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„Jest taka gwiazda tylko jedna
- jedna jedyna - co radosnym mrugnięciem
Wigilię zaczyna”
Drodzy Mieszkańcy
Boże Narodzenie - to najmilsze święto
w roku. Wigilia - najpiękniejszy dzień
po zmroku.
Niech te piękne chwile upłyną Państwu
w rodzinnym, pełnym radości gronie.
Niech miłość, życzliwość i dobroć
w każdym sercu zapłonie.
Niech w każdym domu w te radosne dni
snuje się kolęda, a gałązki świerkowe
niech roztaczają wonny zapach
na zdrowie.
Niech w tych niezwykłych dniach
nie zabraknie dobrego słowa,
ciepłego i serdecznego gestu, zaś w każdej rodzinie niech zagości wzajemne
zrozumienie oraz nadzieja, bo ona pomaga przetrwać trudniejsze chwile
oraz pozwala z godnością i wiarą wejść w Nowy nadchodzący 2018 Rok.
Burmistrz Rejowca

Radosnych świąt życzą:
Przewodniczący Rady Miejskiej

Drzewka choinkowe podarowali
p. Joanna i Andrzej Joszczukowie
oraz
p. Jadwiga i Paweł Holukowie
z Rejowca za co im
serdecznie dziękujemy

Podobnie jak w latach ubiegłych,
także obecnie Burmistrz Rejowca
Tadeusz Górski, pracownicy Urzędu
Miejskiego w Rejowcu, Gminnej
Biblioteki Publicznej, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rejowcu i Gminnego Ośrodka
Kultury przyłączyli się
do świątecznej akcji charytatywnej
i ufundowali 2 paczki dla dwóch
potrzebujących rodzin z terenu
gminy Rejowiec.
Zakupiono najpotrzebniejsze
artykuły spożywcze i zabawki
dla dzieci, które zostały przekazane
rodzinom.
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Choinka – symbol świąt
Tradycja choinek wywodzi się z Alzacji, gdzie istniał pierwszomajowy zwyczaj
ustawiania ozdobnej jodły nazywanej Maien. Po raz pierwszy w roku 1494 jodłę
ustawiono nie tylko 1 maja, ale właśnie na Boże Narodzenie. Pierwsza
przystrojona choinka pojawiła się w 1605 r. Było to w Strausburgu, a ozdoby
składały się z papierowych róż, jabłek i błyszczącego złotka. Pierwsza
oświetlona choinka, to ta z Hanoweru w r. 1660. Jako źródła światła
pojawiły się świeczki. Pierwsza choinka oświetlona elektrycznymi
żarówkami zabłysnęła w domu H. Jansona, współpracownika
Thomasa Edisona. Było to w Nowym Jorku w r. 1882. Dziś nie
wyobrażamy sobie Bożego Narodzenia bez choinki. Świerkowe bądź jodłowe drzewko bogato
przystrojone urzeka niepowtarzalnym pięknem. Budzi zachwyt nie tylko najmłodszych.
U dorosłych ludzi i w podeszłym wieku przywołuje wspomnienia dzieciństwa i rodzinnego
domu, nierzadko bardzo odległego. Przywodzi na pamięć zapach kleju z papierowych
łańcuchów, sztucznych ogni, kapiących stearyną choinkowych świeczek dawno wypartych
przez kolorowe żarówki. Choinka to świąteczne prezenty. Któż z dorosłych nie pamięta godzin
nerwowego wyczekiwania radosnej chwili, że oto można było już zajrzeć pod choinkę, gdzie
w tajemniczy sposób znalazły się prezenty. Choinka to też melodyjne kolędy, biały opłatek
i życzenia.
Janina Danielczuk
Świąt wypełnionych radością, miłością i życzliwością, niosących
spokój i odpoczynek od codzienności, zaś Nowego 2018 Roku spełniającego
najskrytsze marzenia, pełnego optymizmu i wiary w lepszą przyszłość,
wszystkim czytelnikom OKSZY, bez względu na miejsce ich zamieszkania
życzy Redakcja

ki

Radosnych,
pełnych ciepła i spokoju
świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego dobrego
w Nowym 2018 roku
mieszkańcom Siedliszczek
i ich gościom
życzy
cz
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia
dużo rodzinnego ciepła, prawdziwie świątecznego
nastroju, miłości i zrozumienia bliskich
oraz spełnienia życzeń wypowiadanych
przy wigilijnym stole, a zdrowia i radości
na nadchodzący Nowy 2018 Rok
członkom Towarzystwa Regionalnego
Rejowiec ich Rodzinom i wszystkim
mieszkańcom gminy
życzy
Przewodniczący Towarzystwa
Jerzy Grzesiak wraz z Zarządem
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Ewangelizacja

