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 MIESIĘCZNIK SAMORZ ĄDOWY NR 12 (140) 2010r. 

 Egzemplarz bezpłatny 

  ZZZZe słowami tej radosnej kolędy składamy mieszkańcom gminy życzenia, aby najmilsze świę-
to w roku i najpiękniejszy dzień, jakim jest Wigilia były okresem szczególnym. 

NNNNiech moc Gwiazdy Betlejemskiej sprawi, by ten czas miłości i zgody trwał jak najdłużej, 
by wszyscy mogli być szczęśliwi, by w każdym domu zagościły miłość, spokój, życzliwość,        
wzajemne zrozumienie, by wszystkie serca otworzyły się na potrzeby drugiego człowieka. 

NNNNa każdy dzień nadchodzącego Roku 2011 życzymy Państwu dużo zdrowia, radości,              
jak najmniej trosk oraz wszelkiej pomyślności. 

„Już się pieśń rozlega, oto Bóg się rodzi 
Jezus malusieńki zbawić świat przychodzi 
Daj na świecie pokój, pokój ziemskiej doli 
Pobłogosław Boże ludziom dobrej woli.” 

     Wójt Gminy        Przewodniczący Rady Gminy        
  

 
          Tadeusz Górski                  Janusz Lechowicz 
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 ZZZZakończone wybory do samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego 

wykazały, że wyborcy cenią sobie przede wszystkim takich przedstawicieli, których 
wiarygodność została potwierdzona ich wcześniejszą pracą dla dobra publicznego. 

WWWWybory w naszej Gminie udowodniły ponadto, iż nadal w cenie  są takie  war-
tości i przymioty osób wybieranych, jak dystansowanie się od populizmu i arogancji, 
poszanowanie godności osób o innych poglądach i postawach wobec rzeczywistości, 
uczciwość składanych deklaracji, skłonność do kompromisów i ugody społecznej. 

JJJJako osoba stojąca po stronie wspomnianych cnót i wartości z ogromną satys-
fakcją przyjąłem wyniki głosowania. 

WWWW  imieniu własnym i kandydatów na radnych z mojego Komitetu Wyborczego 
dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy stanęli przy urnach wyborczych, wykazując 
godną szacunku postawę społeczną. 

UUUUdowodniliście, bowiem Państwo, iż nieobojętna jest dla Was przyszłość so-
łectw i całej Gminy, ani też personalny skład Rady Gminy oraz osoba wójta. Kierując  
się, jak sądzę, szlachetnymi intencjami, oddaliście głosy na osoby, które w Waszym 
przekonaniu miałyby najrzetelniej spełnić przedwyborcze obietnice i Wasze oczekiwa-
nia. Wierzę, że były to wybory nie „przeciw komuś”, ale wybory „ za czymś” – to jest 
za pomyślniejszym rozwojem naszej Gminy. 

WWWW  sposób szczególny zwracam się do tych Państwa, którzy poparli moją kan-
dydaturę na wójta Gminy i dziękuję Wszystkim, którzy uwierzyli, że mogę dalej god-
nie reprezentować mieszkańców naszej małej ojczyzny. 

NNNNie składam żadnych obietnic, bo czas jest niełatwy. Przyrzekam jedynie  
uczciwie, wedle mojej wiedzy i umiejętności, a także w porozumieniu ze wszystkimi 
siłami społecznymi i organizacjami działającymi na terenie gminy, poszukiwać opty-
malnych rozwiązań i sposobów, które przyniosą dobre efekty gospodarcze i ekono-
miczne. Jedynie, bowiem zgoda na takie współdziałanie może uczynić z naszej Gminy  
atrakcyjny teren dla inwestycji, rozwoju agroturystyki i indywidualnej przedsiębior-
czości. 

OOOOpowiadam się za współpracą na różnych płaszczyznach: gospodarczej, spo-
łecznej, kulturalnej i wyznaniowej. Opowiadam się za konstruktywnością krytyki, 
opartej jednak nie tylko na intencjach, ale  przede wszystkim na możliwościach budże-
tu gminy. 

AAAA  sobie i wszystkim Państwu życzę, aby ten plan nie napotykał na przeszko-
dy, lecz na wsparcie i twórcze do niego podejście, aby zaowocował poprawą wizerun-
ku Gminy i materialnego położenia jej mieszkańców. Cieszę  się, że moja pozytywna 
kampania wyborcza odniosła sukces. 
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Z poważaniem 

Tadeusz Górski 
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21 listopada 
2010r. 

