
GAZETA SAMORZĄDOWA nr 2(196) 2020 r. 

Egzemplarz bezpłatny 

Szanowni Państwo! 

Z okazji Świąt Wielkanocnych - czasu pełnego radości i refleksji,  

pragniemy złożyć serdeczne życzenia dobrego zdrowia,  

pogody ducha i pozytywnej energii do działania.  

Niech świąteczne dni upływają w radosnej atmosferze  

i w duchu polskiej tradycji.  

Ufamy, że wraz z nadchodzącą wiosną,  

ciepło płynące z ludzkiej serdeczności zagości we wszystkich sercach,  

a wzajemna współpraca i życzliwość zaowocują pomyślną przyszłością.  
 

Wesołego Alleluja!  

 

Mieszkańcom naszej Gminy i ich gościom życzą:  
  Burmistrz Rejowca     Przewodniczący Rady Miejskiej 
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Szanowni Państwo!  
 Zwracam się do Państwa z gorącym apelem  nie lekceważmy epidemii koronawirusa!  

Zostańmy w domach! Proszę o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stoso-

wanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Apeluję o 

korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które możecie Pań-

stwo znaleźć w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl i dzwoniąc pod nr 

bezpłatnej infolinii NFZ 800 - 190 - 590. Nie zapominajmy o osobach starszych i innych o obni-

żonej odporności. Nie pozostawiajmy ich samych sobie. Wspólnie musimy stawić czoła epide-

mii.  

 Dziękuję tym osobom, które wykazały się odpowiedzialnością i same przestrzegają kwa-

rantanny domowej i nie narażają życia i zdrowia innych. 

  

Proszę Państwa nasze zdrowie i nasze życie zależy od odpowiedzialnych i konsekwentnych 

działań nas wszystkich! Raz jeszcze apeluję - Chrońmy siebie i innych,  dbajmy o podstawowe 

zasady higieny i unikajmy zgromadzeń. 

  
 

Burmistrz Rejowca, Tadeusz Górski 

http://www.gis.gov.pl/
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Modernizacja świetlic wiejskich  
Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane pn. „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Rejowiec ”.  

Umowa z wykonawcą obejmowała wykonanie remontu świetlicy w miejscowościach:  

1. Hruszów: wykonanie elewacji, opaski i odwodnienia – wykonawca prowadzi roboty 

2. Rybie: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian elewacyjnych, podłoża i posadzki, roboty zewnętrzne -

opaska i odwodnienie, elewacja - wykonano  

3. Kobyle: wykonanie elewacji, roboty posadzkowe, roboty zewnętrzne -opaska i odwodnienie - wykonano 

4. Leonów: roboty zewnętrzne-opaska i odwodnienie - wykonano 

Wartość umowy 119 288,00 zł brutto. 

Efekty modernizacji świetlic wiejskich w 2019 r. 

2. Rybie: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie 

ścian elewacyjnych, podłoża i posadzki, roboty zewnętrzne -

opaska i odwodnienie, elewacja  

3. Kobyle: wykonanie elewacji, roboty posadzkowe, roboty 

zewnętrzne -opaska i odwodnienie  

4. Leonów: roboty zewnętrzne-opaska i odwodnienie  

Wartość umowy 119 288,00 zł brutto. Modernizacje świetlic 

wykonano ze środków budżety gminy oraz z Funduszu Sołec-

kiego. 

 

Rok 2019 to także poprawa stanu technicznego dróg.  

Przebudowa dróg gminnych na nawierzchnię asfaltową: 
1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria Niedziałowska o dł. 400mb 

2)Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybie o dł. 300 mb  

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Rejowiec dł. 300 mb, 

4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Elżbiecin o dł. 300mb  

5)Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobyle I (wygon) o dł. 300mb, 

6)Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobyle II o dł. 300mb  

7)Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wereszcze Duże o dł. 300mb  

8)Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawadówka o dł. 200mb  

Świetlica wiejska w miejscowości Hruszów 
 po wykonaniu elewacji 

Świetlica wiejska w miejscowości Hruszów 
 przed wykonaniem elewacji 

Świetlica wiejska w miejscowości Rybie 
 po wykonaniu elewacji 

Świetlica wiejska w miejscowości Kobyle 
 przed wykonaniem elewacji 

Świetlica wiejska w miejscowości Kobyle 
 po wykonaniu elewacji 
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Przebudowa dróg gminnych na nawierzchnię z kruszywa 

1) Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Aleksandria Krzywowolska –0,400 km,  

2) Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kolonia Rejowiec-0,300 km  

3) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagrody o dł. 0,500 km-etap IV 

 

Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Rejowcu: ujęcie wody, biblioteka publiczna 

Zakres i rodzaj robót obejmował wykonanie w szczególności: 

Modernizację budynku ujęcia wody w Rejowcu 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wyminie pokrycia dachowego wraz z wykonaniem konstruk-

cji dachowej drewnianej budynku oraz elewacji ujęcia wody na działce nr 154/2 w Rejowcu. 

Zakres robót obejmuje między innymi: 

•Rozbiórka pokrycia dachowego dach pokryty papą konstrukcja dachu żelbetowa stropodach; 

•Wykonanie podmurowanie ścian konstrukcyjnych wraz z wykonaniem wieńców żelbetowych; 

•Wykonanie konstrukcji dachowej drewnianej; 

•Pokrycie dachu blachą powlekaną o kształcie blachodachówki 

•wykonanie obróbek blacharskich orynnowania i rur spustowych. 