- prawem i obowiązkiem każdego chrześcijanina
Ewangelizacja – szerzenie dobrej nowiny tj. autobiografii Jezusa Chrystusa, jego życia
i nauczania. Jezus ewangelizował i zostawił nam swoje ewangelie. My chrześcijanie
poprzez chrzest zostaliśmy powołani do głoszenia Ewangelii, czyli obwieszczania
wszystkim Jezusa, przekazywania wiary chrześcijańskiej. To powołanie możemy wyrażać
Akcja katolicka oddział Rejowiec
słowami ale nade wszystko czynem i naszym świadectwem życia – oba są zresztą
nierozerwalne. Mamy szukać okazji do głoszenia Chrystusa zarówno indywidualnie jak i grupowo.
Jakie jest każdego z nas rozumienie tego zadania, które to jest naszym obowiązkiem ale i naszym prawem,
prawem i obowiązkiem każdego ochrzczonego? Popatrzmy wokół siebie i na siebie czy aby nie ograniczamy
się zbytnio w naszym ewangelizowaniu do świadectwa tylko podczas niedzielnej Mszy Świętej?
Dlaczego to ewangelizowanie jest tak ważne? Każdy obserwator życia społecznego i każdy kto spojrzy na
historię chrześcijaństwa zauważy, ze głoszenie nauki Chrystusa nie jest łatwe. Nigdy nie było – zawsze były
trudne czasy i dzisiaj również Chrystus jeszcze bardziej staje się znakiem sprzeciwu. Ewangelizacja zderza
się z programową, zaplanowaną antyewangelizacją, z którą trzeba się każdemu z nas zmierzyć.
Antyewangelizacja to negacja istnienia Boga w ogóle, to wymazywanie Go z przestrzeni publicznej,
to negowanie dotychczasowych wartości pojęć, które ściśle budują chrześcijaństwo – rodzina, czystość,
ochrona życia… to w końcu ich relatywizowanie. Co dokładnie oznacza to słowo?
Relatywizm to pogląd, że wszystko jest względne, subiektywne. Relatywizm pozwala na wielorakie
rozumienie tego samego. Może pozornie nie ma w tym nic złego ale czy na pewno? W naszej nowoczesnej
przestrzeni jest on wszechobecny i wielu ludzi, którym powtarza się takie rozumienie świata po prostu ulega
mu – oczywiście w imię wolności słowa i poglądów. I tu niebezpiecznie dla nas relatywizm, staje się
wyłomem w prawdach wiary głoszonych przez Jezusa. Kardynał Ratzinger – późniejszy papież Benedykt
XVI nazwał współczesny świat „dyktaturą relatywizmu”, który nie uznaje niczego za ostateczne, a jako
jedyną normę traktuje własne ja i jego pragnienia”. Dochodzi do tego, że współczesny człowiek nie wie już
co jest prawdą co kłamstwem, co jest grzechem. Sami sobie wyznaczamy grzechy i nie ważna lub może
zapomniana jest nauka Jezusa na dany temat- przecież takie są teraz czasy – mówimy często sami do siebie.
To kim naprawdę jesteśmy? Czy jeszcze chrześcijanami, czy może tworzymy już sobie swoją religię?
Dlaczego tak łatwo godzimy się na głoszenie innych niż nasze chrześcijańskie prawdy wiary, może się
wstydzimy staną w ich obronie, bo będziemy wyśmiani? Dlaczego mówimy na zło, które nas otacza „mi to
nie przeszkadza”? Gdzie są nasze kręgosłupy wiary naszej? Popatrzmy na inne religie, jak ich wyznawcy
traktują swoich „bogów”. Przesłanie Jezusa jest trudne, nauka po prostu wydaje się nie do naśladowania,
a głoszenie Ewangelii niesie za sobą konkretne wyzwania. Nie zwalnia to nas jednak z tego zadania.
Trudno przeciwstawiać się programowej antyewangelizacji jeśli jej inicjatorami są przedstawiciele władzy,
ustanawiający prawa, które łamią podstawowe wartości, i mieszają ludziom w głowach dają
usprawiedliwienie dla własnych grzechów, które przestają dla nas być grzechami. Trudno walczyć z
programową antyewangelizacją jeżeli brak jest często i w Kościele jasnego i klarownego, bezpośredniego
przekazu, komunikatów sprzeciwiających się tym nowym trendom otwarcie. Jak powiedział abp Henryk
Hoser „prawda niekiedy boli ale musi być powiedziana, język zaś nie powinien być przejaskrawiony lecz
wszystko należy nazwać po imieniu. Ta prawda musi być ujawniona dla dobra każdego z nas, a Kościół wcale
nie „miesza się” w sprawy lecz chroni człowieka przed mocami zła, kiedy jasno zabiera głos
w najważniejszych i kluczowych kwestiach, które trapią dzisiejszy zglobalizowany świat. Nie bójmy się
i potraktujmy słowa Jezusa bardzo serio: „każdy z was powinien być Moją Ewangelią w świecie.
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, pamiętajmy o sobie nawzajem, umiejmy cieszy się małymi
i dużymi sprawami, wszystko bowiem otrzymaliśmy od Boga. Niech nasza ufność i poddanie się Jego
woli przyniesie nam radość i spokój ducha a Jezus Nowonarodzony obdarzy nas łaską nowego
lepszego życia. „Maryjo, zwiastunko nowej ewangelizacji – dodawaj nam sił, byśmy głosili Ewangelię
Chrystusa dziś i aż do skończenia świata”.
Proszę przyjąć te życzenia od członków Akcji Katolickiej w Rejowcu.
EN.
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Najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego 2018 Roku, aby przyjście na świat Chrystusa
przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość.
Panu Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miasta,
Radnym, pracownikom administracyjnym i wszystkim
mieszkańcom miasta i Gminy Rejowiec życzą prezes
i członkowie Oddziału Akcji Katolickiej z parafii św. Jozafata w Rejowcu.
Piotr Majewski