Obwody głosowania 

Razem 

Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 
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kowszc z
yzna 
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dy 
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Zyngie-
rówka 
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Ada-
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Ko-
by le 

  
Tadeusz Górski 
  

   133  494  323 212   62   82  60 1366 51,37% 

Drzewiecka Grażyna 76 330 128 141    93  117    79 964 36,26% 

Roman Jersak 17 154 36 50 7 40 25 329 12,37% 

  
  

226 978 487 403 162 239 164    
2659 

100% 

 Informacja 
w  sprawie   wyborów   

do Rady  Gminy  Rejowiec 
 

Okręg wyborczy nr 1  /Hruszów/    z  3 kandydatów  wybrano   -   Sowa Sylwia Katarzyna 
Okręg wyborczy nr 2 /Marynin, Siedliszczki/ z 4 kandydatów wybrano – Lewczuk Andrzej 
Okręg wyborczy nr 3 /Czechów Kąt, Elżbiecin ,Zagrody/ z 2 kandydatów , wybrano- Szuran   
Witold Zdzisław 
Okręg wyborczy nr 4 /Rejowiec, Rejowiec Kolonia, Wólka Rejowiecka/  z  19 kandydatów       
wybrano – Rumiński Zbigniew Julian, Kość Mirosław Marek, Lechowicz Janusz Zbigniew,         
Pełczyński Bogdan, Jaszczuk Bożena 
Okręg wyborczy nr 5  /Kobyle/ z 4 kandydatów  wybrano – Popek Jolanta Teresa 
Okręg  wyborczy nr 6 /Aleksandria Niedziałowska, Bańkowszczyzna, Niedziałowice Pierwsze,     
Niedziałowice Drugie ,Rybie / z 4 kandydatów wybrano – Nowakowski Leszek 
Okręg wyborczy nr 7 /Leonów,Bieniów,Niemirów/  z 3 kandydatów wybrano – Jagiełło Bożena  
Okręg wyborczy nr 8 /Aleksandria Krzywowolska , Stary Majdan, Zyngierówka/  z  2 kandydatów 
wybrano – Korzeniowski Marek   
Okręg wyborczy nr 9 /Wereszcze Duże/ z 5 kandydatów  wybrano – Szoda Ryszard Jan, 
Okręg wyborczy nr 10 /Adamów, Wereszcze Małe , Marysin/  z 4 kandydatów  wybrano –   
Szemro Marta  
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 Okręg wyborczy Nr 1 obejmujący gminy – Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze       
i miasto Rejowiec Fabryczny miał w Radzie Powiatu zagwarantowanych 6 mandatów (bez po-
działu na gminy). 
 Różne Komitety Wyborcze zgłosiły w sumie aż 56 kandydatów. 
 W wyborach 21 listopada mandaty radnych powiatowych z naszej gminy uzyskali: 
♦  Pan Tadeusz Górski – KW Gmina Powiat Wspólna Sprawa G9 
♦  Pani Grażyna Monika Kozaczuk – KW PO 
 Ustawa o samorządzie nie dopuszcza możliwości jednocześnie piastowania stanowiska 
Wójta    i pełnienia obowiązków radnego powiatowego. W związku z powyższym p. Tadeusz 
Górski – wybrany ponownie na Wójta, musiał zrzec się mandatu radnego powiatowego. 
 Wyborcy z tegoż Okręgu Nr 1 – ilością oddanych głosów – zadecydowali, że miejsce        
p. Tadeusza Górskiego w Radzie Powiatu zajmie p. Robert Szokaluk – Sekretarz Miasta z Re-
jowca Fabrycznego. 

 Tak więc naszą gminę będzie reprezentować tylko jedna radna. 
     Janina Danielczuk  

STRUKTURA Rady Gminy 
 

Przewodniczący Rady –  Janusz Lechowicz 
Wiceprzewodniczący –  1. Jolanta Popek, 2. Marta Szemro 
Komisje Rady: 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 
Przewodniczący –  Bogdan Pełczyński 
Członkowie –  Marek Korzeniowski, Mirosław Kość, Bożena Jaszczuk, Zbigniew 

Rumiński, Wiesława Wójtowicz, Bożena Jagiełło, Leszek Nowakowski, Marta Szemro 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 
Przewodniczący –  Mirosław Kość 
Członkowie –  Jolanta Popek, Bożena Jaszczuk, Zbigniew Rumiński, Sylwia Sowa, 

Bogdan Pełczyński, Ryszard Szoda 
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego 
Przewodniczący –  Bożena Jaszczuk 
Członkowie –  Jolanta Popek, Sylwia Sowa,, Leszek Nowakowski, Wiesława Wój-

towicz, Andrzej Lewczuk, Witold Szuran 
Komisja Rewizyjna 
Przewodniczący –  Marek Korzeniowski 
Członkowie –  Andrzej Lewczuk, Witold Szuran, Ryszard Szoda, Bożena Jagiełło 