W dniu 18 maca 2020 r. odbył się przetarg na wykonanie dalszych etapów modernizacji ujęcia wody w Rejowcu. 

Jeszcze w tym roku zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz wykonane docieplenie i elewacja. 

 

Modernizację budynku biblioteki publicznej w Rejowcu: 

Przedmiotem robót była wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem wymiany obróbek blacharskich bez zmiany 

konstrukcji dachowej budynku biblioteki publicznej w Rejowcu na działce o nr ewid 235. 

Zakres robót obejmuje między innymi: 

- Rozbiórka pokrycia dachowego dach pokryty blachą płaską ocynkowaną - Rozbiórka łacenia istniejącego dachu 

- Wykonanie ułożenia foli wiatroizolacyjnej montaż kontr łat- Wykonanie łacenia konstrukcji dachowej 

- wykonanie obróbek blacharskich orynnowania i rur spustowych 

- wykonanie montażu naświetli dachowych 

Budynek ujęcia wody w Rejowcu przed modernizacją 
Budynek ujęcia wody w Rejowcu  

po wymianie konstrukcji i pokrycia dachu 

Budynek Biblioteki w Rejowcu przed modernizacją 

Budynek Biblioteki w Rejowcu  

po wymianie konstrukcji i pokrycia dachu 
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W 2019 roku rozpoczęto prace budowlane przy budowie świetlic 

wiejskich w miejscowościach: Wereszcze Małe oraz Marysin.  

Wykonawcy robót: 

świetlica Marysin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usłu-

gowe „BRUNPOL”  Krupe 157, 22-302 Siennica Nadolna-  wartość 

umowy dla obu etapów - 229 800,00 zł (stan 0, stan surowy otwar-

ty)  

świetlica Wereszcze Małe:  Andrzej Białas „BUD-MAX” ul. Klo-

nowa 4, 22-230 Wola Uhruska - wartość umowy dla obu etapów – 

230 000,00 zł (stan 0, stan surowy otwarty)  

Zakończenie budowy planowane jest w 2022 roku. Budowa świetlic 

finansowana jest ze środków budżetu gminy oraz z Funduszu Sołec-

kiego. 

Dobiegła końca realizacja projektu z zakresu Odnawialnych źródeł energii, w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzysta-

nia OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu za-

montowano: 

1) 296 kpl. kolektorów słonecznych 
2) 50 kpl. instalacji fotowoltaicznych o mocy: 

od 3,24 kW do 5,415 kW. na budynkach mieszkańców 

od 5,412 kW do 31,92 kW na budynkach gminnych, monta-

ży dokonano na budynku Szkoły Podstawowej (31,92 

kWp), Gminnego Ośrodka Kultury (5,415 kWp) oraz 

Gminnego Przedszkola (8,55 kWp). 

3) 3 pompy ciepła 

Dwie instalacje wykonano w budynkach prywatnych oraz 

jedną w budynku świetlicy wiejskiej w Wólce Rejowiec-

kiej. 

Jeszcze we wrześniu 2019 r. złożyliśmy wniosek o kolejne 

dofinasowanie 199 instalacji fotowoltaicznych, gdyż to one 

cieszyły się w poprzedniej edycji największym zainteresowaniem. Wniosek pozytywnie przeszedł proces oceny formalnej 

i oczekuje na ocenę merytoryczną. 

 Złożono również wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach progra-

mu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. 
 

Nazwa przedsięwzięcia: Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Rejowcu 

Okres realizacji: 02.09.2019 – 30.09.2022 

Wartość wnioskowanej dotacji z NFOŚiGW:  2 287 486,00 zł tj. 95 % kosztów kwalifikowalnych 

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 2 961 693,00 zł 

Projekt dotyczy wykonania termomodernizacji wraz z wykorzystaniem OZE w obiektach o charakterze użyteczności pu-

blicznej w Rejowcu. 

Zakres robót: 

Budynek Urzędu Miejskiego w Rejowcu – ul. Wiktoryna Zaleskiego 1. 

Ocieplenie stropów pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną o lambdzie 0,033 W/(m•K) i grubości 20 cm. 

Wstawienie dodatkowych okien wewnętrznych (zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków) o współczynniku 0,90 

W/m2*K. 

Termomodernizacja stolarki drzwiowej (uszczelnienie, spasowanie, konserwacja itp.). 

Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniu oranżerii (Sali konferencyjnej). 

Montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 5,12 kW. 

Montaż systemu zarządzania energią w budynku BMS. 

Wymiana zaworów na grzejnikach w budynku na zawory współpracujące z systemem BMS. 

Wizualizacja ukończonej świetlicy 

Budynek Szkoły Podstawowej Budynek Gminnego Przedszkola 

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury 
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 Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu – ul. Wiktoryna Zaleskiego 1. 

Ocieplenie stropów pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną o lambdzie 0,035 W/(m•K) i grubości 22 cm. 

-Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych tynkiem ciepłochronnym o lambdzie 0,066 W/(m•K) i grubości 3 cm 

-Wymianę stolarki okiennej na nową drewnianą (zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków)  

o współczynniku 0,90 W/m2*K. 

-Wymianę stolarki drzwiowej na nową drewnianą (zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków)  

o współczynniku 1,30 W/m2*K 

-Montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 5,12 kW. 