Panu Burmistrzowi oraz wszystkim darczyńcom i dobrodziejom
życzymy radosnego oczekiwania i gotowości na przyjęcie Bożego
Syna do swego życia,mocy Ducha Świętego, który pomoże nam
uwielbiać Boga i zasiewać ziarno pokoju wśród wszystkich
naszych bliskich.
Życzy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
Kasia Szczepanik
„Za oknami zimno za oknami mróz
pod balkonem stoi Mikołaja wóz
kiedy przyjdzie tu, kiedy przyjdzie tu ,
kiedy prezent nam przyniesie?….”
Tak śpiewały dzieci z Gminnego Przedszkola w Rejowcu w oczekiwaniu
na spotkanie ze świętym Mikołajem.
Wizyta świętego Mikołaja w naszym Przedszkolu, to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni
w roku. Przygotowują się do niego starannie. Każda grupa wykonuje bardzo ciekawe prace plastyczne
płaskie i przestrzenne, na których oczywiście króluje Mikołaj. Różnorodne techniki sprawiają, że każda
praca jest oryginalna i ciekawa.
Oprócz prac plastycznych, wszystkie grupy przygotowują piosenkę lub wiersz, które będą mogły
zaprezentować przed tak wyjątkową osobą. Dzieci uwielbiają te przygotowania i mimo, że zajmują im one
wiele czasu, robią to z wielką przyjemnością.
Nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień. Wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością
spoglądały na drzwi, nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwoneczków.
Święty Mikołaj nie zawiódł dzieci i nie kazał długo na siebie czekać. Już z samego rana zawitał do naszego
Przedszkola, lecz zanim zaczął odwiedzać dzieci w grupach, obejrzał na wystawie przygotowane przez nich
prace. Chyba był bardzo zadowolony z efektów, bo uśmiech nie schodził mu z twarzy. Jednak długo
to nie trwało, bo Mikołaj wiedział, że za drzwiami czeka na Niego dużo, dużo dzieci.
Gość zaczął swoją wizytę od naszych najmłodszych. Dzieci z grupy I, pierwszy raz witały Mikołaja
w Przedszkolu. Wszystkie bardzo przeżywały to spotkanie. Na niejednej twarzy można było zobaczyć
niepewność, obawę, a nawet lęk. Trwało to jednak krótko. Maluszki dzielnie zaśpiewały przygotowaną
piosenkę, rozmawiały z Mikołajem, opowiadały o zabawach w Przedszkolu i oczywiście chwaliły się, że są
bardzo grzeczne. Mikołaj wręczył każdemu dziecku wspaniały prezent i musiał się pożegnać, ponieważ
czekały na niego jeszcze inne dzieci.
Nasze starszaki, musiały wykazać się nie lada cierpliwością, ponieważ Mikołaj zawitał do nich dopiero
po obiedzie. Jednak rozmowa z gościem, zabawa, kolorowe prezenty zrekompensowały dzieciom długie
oczekiwanie.
A prezenty były wspaniałe. Królowały zabawki, gry no i przede wszystkim słodycze.
Zdjęcia zrobione z Mikołajem, będą wspaniała pamiątką tego spotkania.
Dzieci długo wspominały ten dzień, dzieliły się wrażeniami, ponownie oglądały prezenty, zerkały przez okno
z nadzieją, że jeszcze raz zobaczą naszego gościa i pomachają mu na pożegnanie.
Dyrektor przedszkola
Barbara Kość
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Aktywne przerwy w naszej szkole
Zgodnie z realizacją programu profilaktycznego w naszej szkole odbywają
się raz w miesiącu aktywne przerwy dla
dzieci z klas młodszych. Organizatorami
tego zadania są nauczyciele wychowania
fizycznego. Ich celem jest nauczenie
dzieci jak bezpiecznie i aktywnie mogą
spędzić czas wolny. Od października
odbyły się już ćwiczenia w klasie III a,
III b, III c i II a mające na celu wzmocnienie poszczególnych partii mięśniowych.
Do pokonania był miedzy innymi tor
przeszkód kształtujący zwinność, szybkość i gibkość. Dzieciaki były bardzo
zaangażowane i chętnie brały udział
w ćwiczeniach.
B.W.K