 Podziękowanie 

 Serdeczne słowa podziękowania dla Wójta, Pana Tadeusza Górskiego za systematycz-

ną nieodpłatną pomoc w dowożeniu mojego syna Tomasza samochodem Vivaro do Centrum 

Zdrowia Dziecka w Konstancinie składa  
          Renata Baranowska z  Rejowca 
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 Urząd Gminy Rejowiec  w 2009 roku przystąpił  do projek-
tu pt;”ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschod-
niej „ organizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euro-
regionu  Bug , a współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Piorytet 5 Dobre  rządzenie- 
projekt realizowany pod nadzorem Ministerstwa Spraw  We-
wnętrznych i Administracji . 
W 2009r. odbył  się  cykl szkoleń dla wszystkich pracowników 
Urzędu  jednak najważniejsze  było  szkolenie pełnomocników 
ds. zarządzania jakością i  szkolenie audytorów wewnętrznych. 
Przez kilka miesięcy 2009r. były prowadzone konsultacje i przy-
gotowywana dokumentacja przy pomocy konsultantki wyznaczo-
nej przez PIHZ. Jednostką certyfikacyjną była  Polska Izba Han-
dlu Zagranicznego Certyfikacja Sp.z. o.o. z siedzibą w Gdyni. 
Audit certyfikacyjny odbył się w miesiącu lipcu 2010r. następnie  
Urząd Gminy Rejowiec otrzymał certyfikat Nr 962/2010 w za-
kresie spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie  „Świadczenie usług admini-
stracji samorządowej związanych z realizacją zadań publicznych własnych i zleconych zaspakajają-
cych potrzeby społeczności lokalnej oraz zapewniających wszechstronny rozwój regionu” . Norma 
ISO zawiera wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Jakością. Podstawowe fundamenty normy 
to: 
1. Orientacja na klienta, 
2. Prowadzenie działalności f irmy w ustalonych warunkach nadzorowanych, 
3. Mechanizmy ciągłego doskonalenia systemu. 
Poziom satysfakcji klienta z wyników naszych działań jest miarą jakości naszego systemu zarządza-
nia. Główne założenia ISO  to doskonalenie istniejącego i funkcjonującego w każdej f irmie systemu 
zarządzania. Korzyści zewnętrzne  to: 
- poprawa wizerunku firmy, 
- spełnienie wymogów formalnych, 
- posiadanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań światowych i wzmocnienie przez to 
pozycji marketingowej. 
 Z terenu województwa lubelskiego certyfikat otrzymały : 
1. Starostwo Powiatowe w Puławach         
2. Starostwo Powiatowe we Włodawie,    
3. Urząd Miasta Terespol, 
4. Urząd Gminy Rejowiec, 
5. Urząd Gminy Sosnowica, 
6. Urząd Gminy Tarnogród. 

 W dniu 30 .11. 2010r. w zapytaniu cenowym został wyłoniony wykonawca na odśnieżanie 
dróg gminnych. Wpłynęły dwie oferty. Wybrano  PTHiU Bud. In ż. „TALIMEX” 22-360 Rejo-
wiec, ul. Chełmska 1 tel. 82 5688270 
 Z ramienia Urzędu Gminy odpowiedzialną  za odśnieżanie jest Teresa-Anna Kula   

tel. 82 5688159  lub  607217 671  
 Telefon kontaktowy do odśnieżania dróg powiatowych : 82 5627588 lub 608043674 
pan Marcyniuk. 

Sekretarz Gminy  
 

Ewa Markowska  
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KTO ODPOWIADA  
ZA ODŚNIEŻANIE  
I POSYPYWANIE  

PIASKIEM  
CHODNIKÓW? 

          Za odśnieżanie chodnika 
przylegającego do budynku lub 
innej nieruchomości odpowiada 
jego właściciel lub zarządca. 
Taki sam obowiązek ciąży na 
użytkowniku wieczystym, jed-
nostce organizacyjnej lub in-
nym podmiocie władającym tą 
nieruchomością, współwłaści-
cielach  oraz zarządcy. 
         Właściciel musi usunąć 
śnieg, lód i błoto pośniegowe   
z chodnika, który jest położony 
wzdłuż jego nieruchomości.  Za 
chodnik uważa się wydzieloną 
część drogi publicznej, która 
służy do ruchu pieszego i jest 
położona bezpośrednio przy 
nieruchomości.  Ma również 
obowiązek posypywać ten odci-
nek chodnika piaskiem. Odgar-
nięty śnieg i lód należy złożyć 
na poboczu chodnika w taki 

