina/ Krym, Tomasz Aw-

dziejczyk z Warszawy, Zgrab Phagava z Gruzji, 

Magdalena Rybczyńska z Rejowca Fabrycznego, 

Magdalena Wilk z Trawnik, Artur Szczypik        

z Siedliszcz, Krystyna Mojska z Krasnegostawu. 

Gminę Rejowiec reprezentowali: Grzegorz 

Gwardiak, Danuta Długosz, Agnieszka Biernac-

ka, Izabela Piasecka. Podczas dziesięciodniowe-

go pleneru powstało około 100 prac, które mo-

gliśmy podziwiać podczas wernisażu 8  lipca   

2014 roku. Na wystawie można było także zoba-

czyć prace dzieci powstałe pod okiem artystów 

podczas 5 dniowych warsztatów dla dzieci. Zaję-

cia bezpłatnie poprowadzili: Ewa Semeniuk, 

Małgorzata Bogucka, Stanisław Wójcik, Klara 

Stolp, Ewa Król. 

 Wernisaż uświetnili zaproszeni go-

ście: pan Krzysztof Grabczuk Wice Marszałek 

Województwa Lubelskiego, Maria Patra Wice 

Starosta Powiatu Chełmskiego. Zagrała Kapela 

Sami Swoi z Rejowca. 
xxx 

 Półkolonie letnie organizowane były przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu w dniach 7 

- 18 lipca 2014 roku. Plan zajęć dla naszych pod-

opiecznych był bardzo bogaty. Podczas dziesię-

ciu dni półkolonii dzieci miały okazję zwiedzić 

Podziemia Chełmskie,  odwiedzić Krasnobród, 

stadninę koni w Białce, Kazimierz Dolny, czy 

pójść do kina na film animowany pt. „Gang wie-

wióra”. Wysłuchały także pogadanki na temat 

„Radość bez alkoholu”, korzystały        z kąpieli-

ska „Biały Rów”. W ostatnim dniu Półkolonii, 

dzięki uprzejmości Pana Koczkodaja, pracowni-

ka Nadleśnictwa Krasnystaw, wszystkie dzieci 

wzięły udział w grach i zabawach, za które 

otrzymały nagrody. Biesiadowały piekąc kiełba-

ski przy ognisku. Na zakończenie Półkolonii 

każdy uczestnik otrzymał upominki w postaci 

woreczka na buty i piłki plażowej z logo GOK 

oraz słodycze. Kierownikiem Półkolonii była 

Pani Dorota Bednarska. Dodatkowo pomagali jej 

wychowawcy. Byli to: Anna Jaworska, Gabriela 

Sobol, Marta Lipińska, Łukasz Pawlas. Z możli-

wości takiej formy wypoczynku skorzystało 60 

cioro dzieci, zapowiadając chęć udziału w Półko-

loniach w przyszłym roku. 
xxx 

 Atrakcje wakacyjne dla dzieci w GOK Re-

jowiec to nie tylko Warsztaty Plastyczne i Półko-

lonie letnie. 25 lipca w naszej placówce odbyły 

się rozgrywki rekreacyjno -  sportowe. Dzieci 

miały możliwość rywalizować w kilku dyscypli-

nach: piłkarzykach sportowych, tenisie stoło-

wym, skakance i „hula– hop”.  W dniu 25 lipca I 

miejsce zajął Miłosz Krakowiak, II - Kuba Pra-

cownik, III - Wiktor Miazgowski. Dyplom za 

aktywność otrzymał Miłosz Pracownik. Zawody 

cieszyły się takim zainteresowaniem, że 29 lipca 

przeprowadziliśmy ich kolejną edycję. I miejsce 

zajęli: Mikołaj Oleszczuk, Julia Sikora, Miłosz 

Rokita, II miejsce: Iga Kalisiewicz, Oliwia Ma-

jewska, Kuba Kloc; III– Klaudia Karauda, Klau-

dia Ślusarz i Bartek Krakowiak. Do rywalizacji 

zachęcały bardzo atrakcyjne nagrody przekazane 

przez sponsorów. 