-Montaż systemu zarządzania energią w budynku BMS. 

-Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w całym budynku. 

-Wykonanie innych prac budowlanych bezpośrednio nie związanych z uzyskaniem efektu ekologicznego (modernizacja 

dachu, odtworzenie ściany szczytowej). 

 W 2020 r. planowana jest dalsza przebudowa dróg gminnych za ponad 1 mln zł. Nowa nawierzchnia asfaltowa poja-

wi się w miejscowościach: Aleksandria Niedziałowska, Rybie, Kobyle, Zyngierówka, Wereszcze Duże, Siedliszczki. Wa-

runki drogowe poprawią się również dzięki modernizacji dróg z tłucznia w miejscowościach: Elżbiecin, Aleksandria Krzy-

wowolska, Kolonia Rejowiec, Zagrody, Marysin, Stary Majdan. Prowadzone będą dalsze remonty w świetlicach. Dzięki 

środkom z Funduszu Sołeckiego oraz własnym, odremontowane zostaną świetlice w Kobylem, Siedliszczkach, Leonowie, 

Hruszowie, Zyngierówce. Świetlice stanowią bazę działalności Kół Gospodyń Wiejskich, których aktywność na terenie 

gminy jest coraz większa. Aby ułatwić im ich działalność dbamy o te obiekty.  

 Dbamy o estetykę terenów Rejowca. 

Z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskano dotację w 

wysokości 356 063,00 zł na przebudowę ulicy Zwierzyń-

skiego w Rejowcu. W ramach inwestycji zostaną wykonane 

następujące obiekty budowlane: 

- przebudowa nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 

466 mb.  

- budowa chodników z lewej strony na długości 32 mb,  

- utwardzenie poboczy kruszywem z prawej strony na dłu-

gości 175 mb  

- zatoka postojowa wykonana z kostki betonowej na 15 

miejsc, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych,  

- zatoka postojowa wykonana z ekokratki na 22 miejsca po-

stojowe,  

- zjazdy publiczne - szt. 4 z mas mineralno-bitumicznych,  

- zjazdy indywidualne - szt. 4, w tym: 1 zjazd z kostki beto-

nowej  

- 3 zjazdy z mas mineralno-bitumicznych,  

- mini rondo trzywlotowe w całości utwardzone o wymia-

rach: średnica duża 18 m, średnica mała 8 m, pas ruchu o 

szerokości 5,0 m z dodatkową powierzchnią utwardzoną 

wykonaną z tłucznia.  

Z uwagi na występujące braki w parkowaniu jak w każdym 

mieście, zaprojektowano miejsca postojowe w ilości 37 

miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Ponadto zaprojektowano odcinek chodnika, który 

umożliwi dojście do biblioteki, do miejsc parkingowych oraz do przejścia dla pieszych.  

 
Aneta Jeleń 

Fontanna na Rynku Ulica Szkolna 

Plac zabaw i siłownia przy ulicy Fabrycznej (OSA 2018) 

Przebudowa na ulicy Zwierzyńskiego trwa... 
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1. Przetargi nieograniczone: 

1.) „Uzupełnienie oferty kulturalnej poprzez przebudowę budynku i utworzenie sal tematycznych wraz z zagospodaro-

waniem terenu w Rejowcu” 

- Przetarg unieważniony – nie wpłynęła żadna oferta 

2.)„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rejowiec w  2020 r.” - Roboty budowlane 

(nawierzchnia asfaltowa o długości   – 2,683 km, nawierzchnia z kruszywa o długości - 2,100 km) 
 

Część I. Przebudowa dróg gminnych na nawierzchnię asfaltową: 

1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Al. Niedziałowska o dł. 300 mb, szer. 3,0 m 

2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybie o dł. 300 mb, szer. 3,0 m 

3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobyle (Zosinek)  o dł. 310mb, szer. 3,5 m 

4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zyngierówka (Felczyn) o dł. 450mb, szer. 3,5 

5) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wereszcze Duże (do Podgórza)o dł. 800mb,szer. 3,5 m 

6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wereszcze Duże (do hydroforni) o dł. 300mb, szer. 4,0 m 

7) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawadówka o dł. 223mb 
 

Część II. - Przebudowa dróg gminnych na nawierzchnię z kruszywa: 

1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Rejowiec (GÓRNA )-0,300 km 

2) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w miejscowości Zagrody o dł 0,400 km- etap 5. 

3)  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marysin  o dł. 400mb 

4) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Majdano dł. 300mb 

5)  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Elżbiecin  o dł. 300mb 

6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria Krzywowolska o dł. 400mb 

-przetarg  jeszcze nie rozstrzygnięty – termin składania ofert został przedłużony z 11.03.2020 r do 16.03.2020 r. 
 

3.) „Modernizacja ujęć wody i świetlic wiejskich na terenie Gminy Rejowiec w 2020 r. ”  roboty budowlane 

Cześć I budynek hydroforni w miejscowości Marysin.- wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym 

Cześć II docieplenie oraz elewacja na budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Leonów, Siedliszczki oraz na 

budynkach ujęć wody( hydroforni) w Rejowcu i Marysinie . 

-przetarg jeszcze nie rozstrzygnięty – termin składania ofert  18.03.2020 r. 
 

2. Zapytania  cenowe,( poniżej 30 000 euro): 

1.) „Dostawa kruszywa w 2020 r.” 