Uroczystości zza oceanu
W Szkole Podstawowej w Rejowcu ruszył
projekt „Holidays and Celebrations”. Jest t to cykl
konkursów na ilustrację plastyczno-językową
anglojęzycznych świąt i uroczystości, którego
celem jest popularyzacja kultury USA i UK.
Uczniowie klas IV – VII wykonali już wspaniałe
prace na temat przypadającego w listopadzie
amerykańskiego Święta Dziękczynienia. Były
wspaniałe plakaty, plansze, lapbooki i pudełka
informacyjne, które skrywały mnóstwo faktów,
słówek, symboli i rysunków. Swoje prace
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przynieśli: Julia Buza, Kacper Buza, Olga Bogdańska, Ola Koczkodaj, Karolina Kozioł, Gabryś
Lanteri, Maja Maziarczuk, Weronika Pomian, Iga Posturzyńska, Julia Szpindowska, Zuzia Tomala
i Kinga Urbańska.
Już w poniedziałek zostaną ogłoszone wyniki, a do uczniów powędrują pierwsze nagrody i oceny!
Na specjalną nagrodę można będzie także liczyć za udział we wszystkich etapach cyklu, do których już
wkrótce będzie można dostarczać swoje prace. Harmonogram przewiduje następujące terminy i tematy:
do 18 grudnia przyjmowane są prace o Bożym Narodzeniu i Nowym Roku u Brytyjczyków i Amerykanów,
do 22 stycznia o Rocznicy Urodzin Martina Luthera Kinga, do 18 lutego o Święcie Prezydentów lub Dniu
Świstaka, do 26 marca o Wielkanocy lub Dniu Św. Patryka, do 16 kwietnia o Dniu Ziemi lub Dniu
Św. Jerzego, zaś do 14 maja o amerykańskim Dniu Niepodległości lub brytyjskim Trooping The Colour.
Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i już nie możemy się doczekać ich prac!

......„Chcecie wierzcie lub nie wierzcie, choć i tak zapewne wiecie,
Że i w bajkach i wśród ludzi, Mikołaje są na świecie”......