Serdecznie dziękujemy sponsorom: 
Panu Stanisławowi Korszla, ul. Rynek 1 
„Wszystko po 4 zł” 
Pani Małgorzacie Grabczak, „Kwiaciarnia” 
Panu Zbigniewowi Kozioł, Sklep odzieżowy 
„Zuzia” 
Pani Marcie Błaszczyk, Kwiaciarnia 
„Gardenia” 
Pani Małgorzacie Dendera, Sklep „Groszek”. 

xxx 

 Prowadzimy zapisy na zajęcia w GOK Re-

jowiec. Proponujemy zajęcia plastyczne, sporto-

we grupy miłośników sportów walki „Guerrero”, 

wokalne, gry na instrumentach, hafciarskie, rę-

kodzieła artystycznego i recytatorskie. Zajęcia 

rozpoczną się od października. Zapraszamy tak-

że do korzystania z siłowni przy GOK w godzi-

nach od 12. 00 do 19.30, od wtorku do soboty. 

  

    Grzegorz Gwardiak 
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„Tylko wtedy uda nam się pojąć, jakim cudem jest życie, gdy stracimy bliską osobę” 

 

 Panu Tadeuszowi Górskiemu - Wójtowi Gminy Rejowiec i Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Rejowca na czele z Jej komendantem P. Karolem Sałamachą, żołnierzom     
i dowództwu 16 Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie, kolegom z innych 
jednostek wojskowych, wojskowej orkiestrze oraz wszystkim, którzy tak licznie 
uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze, serdeczne słowa podziękowania za wspar-
cie w bolesnych dla nas chwilach po przedwczesnej śmierci naszego Syna i Wnuka - 
Gabriela Ciosa oraz za pomoc w organizacji pogrzebu  
  składają Rodzice - Wiesława , Czesław Ciosowie, Babcia Stefania Cios 

Kurs komputerowy w bibliotece 

 

  Gminna Biblioteka Publiczna po raz kolejny zaprasza na bezpłatny kurs obsługi komputera     

i internetu dla osób dorosłych w wieku 50+. 

 Podobnie jak poprzednio kurs będzie prowadzony od podstaw, nie jest wymagany uprzedni 

kontakt z komputerem - wystarczy, że zdecydujesz się na kurs. Nauczysz się korzystać z internetu, 

przeglądać strony internetowe, wyszukiwać potrzebne informacje, korzystać z poczty elektronicznej, 

nawiązywać kontakt ze starymi znajomymi w serwisach Nasza Klasa i podobnych. Kurs będzie  

przeprowadzony  na laptopach otrzymanych w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu”, w sali komputerowej przy Gminnej Bibliotece Publicznej.  

 Zapisy na kurs do 31 października 2014 roku  - Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu,     

ul. Zwierzyńskiego 8c lub telefonicznie (82) 568 86 88 w godz. Od  9.00 do 17.00.  

 Planowane rozpoczęcie kursu w dniu 04.11.2014r. 

                                                ZAPRASZAMY,  
             Wiesława Podkowa 

Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących  
„Przytulisko” w Chełmie  

dziękuje Paniom  
Marii Chęć z Hruszowa  

i Magdalenie Rybczyńskiej z Rejowca Fabrycznego  
za wsparcie akcji „Korek+korek=worek” 
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 Rejowiec to nasza mała Ojczyzna. Należy 

znać jej przeszłość, troszczyć się o teraźniej-

szość i myśleć o przyszłości. W takim celu       

w 1999r zostało powołane Stowarzyszenie Re-

gionalne Rejowiec.  Znalazła się grupa osób, 

którym Gmina Rejowiec nie jest obojętna. Po-

wstało towarzystwo Regionalne Rejowiec zare-

jestrowane w Rejonowym Sądzie Gospodar-

czym w Lublinie i działa już 15 lat. W jego 

skład wchodzą ludzie różnych profesji 

(nauczyciele czynni i emeryci, gospodynie do-

mowe, pracownicy samorządowi, pracownicy 

fizyczni, rolnicy,  przedsiębiorcy, mieszkańcy 

kilku sołectw        

z gminy). 
  Celem statutowym Towarzystwa jest włącze-

nie się we wszelkie inicjatywy służące wszechstron-

nemu rozwojowi regionu: ochrona zabytków, miejsc 

pamięci narodowej, pielęgnowanie i popularyzowa-

nie tradycji regionalnych. 