- wpłynęło 9 ofert – najtańsza - 66,30 zł brutto/tona, 12 godz ( czas dostawy ) 

2.) Świadczenie usług polegających na poborze próbek i wykonanie analiz laboratoryjnych w 2020 roku.” 

- wpłynęły 3 oferty – najtańsza -4 415,70 zł brutto za pobór próbek i analizę . 

3.)„Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rejowiec w 2020/2021 r ” 

- jeszcze nie rozstrzygnięte-termin składania ofert 18.03.2020 r       Justyna Szoklauk 

Artykuł  

pochodzi z  

Tygodnika  

„Nowy Tydzień” 

Nr 9 (744) 2-8 

marca 2020 
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 Na zaproszenie Burmistrza Rejowca Tadeusza Górskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej  

Mirosława Kościa odpowiedziało ponad 150 pań z naszej Gminy. 
Uroczystość otworzyli wspólnie jej gospodarze, składając życzenia i witając przybyłych gości, wśród których zna-

leźli się: Senator Józef Zając, Rektor PWSZ w Chełmie Beata Fałda, Przewodniczący Towarzystwa Regionalnego 

„Rejowiec” Jerzy Grzesiak wraz z  Wiceprzewodniczącym Stanisławem Miszczukiem, Wiceprzewodniczący Rady Miej-

skiej w Rejowcu Jerzy Kieliszek, Radna Rady Miejskiej w Rejowcu Bożena Jaszczuk, Dyrektor GOK Dorota Łosiewicz. 

Przed paniami wystąpiła Orkiestra Dęta pod batutą Kapelmistrza Mariusza Chichosza, ze specjalnie przygotowa-

nym programem muzycznym, wspierana przez wokalistów: Katarzynę Dobrowolską, Klaudię Kuśmirską i Bogdana Deptę. 

Podczas koncertu wręczono również specjalne podziękowania dla Pauliny i Beaty Grabiec, które w tym roku obchodziły 

odpowiednio: 20 i 15 lat działalności rękodzielniczej w grupie „Igłą Malowane” działającej w GOK pod Kierunkiem Da-

nuty Długosz. 

Na scenie zaprezentował się również Dziecięcy Zespół Ludowy „Reczka”, którego opiekunem jest Ewa Semeniuk, 

solistka Małgorzata Sobstyl, a także chór działający przy GOK, który w dniu 9 marca 2020 roku wystąpił po praz pierwszy 

przed publicznością i zebrał ogromne brawa za występ. Gwiazdą święta był zespół „Bimber-Boys” którego specjalnością 

są stare, niezapomniane przeboje w akustycznych aranżacjach. 

Po koncercie wszystkie panie zostały zaproszone na poczęstunek, przy którym oprawę muzyczną zapewniła Kape-

la Ludowa „Sami Swoi”, każda z pań otrzymała również słodki upominek. 
Relacja fotograficzna na stronie 16 

Członkom Towarzystwa Regionalnego i ich rodzinom oraz mieszkańcom  Rejowca, Gminy Rejowiec i ich 
gościom z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzę: dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mo-

krego dyngusa, mnóstwo wiosennego słońca oraz samych sukcesów.   
Przewodniczący Towarzystwa Regionalnego Jerzy Grzesiak 

Niech radość Zmartwychwstałego Boga - Człowieka złoży w Waszych sercach dar miłości;  

by czas, który nieubłaganie ucieka, był pełen piękna, prawdy i radości.  

Serdeczne życzenia świąteczne w tej niecodziennej, niełatwej rzeczywistości   

wszystkim czytelnikom OKSZY składa Redakcja    

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą czasem  
nadziei i niech przyniosą Państwu wiele szczęścia i radości,  

tak byście zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość. 
Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy 

Radna Powiatu Chełmskiego, Dyrektor GOK  
w Rejowcu Dorota Łosiewicz 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i 
miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie 
rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzą mieszkańcom 

Wólki Rejowieckiej  
Radny Rady Miejskiej w Rejowcu Zbigniew Rumiński,  

Przewodnicząca KGW Wólka Rejowiecka Wanda Baran  
wraz z członkiniami  
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Dobre maniery to nic innego jak serdeczność, uprzejmość i życzliwość dla innych. 

Kulturę osobistą i dobre maniery kształtujemy przez całe życie. Istotne jest jednak, aby 

rozpocząć tę pracę od najwcześniejszych lat, dlatego nauczyciele klas 1-3 w bieżącym roku 

szkolnym opracowali innowację ,,Mistrz Dobrych Manier” 

Główną intencją innowacji jest przybliżenie dzieciom zasad kulturalnego zachowa-

nia. Podstawą naszych działań będzie nauka grzeczności, co przełoży się na wychowanie 

kulturalnego człowieka. W ramach innowacji zaplanowano szereg działań. Uczniowie pod 

okiem swoich nauczycieli wykonali w klasach gazetki i mapy myśli nt. stosowania zwro-

tów grzecznościowych w życiu codziennym. Na korytarzu szkolnym powstało ogrom-

ne ,,Drzewo życzliwości”. Dzieci na kolorowych sercach pisały życzenia, pozdrowienia i 

podziękowania swoim kolegom.  