Mikołaj w szkole
Chyba każdy z nas wierzył kiedyś w świętego Mikołaja, do momentu kiedy przyłapał swoich rodziców
na podkładaniu prezentów pod poduszki. Ale i nawet wtedy woleliśmy znaleźć wytłumaczenie na
istnienie dostojnego jegomościa, który raz w roku obdarowuje wszystkich prezentami. Wiara w Mikołaja
jest najmilszym wspomnieniem z dzieciństwa, a czas oczekiwania jest zaczarowany, tajemniczy
i niezwykły.
My dorośli często i z rozrzewnieniem wspominamy ten czas i chcielibyśmy, aby nasze dzieci miały
równie sympatyczne wspomnienia. Rodzice dwoją się i troją, aby do każdego domu zapukał ten
niecodzienny gość a i w naszej szkole corocznie Mikołaj jest przyjmowany z wielką pompą.
W tym roku dzieci przygotowały dla Mikołaja wiele piosenek, pląsów, zabaw, w których czynnie
uczestniczył Mikołaj. Dzieci wypowiadały się na temat swoich marzeń, pragnień i oczekiwań, które
miałby spełnić Mikołaj. Układały wiersze i śpiewanki, brały udział w quizie mikołajkowym.
Dzieci przez cały czas zachowywały się nadzwyczaj wzorowo, zasługując na pochwałę a nade
wszystko na wymarzone prezenty. Dlatego warto podtrzymywać wiarę w Mikołaja. Jest to element
tradycji, ale i skuteczny argument wychowawczy, dzięki któremu można osiągnąć poprawę zachowania.
Dorota Bednarska
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Miesiąc wrzesień rozpoczyna cykl
zawodów szkół w rywalizacji sportowej
Nasza szkoła tradycyjnie startuje w sztafetowych biegach przełajowych w dwóch kategoriach
wiekowych. W kategorii dzieci: (rocznik 2005- 2007) (6x800) dziewczęta i chłopcy (6x1000), oraz
młodzieży: (rocznik 2002-2004) dziewcząt (6x800) i chłopców (6x1000). Po cyklu zajęć przygotowawczych pierwszy start na szczeblu powiatu odbył się w Wierzbicy. Po zaciętej walce w trudnym terenie
dziewczęta i chłopcy w kategorii dzieci wywalczyli drugie miejsce awansując na zawody rejonowe do
Cycowa. Awans na zawody rejonowe do Cycowa wywalczyli również starsi uczniowie naszej szkoły,
zajmując pierwsze miejsce.
Na szczeblu rejonu w Cycowie dziewczęta młodsze wywalczyły trzecie miejsce, a chłopcy ósme.
Natomiast młodzież starsza: dziewczęta drugie i dało im to awans na zawody wojewódzkie, natomiast
chłopcy szóste miejsce. Na zawodach wojewódzkich dziewczęta uplasowały się na czwartym miejscu.
Skład drużyny kat. młodzież: dziewczęta: Fabiańczyk M., Jodłowska Z., Kubina J., Marczewska A.,
Sadowska E., Sadowska Z., Urbańska K., Maziarczuk M.
Skład drużyny kat. dzieci dziewczęta: P. Kaliszewska, Bogusz J., Majewska K., Mazur A., Romańska M.,
Strygun M., Wiorko K., Wojtal G. Kat. Dzieci chłopcy: Mikucki K., Smorga M., Majewski K.,
Marcyniuk M., Nowaczek M., Górny K., Waręcki P., Miazgowski W. Kat, młodzież chłopcy: Marczuk J.,
Koczura D., Kondraciuk K., Górny J., Nachuniak J., Owczarek D., Hajduk P., Kubina Ł.
Kolejny start to Indywidualne Biegi Przełajowe, które odbyły się na szczeblu powiatu w Siedliszczu,
tam dziewczęta starsze w pięknym stylu i z dużą przewagą wywalczyły pierwsze miejsce, a ich młodsze
koleżanki zajęły drugie miejsce. Chłopcy starsi i młodsi wywalczyli drugie miejsce klasyfikując się do ½
finału wojewódzkiego, który rozegrano w Chełmie 24 października. W Chełmie na zawody wojewódzkie
do Adamowa zakwalifikowały się tylko dziewczęta starsze i młodsze. Składy osobowe uczestników były
takie same jak w sztafetowych biegach przełajowych. Na tych zawodach pierwszy raz wystartowali
uczniowie klas czwartych. Najlepszą zawodniczką w naszej drużynie klas IV okazała się Z. Terlecka,
a zawodnikiem z tej kat. wiekowej D. Rzeźniczuk.
Gratulujemy młodzieży wytrwałości w treningach wysokich lokat w rywalizacji sportowej
i reprezentowania naszej Szkoły i Gminy na szczeblu województwa. Dla dzieci i młodzieży rywalizacja
sportowa to kolejne doświadczenie, 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 sportowe szkoły.
Opiekunowie:
B. Werner Kość, M. Kość, R. Mikucki