   Organizacja skupia miłośników ziemi rejo-

wieckiej. Członkowie są pogrupowani w sekcje te-

matyczne: malarska, sportowa, plastyczna, etnogra-

ficzna, historyczna. Każdy dział w ramach własnych 

zainteresowań np: prowadzenie skansenu regionalne-

go, galerii malarskiej, spotkań integracyjnych z mło-

dzieżą, rajdy rowerowe itp. 

  Organizacja nie prowadzi działalności gospo-

darczej, ani też odpłatnej działalności pożytku pu-

blicznego. Działalność statutowa finansowana jest ze 

składek członkowskich, dotacji samorządowych, 

zbiórek pieniężnych, sponsorów oraz dotacji unij-

nych. 

    Kadra działaczy regionalistów kilka razy 

zmieniała skład Zarządu, którymi kierowali ko-

lejno przewodniczący: Sławomir Kociuba, Ma-

rian Janusz Kawałko, Zdzisław Kalinowski. 

Na chwilę obecną Towarzystwo działa w liczbie 

25 członków zaś Zarząd tworzą: Stanisław Jan 

Miszczuk  - wiceprzewodniczący, Anna Bukra-

ba – wiceprzewodnicząca, Piotr Kasjan – sekre-

tarz, Marzena Kieliszek – skarbnik oraz Pan Je-

rzy Grzesiak – przewodniczący Towarzystwa 

Regionalnego Rejowiec, który funkcje tę z wiel-

kim zaangażowaniem pełni już 2 kadencję od 

2009r.  Działania statutowe Towarzystwa reali-

zuje wspólnie z Urzędem Gminy i Gminnym 

Ośrodkiem Kultury, współpracuje ze Szkołą 

Podstawową i Gimnazjum. Dorobek Towarzy-

stwa jest dość bogaty. Jego staraniem oznako-

wano obiekty i miejsca związane z historią lo-

kalną Rejowca – tablicami informacyjnymi. Sta-

łą opieką otoczono zabytkowe groby na Cmen-

tarzu Parafialnym, sukcesywnie poddając reno-

wacji niszczejące nagrobki, finansowane ze 

zbiórek pieniężnych w dniu Wszystkich Świę-

tych. 

   Nowym pomnikiem uczczono także pa-

mięć żołnierzy pochowanych na Cmentarzu Pa-

rafialnym. 

Członkowie Towarzystwa nie byli obojętni wo-

bec ofiar klęski żywiołowej, która miała miejsce 

w Wilkowie, przekazali środki rzeczowe. Po-

dobnie zebrano i przekazano środki rzeczowe do 

Chełmskiego Ośrodka Wsparcia Bliźniego Cari-

tas, opiekującego się samotnymi matkami         

w Pokrówce – była to żywność trwała, słodycze, 

środki czystości. Wspierają akcję Wielkiej Or-

kiestry Świątecznej Pomocy. Włączyli się ak-

tywnie w pomoc organizacji spotkania się słu-

chaczy lubelskiego radia – audycji ,,Nie tylko 

rozrywkowa niedziela radiowa'' . Zorganizowali 

Rejowski Piknik Majowy. Celebrując święta 

państwowe i narodowe, delegacje uczestniczą  

w uroczystościach państwowych jak: 3 maja – 

Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja, 1 września 

– Wybuch II Wojny Światowej, 11 listopada – 

Narodowe Święto Niepodległości. 
   Delegacje Towarzystwa uczestniczą w spotka-

niach, naradach, konferencjach, seminariach, impre-

zach regionalnych organizowanych między innymi 

przez Starostwo Powiatowe w Chełmie, Zarząd Wo-

jewództwa Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzką 

Radę Towarzystw Regionalnych w Lublinie. 

 Towarzystwo współpracuje z KGW by chronić 

dziedzictwo kulturowe i kultywować lokalne 

tradycje m.in. Festiwal Produktów Regional-

nych Lubelszczyzny, Regionalny Festiwal Becz-

ki w Rejowcu Fabrycznym, Lubelski Kiermasz 

Turystyczny. 

 W tym roku przypada jubileusz 15-lecia istnie-

nia Towarzystwa Regionalnego Rejowiec. 