Do działań innowacyjnych zostali włączeni rodzice naszych uczniów. Wspólnie z 

dziećmi wykonali przepiękne prace plastyczne. W ozdobnych ramkach umieścili hasła i 

rymowanki o stosowaniu dobrych manier w życiu codziennym. Powstała oryginalna gale-

ria prac, która przyciąga uwagę całej społeczności szkolnej. 
Barbara Klimowicz,  

Anna Prus

 Jak co roku, od lat,  w styczniu uczniowie klas 1- 3 zapraszają babcie i dziad-

ków do naszej szkoły na wspólne świętowanie.  W tym roku -  na wspólne kolędo-

wanie.  

 10 stycznia sala gimnastyczna zamieniła się w bożonarodzeniową stajenkę.  

Pani dyrektor Małgorzata Królicka przywitała zaproszonych gości i zaprosiła do 

udziału w jasełkach i wspólnym kolędowaniu. Do niej dołączył się zaproszony gość 

– ksiądz Jacek Jakubiec, proboszcz naszej parafii. Uroczystość poprowadziła  kol. 

Dorota Bednarska. Wszyscy przenieśli się do Betlejem, jak dwa tysiące lat temu i 

wysłuchali  i obejrzeli występ uczniów. Historię narodzenia dzieci przedstawiły 

wierszykami i odśpiewanymi kolędami i pastorałkami. Kolejnym punktem progra-

mu było wspólne kolędowanie, przy akompaniamencie zespołu „Lazur” dziadkowie 

i wnuki śpiewali znane kolędy. Na zakończenie dzieci złożyły życzenia dziadkom z 

okazji zbliżającego się ich święta i odśpiewały „najgłośniejsze” – „100 lat”. Obda-

rowały też własnoręcznie przygotowanymi upominkami i zaprosiły na słodki poczę-

stunek przygotowany przez rodziców. 

 Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły nie tylko dla dzieci, ale przede 

wszystkim dla dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Dzię-

kujemy wszystkim gościom za przybycie do naszej szkoły i życzymy wielu wzruszeń, du-

my ze swoich kochanych wnucząt i samych radosnych chwil w życiu. 
       Zespół Edukacji Wczesnoszkolnej 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 

Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród 

przyjaciół oraz wesołego "Alleluja" 
Mieszkańcom Zawadówki życzy  

Radna Małgorzata Kość 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, 
napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 
Mieszkańcom Rybiego i ich rodzinom życzą: 

Sołtys Małgorzata Kozłowska, 
Przewodnicząca KGW Anna Sokół wraz z członkiniami 

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy,  
suto zastawionych stołów, dużo wody w poniedzia-
łek, bogatego zająca i miłych spotkań w gronie przy-
jaciół i rodziny życzą mieszkańcom Bańkowszczyzny  

Sołtys Waldemar Brzyszko i  
Przewodnicząca KGW Honorata Ziółek 

Wesołych, pełnych nadziei i wiary świąt Wielkiej Nocy, 
spędzonych wśród srebrnych bazi i kochającej rodziny,  

przy wspólnym stole życzą: 
Magdalena Terlecka Przewodnicząca KGW Zagrody , 

Witold Szuran Radny Rady Miejskiej w Rejowcu 
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NOWOŚCI W GMINNEJ BIBLIOTECE 
 

 

LITERATURA DLA DOROSŁYCH 

1. Jax J. - ,,Milczenie aniołów. Prawda zapisana w popiołach"  Videograf, 2019 

Opowieść o zwykłych ludziach, którzy po wojnie próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Różne 

przeżycia i inne spojrzenie na sytuację w Polsce sprawiają, że nawet przy rodzinnych stołach dochodzi 

do konfliktów i zadrażnień. Bohaterowie zmagają się z szarą egzystencją lat pięćdziesiątych i przes-

złością, która nie pozwala o sobie zapomnieć. 

  

2. Michalak K. - ,,Drań" Wyd. Abedic SA, 2020 

Miłość, namiętność i pościg . Autorka wielu bestselerów tym razem podejmuje się napisania świetnego 

kryminału. Tu agent sił specjalnych ściga mężczyznę podejrzanego o zabójstwo prezydenta i kobietę, 

która go ukrywa. Hubert i jego żona Danka, próbują nie tylko przeżyć, ale też oczyścić swoje imię. 

 

3. Stelar M. - ,,Intruz". Wyd. Filia, 2020 

Dwaj bracia po dwóch stronach barykady. Brat przeciw bratu. Zamknięty w sobie cichy urzędnik 

kontra funkcjonariusz ABW, który zdradził. Gdzieś wysoko w strukturach władzy jest „kret”, którego 

działania mogą pozbawić państwo polskie potencjalnej przewagi i światowego prymatu na jednym z 

niewielu pól, na którym jest to jeszcze możliwe. 

 

4. Świętek E. - ,,Cień zbrodni" Wyd. Replika, 2020 

Fascynująca, pełna emocji, miłości i dramatów historia polskiej rodziny. Jest to kolejny tom 

cyklu ,,Grzechy młodości ". Dla rodziny Trzeciaków nadciągają trudne czasy. Pogłębiający się 

kryzys sprawia, że Justyna ledwo wiąże koniec z końcem. Gnębiony wyrzutami sumienia Tymoteusz 

usiłuje ją wspierać, niestety sam doświadcza prawdziwej tragedii. 