Jesteśmy EKO!
We wrześniu 2017 r. ruszyła realizacja projektu
z zakresu edukacji ekologicznej „Edukacja dzieci,
młodzieży i dorosłych z terenu 18 gmin wchodzących w skład Związku Komunalnego Gmin „Ziemi
Chełmskiej” w zakresie selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych oraz ich powtórnego
wykorzystania bez szkody dla środowiska naturalnego” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
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W ramach projektu w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja
w Rejowcu odbyły się zajęcia teoretyczne oraz warsztaty dla dzieci z klas
III Szkoły Podstawowej. Każda z klas na zajęciach warsztatowych
stworzyła klasowego „EKOstwora Recykliczka” – postać symbolizującą
możliwość „drugiego życia” dla odpadów z tworzyw sztucznych.
Przygotowane przez dzieci EKOstwory wzięły udział w Konkursie,
którego organizatorem był Związek komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej.
Najlepsze z naszej szkoły- miejsce piąte zajął EKOstwór klasy 3 a.
Odbyło się również spotkanie z mieszkańcami Gminy Rejowiec
o charakterze edukacyjnym na temat selektywnej zbiórki odpadów typu
PET, zakazu ich spalania oraz możliwości ich powtórnego wykorzystania
bez szkody dla środowiska.
Osobą odpowiedzialną za realizację
projektu na terenie Gminy Rejowiec była
Pani Teresa Mikucka.
Celem zajęć było rozwijanie wśród
uczniów i mieszkańców świadomości
ekologicznej związanej z selektywną
zbiórką odpadów z tworzyw sztucznych
oraz ich ponownym wykorzystaniem bez
szkody dla środowiska naturalnego.
Teresa Mikucka

NOWE KSIĄŻKI W BIBLIOTECE
Dzięki staraniom Gminnej Biblioteki Publicznej w bieżącym roku do jej budżetu trafiło 3 345 zł., za
które biblioteka zakupiła 144 książki. Środki te pochodzą z Ministerstwa Kultury i zostały przyznane
bibliotece w ramach programu Biblioteki Narodowej zatytułowanego ,,Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych w roku 2017”.
Szczególnie polecamy:
1. Krystyna Mirek ,,Światło w Cichą Noc”. Wyd. Edipresse Książki, 2017 r.
Trwają przygotowania do świąt. Na osiedlu położonym na obrzeżach Krakowa lśnią tysiące świateł.
Tylko dwa domy stoją ciemne. Przedwojenna willa i niewielki budynek obok niej.
Antek Milewski wraca do domu po latach. Zostawia za sobą porażkę życiową i chce zacząć wszystko od
nowa. Kiedy przekracza próg starej willi, wracają dawne wspomnienia. Zaczyna rozumieć, że nie
odnajdzie spokoju, dopóki nie rozwiąże tajemnicy z przeszłości. Dlaczego kochający ojciec nagle
porzucił żonę i dziesięcioletniego syna? Czemu nigdy nie próbował naprawić błędu?
2. Laila Shukri „Byłam kochanką arabskich szejków”. Wyd. Prószynski
i S-ka, 2017 r.
Wstrząsająca historia Polki, którą rozkochano, aby sprzedać. Opowieść jednej z tysiąca
kobiet, która stała się żywym towarem. Laila
Shukri dotarła do niej i wysłuchała jej historii,
aby móc opowiedzieć ją światu. Kobieta
znalazła się w rękach jednego z największych
gangów handlujących ludźmi. Rozpoczyna się
koszmar seksualnego zniewolenia, brutalnej
fizycznej i psychicznej przemocy... Jak w XXI
wieku wygląda handel ludźmi? Czy tylko
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śmierć jest wybawieniem z niewoli? Brutalna rzeczywistość tysięcy kobiet wykorzystywanych przez
najbogatszych szejków, o której świat woli nie mówić głośno.
3. Karolina Wilczyńska „Zamarznięte serca”, Wyd. Czwarta Strona, 2017 r.
Najnowsza powieść Karoliny Wilczyńskiej to próba zrozumienia, że przeszłość zawsze nas odnajdzie,
nie możemy przed nią uciec. Liliana stoi przed trudnym zadaniem: musi zaopiekować się młodszą
kuzynką, która zatrzymuje się u niej na jakiś czas. Nastolatka sprawia sporo kłopotów i gdy Liliana
postanawia z nią poważnie porozmawiać, dowiaduje się o traumatycznych przeżyciach dziewczyny.
Pod adresem partnera Liliany padają poważne oskarżenia. Niespodziewanie okazuje się też, że Liliana
musi zmierzyć się z własną, trudną przeszłością. Jakie decyzje podejmie? I czy ostatecznie uda jej się
odnaleźć wspólny język z zamkniętą w sobie nastolatką.
Teresa Jagiełło