Jego funkcjonowanie znacząco przyczynia się 

do promowania regionu, kształtowania świado-

mości historycznej i rozbudzenia lokalnego pa-

triotyzmu a kultura, sztuka, ochrona dóbr kultu-

ry i dziedzictwa narodowego leży głęboko na 

sercu każdemu członkowi Towarzystwa.   
     Jerzy Grzesiak 
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Ciąg dalszy art. na następnej stronie 
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Zakończenie artykułu dr Mariana Janusza Kawałko znajdą Państwo w następnym numerze 



 

 

Ogórki z pieprzem 
3 kg ogórków  

4 duże cebule 

2 łyżki soli 

2 łyżki mielonego pieprzu  

2 łyżki mielonej słodkiej papryki 

po 2 łyżeczki; gorczycy, curry, świeżego posiekanego kopru 

1,5 szklanki octu 

1,5 szklanki cukru 

1 główka czosnku  

Ogórki ze skórką pokroić w plasterki, obraną cebule pokroić w pół plastry, czosnek pokroić w pla-

sterki. Dodać sól wymieszać i odstawić na godzinę aż puszczą sok. Sok odlać. Ogórki wymieszać   

z przyprawami i zalać przestudzoną zalewą przygotowaną z octu i cukru. Wszystko wymiesza         

i przełożyć  do słoiczków i pasteryzować 8-10 minut. 
 

                                      Monika Majewska                                           

                                       Wereszcze Małe 

 

Terminarz rozgrywek klasy okręgowej seniorów i juniorów 
 

Termin 1 23/24 sierpnia ( sobota/ niedziela) Unia Rejowiec – Kłos Chełm 

Termin 2 27 sierpnia (środa) Unia Rejowiec – Frassati Fajsławice 

Termin 3 30/31 sierpnia ( sobota / niedziela) Ruch Izbica – Unia Rejowiec 

Termin 4 06/07 września ( sobota/ niedziela) Unia Rejowiec – Hutnik Ruda Huta 

Termin 5 10 września (środa) Tatran Kraśniczyn – Unia Rejowiec 

Termin 6 13/14 września ( sobota/ niedziela) Unia Rejowiec – Sawena Sawin 

Termin 7 20/21 września (sobota/ niedziela) Unia Białopole – Unia Rejowiec 

Termin 8 27/28 września ( sobota/ niedziela) Unia Rejowiec – Pławanice Kamień 

Termin 9 04/05 października (sobota/ niedziela) Brat Cukrownik Siennica Nadolna – Unia Rejo-

wiec 

Termin 10 11/12 października ( sobota/ niedziela) Unia Rejowiec - Ogniwo Wierzbica 

Termin 11 18/19 października (sobota/ niedziela) Granica Dorohusk – Unia Rejowiec 

Termin 12 25/26 października (sobota/ niedziela) Unia Rejowiec – Sparta Rejowiec Fabryczny 

Termin 13 08/09 października (sobota/ niedziela) Start Krasnystaw – Unia Rejowiec 

 

Godziny rozpoczęcia meczu ustalają kluby pełniące rolę gospodarza. 

O G Ł O S Z E N I E 

 

  Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec 

http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały zamieszczone  wy-

kazy  nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie prze-

targu nieograniczonego położonych w: Maryninie – działka 352/1 o powierzchni ogólnej 0,1614 ha 

zabudowana budynkami po byłej szkole podstawowej; niezabudowana działka nr 72  

o powierzchni 0,0195 ha w Rejowcu, a także wykaz nieruchomości przeznaczonych do dalszej 

dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom, położonych w obrębach Rejowiec Kolonia i Wólka Re-

jowiecka oraz wykaz lokali mieszkalnych do dalszego najmu w Marysinie. 
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http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/


 

 

 

Międzynarodowy Plener Malarski 

 

 

oraz Półkolonie letnie  
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Spotkanie absolwentów „1973” Liceum Ogólnokształcącego  

im. Mikołaja Reja w Rejowcu z okazji wejścia już - lub tuż, tuż - w wiek sześciu 

dziesiątek lat u Państwa  Teodozji i Jerzego Grzesiaków 

Grupa dzieci  

rozdających Książeczki pod-

czas  

Dożynek Gminnych. 