 

LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

5. Carter J. - ,,Oskar, głodny jednorożec"  Wyd. Zielona Sowa 

Gdy wiecznie głodny Jednorożec Oskar zjada swoją stajnię, wyrusza w poszukiwania nowego 

domu.Nie jest to łatwe zadanie, zwłaszcza gdy jest się jednorożcem, który po drodze pożera 

wszystko, co znajdzie się w zasięgu wzroku. Nikt nie chce, by kręcił się w pobliżu: ani piraci, ani 

wróżki, ani smoki. Czy Oskar kiedykolwiek znajdzie miejsce, które mógłby nazwać domem? 

 

6. Kasie W. - Może tym razem" Wyd. Feeria Young, 2019 

Zachwycająca powieść mistrzyni komedii romantycznej, Kasie West, pokazuje, jak miłość może zak-

witnąć w nieoczekiwanych miejscach.  Jeden rok. Dziewięć zdarzeń. Dziewięć szans na miłość. Sophie 

pracuje w lokalnej kwiaciarni, więc można ją spotkać na każdym wydarzeniu w jej małym rodzinnym 

mieście. Śluby. Pogrzeby. Grille. Imprezy sylwestrowe. 
                                                                                                          Bibliotekarze GBP 

Ciepłych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym 

i prywatnym mieszkańcom Rejowca i wszystkim czytelnikom Biblioteki oraz ich rodzinom  

życzą pracownice Gminnej Biblioteki Publicznej w Rejowcu 

Chcemy życzyć Wam zdrowych, 
wesołych Świąt Wielkanocnych, 

mokrego Dyngusa, smacznego jajka 
i radości z każdego dnia. 

Oby Wszyscy odczuli szczęście 
i nadzieję Nowego Życia.  

 
 
 
 
 
 
 

Radna Rady Miejskiej Jolanta Popek,  
Sołtys Janina Smętkowska,  

Przewodnicząca KGW Edyta Szpindowska 

Odpoczynku od zgiełku codzienności, spokoju i pogody 

ducha oraz wszystkiego dobrego na Wielkanoc życzy 

Sołtys Hruszowa Alicja Książek 

 Radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją  
budzącej się do życia wiosny. Pogody w sercu i radości oraz 

smacznego Święconego w gronie najbliższych osób 
życzy  

 
 

Sołtys Marynina i Radny Rady Miejskiej w Rejowcu 
Andrzej Lewczuk 
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Walentynki w przedszkolu 
 14 lutego grupa 6 latków obchodziła „Walentynki” . Dzieci poznały historię oraz znaczenie tego święta, które w 

Polsce zyskało popularność dopiero w latach 90 XX wieku. Był to dzień rozwiązywania matematycznych zadań serdusz-

kowych, integracyjnych zabaw „ „ Ludzie do ludzi”, „ Bajkowe pary”. 

Zabawy wymagały od dzieci współpracy oraz zaufania. Ten dzień 

przedszkolaki zakończyły wykonaniem pracy plastycznej serduszko-

we zwierzę. Celem tego dnia było rozwijanie postaw przyjacielskich 

wobec siebie oraz kształtowania szacunku wobec drugiego człowieka. 

                     

Ewa Semeniuk 

 

    Teatr Kamishibai   
 Jest to technika opowiadania, Japonii, wykorzystując plansze z 

obrazkami i tekstem oraz drewnianą lub kartonową skrzynkę  na wzór 

parawanu z teatrzyków marionetkowych, – w której przedstawiane są 

kolejne fragmenty historii, bajki, opowiadania. Przedszkolaki miały 

możliwość obejrzenia teatrzyku pt. „ Błysk”. Było to opowiadanie o 

rybce, która miała piękne błyszczące łuski, uważała, że jest najpięk-

niejszą rybką w ocenie. A jej zarozumiała postawa doprowadziła do 

tego, że nie miała przyjaciół. Rybka zrozumiała, że jej zachowanie 

było nie właściwe, więc postanowiła, że podzieli się swoimi łuskami z 

innymi rybkami. Po obejrzeniu bajki dzieci doskonale wiedziały, jakie 

zachowania są niewłaściwe i co należy zrobić aby mieć przyjaciół.    

Ewa Semeniuk, Ewelina Rybarczyk 

 

   Innowacja plastyczna 
 Właśnie ruszyły zajęcia w grupie 6 latków z innowacji 

plastycznej ,, Nie pędzlem malowane”. W lutym powstały 

pierwsze prace malowane akrylem na płótnie i drewnie. Celem 

innowacji jest poznanie przez dzieci niestandardowych technik i 

metod plastycznych tj. puring, decupage, pastela olejna, akryl. 

Zajęcia plastyczne mają również pobudzić kreatywność , posze-

rzyć horyzonty myślowe podczas wykonywania prac plastycz-

nych. Zwykła muszelka, kamyk czy sznurek…to  przedmioty z 

których można wręcz wyczarować przestrzenne obrazy. 

Ewa Semeniuk 

 

Teatr ,,Jaś i Małgosia” 
 Dnia 04.03.2020 r. Przedszkolaki z naszego przedszkola mogły 

obejrzeć przedstawienie teatralne w wykonaniu aktorów z Wrocławia 

zorganizowane przez Chełmski Dom Kultury. Tym razem, zasiadając 

na widowni, oglądaliśmy przygody Jasia i Małgosi. Ta dobrze znana 

wszystkim dzieciom bajka została przedstawiona w tradycyjny spo-

sób. Bohaterzy bajki przypomnieli nam, jak ważne są więzi oraz do-

bre relacje w rodzinie. Przekonaliśmy się, że miłość między rodzeń-

stwem i bliskimi może przezwyciężyć trudności i wspólnie można 

pokonać nawet Babę Jagę. Spontaniczne i żywe reakcje przedszkola-

ków były dowodem na to, że teatrzyk bardzo nam się podobał. 