Podzielili się opłatkiem
KGW w Wólce Rejowieckiej pod kierownictwem P.Wandy
Baran nie ustaje w działaniach. Kultywuje tradycję, organizuje
szkolenia, aktywnie uczestniczy w różnych akcjach, które
w jakiś sposób mogą wpłynąć na rozwój jego członkiń.
24 listopada w miejscowej świetlicy przy pomocy LODR
w Końskowoli - w porozumieniu z Pow. Zarządem w Chełmie
zorganizowały szkolenie „Estetyzacja wiejskiej zagrody”.
8 grudnia miała miejsce bardzo miła uroczystość opłatkowa.
To już trzecia z kolei organizowana z tej okazji. Wśród zaproszonych gości znaleźli się ks. Proboszcz Andrzej Jeżyna,
Przew. Rady Miejskiej P. Mirosław Kość, starosta Powiatu
Chełmskiego P. Piotr Deniszczuk z małżonką, Radni Powiatu
Chełmskiego P.P. D. Łosiewicz i S. Wiercioch, Przedstawiciel
LODR-u p. Jolanta Nowak i miejscowy radny p. Z. Rumiński
oraz sołtys Wólki Rejowieckiej p. S. Frącek z żoną Dorotą,
która jest kierownikiem Izby Rolniczej. Spośród miejscowych
przedsiębiorców obecny był P. Zenon Kister z żoną.
Uroczystość przebiegała niemal w rodzinnej atmosferze.
Podkreślały ją życzenia składane przez zaproszonych gości
oraz wzajemnie wśród wszystkich uczestników spotkania.
Potrawy typowo wigilijne nie tylko pięknie wyglądały, ale
smakowały wszystkim, bowiem członkinie KGW słyną z umiejętności przygotowywania wspaniałości dla każdego podniebienia.
Uroczystość na pewno pozostanie w pamięci. Jej atmosferę
oddają zdjęcia.
Janina Danielczuk

Mieszkańcom Wólki Rejowieckiej i ich gościom Radosnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia, miłych spotkań w gronie rodzinnym oraz
wszystkiego najlepszego na każdy dzień Nowego 2018 Roku życzą
KGW, radny Z. Rumiński i sołtys S. Frącek
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Na Święta Bożego Narodzenia pragnę złożyć najlepsze życzenia
przeżywania ich w zdrowiu, radości, w ciepłej rodzinnej atmosferze.
Niech życzenia składane przy wigilijnym stole spełnią się, a malutki
Jezusek niech błogosławi, niech udzieli wszelkich łask dobroci
i wzajemnego przebaczania.
Nowy nadchodzący rok 2018 niech obfituje w miłość, dobroć,
uśmiech, niech przyniesie same dobre i piękne dni.
Mieszkańcom sołectwa Rejowiec, ich gościom i czytelnikom
OKSZY
życzy
sołtys Lucyna Polakowska
Spokojnych i Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia!
Niech w te święta w Państwa domach
zagości radość i spokój.
A każdy dzień Nowego 2018 Roku
przyniesie wiele radosnych przeżyć
i spełnienie najskrytszych marzeń.
Wszystkim mieszkańcom Marynina,
Siedliszczek oraz mieszkańcom
całej Gminy Rejowiec
życzy
Radny Andrzej Lewczuk