Ewelina Rybarczyk, Anna Szwed, Ewa Semeniuk    
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   Kobietom i kobietkom 
 W dniu 9 marca 2020 roku w Gminnym Ośrodku kultury w Rejow-

cu odbył się Gminny Dzień Kobiet. Do uświetnienia tej uroczystości swo-

imi występami została zaproszona również grupa naszych przedszkola-

ków. Dzieci w składzie: Natalia Palonka, Emilia Kojder, Wiktoria Baran, 

Ania Nawrocka, Lena Brzyszko, Lena Kociuba, Lena Ciosek, Natalia Ka-

lisiewicz, Lena i Sandra Czwórnóg, Mieszko Gwardiak, Bartek Pietraś, 

Maciej Kucharski, Szymon Korcz wykonały ludowy taniec „Trojak”, a 

sto lat na cymbałkach dla wszystkich zgromadzonych Pań zagrał Mieszko 

Gwardiak. Występ przedszkolaków był przygotowany przez panią Ewę 

Semeniuk i spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem szerokiej publicz-

ności, która nagrodziła dzieci gromkimi brawami.  

Ewa Semeniuk 

 

    W starym kinie 
Grupa 5-6 latków i 6 latków zrealizowały kolejne zadanie w ramach mię-

dzynarodowego projektu ,,Piękna Nasza Polska Całą". Było to spotkanie „ 

W starym kinie". Dzieci miały możliwość obejrzenia dawnych ba-

jek ,,Reksio, Przygody Gąski Balbinki, Zaczarowany ołówek". Celem 

projektu było przybliżenie tematu powstawania filmów w wersji koloro-

wej i czarno- białej, oraz wskazanie różnic w sposobie przedstawienia 

bajek animowanych. Zajęcia wzbudziły u dzieci wielkie zdziwienie, trud-

no było uwierzyć, że bajki na dobranoc były tylko w dwóch kolorach, a w 

niektórych nawet nie było słychać głosu tylko pojawiały się same obrazki. 

Ewa Semeniuk, Anna Szwed, Ewelina Rybarczyk 

 
Z okazji Wielkanocy składam najlepsze życzenia:  

Niech Zmartwychwstały Chrystus wspiera Was swymi 

łaskami i da Wam moc pokonywania  

codziennych trudności życia.  

Wszystkim mieszkańcom życzy Sołtys Adamowa—

Emilia Serafin 

Wesołych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka, wyjątkowo mokrego śmigusa-dyngusa 

oraz samych słonecznych i cudownych dni 

Mieszkańcom Niedziałowic życzy Sołtys, Przewodnicząca KGW Monika Terepora 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim  

mieszkańcom Zawadówki, ich rodzinom i gościom, aby 

ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości,  

a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym, 

wiosennym nastroju.  
 

Sołtys Krzysztof Tarasewicz 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składam wszystkim najlepsze 
życzenia, by Zmartwychwstały Chrystus był Wam mocą w 

codziennym życiu, nadzieją w chwilach trudnych i światłem, 
które wskazuje właściwą drogę. Życzę również pięknych i ra-
dosnych spotkań rodzinnych, pełnych wiosennego nastroju, 

smacznego jajka i mokrego dyngus.  
Mieszkańcom Rejowca  życzy sołtys Lucyna Polakowska  

Życzę, aby te święta wielkanocne wniosły do  
Waszych serc wiosenną radość i świeżość, pogodę 

ducha, spokój, ciepło i nadzieję.  
Sołtys Aleksandrii Niedziałowskiej  

Ewa Wawrynek 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego,  
wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja".  

Mieszkańcom Siedliszczek, ich gościom i rodzinom życzy Sołtys Bogusława Krasun 
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Im dajesz więcej, tym większym się stajesz. Ale po-
trzebny jest ktoś, aby przyjmować. Bowiem dawać to 
nie znaczy tracić. [Antoine de Saint-Exupéry] 
 
 Z inicjatywy mieszkanki sołectwa Marzanny 

Czajka (byłej sołtys wsi Niedziałowice) mieszkańcy 

Niedziałowic i Aleksandrii Niedziałowskiej wsparli 

akcję  pomocy  dla dzieci z wiosek  Chilanga i Cha-

milali  w Zambii. W miesiącu lutym na terenie wsi 

( m.in. w kaplicy wiejskiej) zorganizowano zbiórkę 

materiałów szkolnych dla najmłodszych mieszkań-

ców ww. afrykańskich wiosek. Zbiórka od kilku lat 

realizowana jest i koordynowana jest przez Panią 

Edytę Bondaruk z Chełma, w tym roku do akcji przy-

łączyliśmy się i my :) 

autor : Agnieszka Hasiec-Bzowska 

fot. A. Hasiec-Bzowska, Marzanna Czajka 

 Zmartwychwstały Chrystus stając pośród zalęknionych i zamkniętych przed światem Apostołów wita ich słowami 

„Pokój Wam”. Te proste słowa Mistrza dokonują w ich sercach cudownej przemiany. To, co do tej chwili wiązało się ze 

śmiercią Chrystusa, niepewność, strach, brak nadziei i bezsens dalszego życia, zyskuje nowe znaczenie w blasku Zmar-

twychwstałego Pana. Chrystusowy pokój przywraca nadzieję, że nie uwierzyli na darmo, że śmierć Chrystusa jest Paschą - 

przejściem do nowego życia. 

 W te dni, kiedy wspominamy wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa widzimy, że jak przyszedł 

On do Apostołów w dniu Zmartwychwstania, tak chce także wejść i do naszych domów, do naszego życia.  Życzymy, aby 

Zmartwychwstały Pan zagościł w Waszych rodzinach, wspólnotach i wszelkich trudach, z którymi zmagacie się każdego 

dnia. Niech przyjdzie z darem swego pokoju  i przemieni to, co w nas związane jest lękiem. Niech otworzy drzwi naszych 

serc zamkniętych na innych. Niech pozwoli spojrzeć bez obaw w przyszłość. 

Tylko On, może bowiem nadać sens życiu i sprawić, aby każdy z nas codziennie umierał dla tego co jest w nas ze starego 

człowieka i powstawał do nowego życia - życia według miary samego Chrystusa. 

 Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych proszę przyjąć najlepsze życzenia: dobrego zdrowia, pokoju, rado-

ści, wszelkiego dobra   i nadziei na lepsze jutro - Kapłanom, Panu Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Rad-

nym, pracownikom administracyjny i oświatowym, Strażakom, Policjantom, Służbie Zdrowia, Strażackiej Orkiestrze Dę-

tej, wszystkim mieszkańcom Miasta  i Gminy Rejowiec. „Panie Jezu Chryste, zasiądź między nami, udziel nam radości 

Twego zmartwychwstania. Niech się okażemy Twoimi uczniami, a stół nasz niech będzie znakiem pojednania”. 

 W imieniu członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Rejowcu   

                                          Prezes POAK Piotr Majewski 

Wielkanoc przypomina nam, że nigdy nie należy t racić nadziei,  
ponieważ bez względu na to, jak ciemna jest droga którą się poruszamy,  
na jej końcu zawsze znajduje się światło. Niech wszystkie Wasze modlitwy  

się spełnią. Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy młodzież z KSM w Rejowcu. 

Wszystkim mieszkańcom składamy najserdeczniejsze życzenia: aby Wielkanoc ogarnęła Was  
szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi przeżyciami, ale przede wszystkim  

by Wielkanoc umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu i napełniła Wasze serca radością. 
Wesołego Alleluja życzą:  

Sołtysi Bożena Krzyżanowska, Jadwiga Mazurek i Radna Rady Miejskiej Bożena Jagiełło 

Życzymy wszystkim mieszkańcom Hruszowa oraz ich gościom,  
aby nadchodzące Święta Wielkanocne wniosły do Waszych serc wiosenną radość i świeżość, pogodę 

ducha, spokój, ciepło i nadzieję. 
Franciszek Karaś Radny Rady Miejskiej w Rejowcu,  

Przewodnicząca KGW Hruszów Monika Mazur 
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Informacja w sprawie tymczasowego ograniczenia czasu pracy  
Urzędu Miejskiego w Rejowcu 

 W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce w celu przeciwdziałania COVID-19 i jego rozprze-
strzenianiu się, godziny czasu pracy Urzędu Miejskiego w Rejowcu zostały zmienione. Od dnia 23 marca 2020 r. w dniach 
roboczych Urząd będzie funkcjonować w godzinach 7.30 - 13.00. Ograniczenie godzin pracy Urzędu Miejskiego obowią-
zuje do odwołania. 

 
Ograniczenia w obsłudze interesantów  

w Urzędzie Miejskim w Rejowcu oraz GOPS w Rejowcu 
 Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, mając na uwadze ochronę zdrowia 
i życia wszystkich mieszkańców, uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski w Rejowcu od dnia 16 marca 2020 r. będzie 
zamknięty dla interesantów. Sprawy urzędowe załatwiane będą (w miarę możliwości) telefonicznie lub drogą elektronicz-
ną. W sprawach losowych oraz niecierpiących zwłoki takich jak np. wydanie aktu zgonu prosimy o kontakt telefoniczny w 
celu uzgodnienia terminu spotkania. 
 W tej trudnej i wyjątkowej sytuacji liczymy na zrozumienie mieszkańców gminy Rejowiec jednocześnie apelując o 
dostosowanie się do wszelkich zaleceń służb państwowych. 
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Ważna informacja dotycząca rekrutacji  
do Gminnego Przedszkola na rok szkolny 2020/21 

Szanowni Państwo!  
W związku z tym, iż placówka jest nieczynna, proszę aby osoby zainteresowane zapisem 

dziecka do przedszkola pobrały wniosek zapisu na rok szkolny 2020/2021 ze strony: 
www.prejowiec.szkolnastrona.pl 

Wypełniony formularz proszę przesłać na adres:  
przedszkole@gmina.rejowiec.pl 

Dyrektor przedszkola—Barbara Kość 
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Gminny Dzień Kobiet 

Koncert Orkiestry Dętej 

Wystawa Prac Pauliny i Beaty Grabiec Wystawa Prac Pauliny i Beaty Grabiec 

Pierwszy występ Żeńskiego Chóru Dziecięcy Zespół Ludowy „Reczka” 

Zespół Bimber-Boys 