Świąt wypełnionych radością i miłością
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniającego
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i powodzenia
życzy
wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę
Stanisław Wiercioch
Radny Powiatu Chełmskiego
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Niech te Święta Bożego Narodzenia przyniosą radość i odpoczynek
od codziennych trosk. Aby Państwa domy wypełniły się radosnym
kolędowaniem, śmiechem i spokojem.
A Nowy Rok był czasem nowych wyzwań, sukcesów i wszelkiej pomyślności.
Mieszkańcom Hruszowa i całej Gminy Rejowiec
życzą
Radny Tomasz Karaś
oraz Monika Mazur – Przewodnicząca KGW
Wszystkim mieszkańcom Hruszowa pragnę złożyć
najserdeczniejsze życzenia: zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia. Aby te Święta spędzone
w wyjątkowej, rodzinnej atmosferze przyniosły
dużo radości i uśmiechu.
Niech nadchodzący Nowy Rok będzie
przepełniony nadzieją i optymizmem
na każdy kolejny dzień.
Życzy sołtys Alicja Książek.
Wszystkim mieszkańcom Bańkowszczyzny
z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy
samych dobroci i radości.
Aby ten magiczny czas był okazją do odpoczynku w ciepłej,
rodzinnej atmosferze. Zaś kolejny Nowy 2018 Rok
przyniósł realizację osobistych planów i marzeń
oraz nadzieję na lepsze jutro.
Życzą
sołtys Waldemar Brzyszko
oraz Honorata Ziółek – Przewodnicząca miejscowego KGW

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia
wszystkim mieszkańcom Marynina.
Niech ten świąteczny czas upłynie w zdrowiu,
radości i rodzinnej atmosferze.
A Nowy Rok niech obfituje w szczęście
i realizację osobistych zamierzeń.
Życzy sołtys Paweł Kargol.
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Burmistrz Rejowca zaprasza do wzięcia udziału w 26. Finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 14 stycznia 2018 r.!
Współorganizatorami są: Burmistrz Rejowca oraz Szkoła
Podstawowa. Do pracy w naszym sztabie zgłosiło się 10 wolontariuszy,
są nimi: Tomasz Praczuk, Anna Szwed, Ewa Semeniuk, Agnieszka
Dąbska, Agata Woźniak, Iga Posturzyńska, Olga Bogdańska, Inga
Strygun, Anita Strygun, Ewa Mazur.
Zwracamy się również z prośbą do mieszkańców naszej gminy
o pomoc w zbiórce. W GOK przyjmowane są przedmioty, które będzie
można zlicytować podczas koncertu.
14 stycznia o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu
odbędzie się aukcja zgromadzonych na ten cel przedmiotów oraz
występy artystów.
Zapraszamy również zespoły do zaprezentowania się na naszej scenie.
x x x
Serdecznie zapraszamy na XXIV Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej, który odbędzie się
28 stycznia 2018 r., godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury.
x x x
14 stycznia 2018 r., godz. 9.40 odbędzie się Koncert Kolęd zorganizowany w naszym Kościele
parafialnym. Wszystkich mieszkańców gminy serdecznie zapraszamy!

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia pragnę życzyć Państwu,
aby ten szczególny czas spędzony
w rodzinnym gronie był radosny,
pełen wiary i nadziei.

Nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości.
refleksji
oraz planów na Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach,
wielu radosnych chwil
spędzonych w gronie najbliższych,
A w roku 2018 dużo szczęścia,
zdrowia, sukcesów
I spełnienia marzeń wszystkim
Czytelnikom Biblioteki życzą:
Dyrektor i Pracownicy
Gminnej Biblioteki
Publicznej
w Rejowcu

Zaś kolejny Nowy Rok niech będzie
przepełniony pomyślnością, optymizmem
i siłą, która sprawi, że wszystkie podjęte
działania zakończą się sukcesem.
Wszystkim mieszkańcom
Gminy Rejowiec
i powiatu chełmskiego
życzą
Pracownicy GOK
oraz
Dorota Łosiewicz
Dyrektor GOK
Radna Powiatu Chełmskiego

OGŁOSZENIE
Burmistrz Rejowca informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Rejowcu
zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości po
byłej szkole podstawowej w Leonowie. Przetarg odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 r.
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Szkolne Biegi Przełajowe

Wizyta świętego Mikołaja
w Gminnym Przedszkolu
w Rejowcu

Mikołaj
w szkole
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