sposób, aby nie utrudniał poru-
szania się po nim przechod-
niom. 
           Właściciel nieruchomo-
ści ma obowiązek usuwać zwi-
sające sople i śnieg z dachu       
i gzymsów budynku, który 
znajduje się na jego terenie. 
Musimy liczyć się również       
z tym, że w razie wypadku na 
chodniku przylegającym do po-
sesji będzie musiał wypłacić 
odszkodowanie lub zadośćuczy-
nienie poszkodowanej osobie.  
Za wypadek, który wydarzy się 
na przystanku, odpowiada 
przedsiębiorca, natomiast na 
jezdni – zarządca drogi. 
Nie odśnieżamy chodnika,  któ-
ry nie przylega bezpośrednio do 
naszej nieruchomości, a dzieli 
go od niej pas zieleni, trawnika. 
Wtedy obowiązek odśnieżania 
ciąży na gminie. 
 Jeżeli na chodniku znajduje się 
przystanek komunikacyjny, 
płatny postój, albo miejsce 
przeznaczone do parkowania 
pojazdów, to obowiązek ich 
uporządkowania ciąży na fir-

mach, które je użytkują. 
              O tym, na kim ciąży 
obowiązek odgarniania śniegu, 
usuwania lodu i zwisających 
sopli oraz odśnieżania dachów, 
stanowią przepisy ustawy z 13 
września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2005 r  
Nr 238, poz. 2008 z póżn.zm.)  
i art. 61 i 91 a ustawy z 7 lipca 
1994 r. prawo budowlane (Dz. 
U. z 2006 r nr 156, poz. 1118   
z póżn. zm.) 
 Urząd Gminy Rejowiec 
przypomina  mieszkańcom  
o obowiązku  odśnieżania 
chodników przylegających do 
nieruchomości, jak również 
usuwania lodu, błota pośnie-
gowego, posypywania pia-
skiem, usuwania zwisających 
sopli i śniegu z dachów. 
 Powyższe obowiązki wy-
nikaj ą z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach.   
   
  Teresa Anna Kula 

Podział dróg  

  Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 21 marca 1985 (z późniejszymi zmianami) o drogach 
publicznych ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: 
1. drogi krajowe 
2. drogi wojewódzkie 
3. drogi powiatowe 
drogi gminne. 
Na terenie naszej gminy występują: 
-  drogi wojewódzkie: 
• droga Nr 812 relacji Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Krasnystaw, w tym ulica 
Chełmska i Kościuszki od kościoła do granicy miejscowości, droga Nr 839 relacji Rejowiec – 
Pawłów – Cyców, w tym ulica Dąbrowskiego w Rejowcu 

Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie 

  RRRRadosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego Najlepszego 
mieszkańcom Hruszowa życzy sołtys  
           Sylwester Mazur 
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- drogi powiatowe: 
• droga Nr 3129L relacji Niedziałowice – Czarnoziem, 
• droga Nr 3130L relacji Rejowiec – Kobyle – Niedziałowice – Zagroda, 
• droga Nr 3152L relacji Rejowiec – Rybie – Niedziałowice, w tym ulica Fabryczna w Rejowcu 
• droga Nr 1833L przecinająca drogę wojewódzką Nr 812, relacji Adamów – Marysin – Ludwi-
nów – Zagroda, 
• droga Nr 1834L relacji Niedziałowice – Depułtycze, 
• droga Nr 1719L przecinająca drogę krajową Nr 12, relacji Rejowiec – Stary Majdan – Aleksan-
dria Krzywowolska – Krzywowola – Bezek – Busówno, w tym ulica Kościuszki od Kościoła  
• droga Nr 1817L przecinająca drogę krajową Nr 12, relacji Pawłów – Krzywowola – Zyngierów-
ka – Bieniów – Henrysin – Nowosiółki Kolonia, 
• droga Nr 3122L relacji Rejowiec – Hruszów – Marynin – Zagrody – Żulin – Łopiennik, w tym 
ulica Reja w Rejowcu, 
• droga Nr 1869L relacji Marynin – Siedliszczki – Rejowiec Fabryczny, 
• droga Nr 3131L relacji Leonów – Wereszcze Duże – Zawadówka 
• droga Nr 3153L Zawadówka - do drogi wojewódzkiej Nr 812, 
droga Nr 1832L relacji Kolonia Marysin –Zółtańce – Żółtańce Kolonia. 
 Pozostałe drogi (z wyjątkiem dróg dojazdowych będących własnością osób prywatnych) na 
terenie Gminy to drogi gminne. Pierwszeństwo w ich odśnieżaniu mają te drogi, przez które prze-
jeżdżają autobusy gminne dowożące dzieci i młodzież do szkół oraz autobusy i busy komunikacji 
społecznej. 
Wykaz poszczególnych dróg z podziałem na funkcję przedstawiają mapki będące załączni-
kiem do niniejszego artykułu. Wkładka - Oksza - podział dróg 
            Agnieszka Jarmuszyńska 

INFORMACJA 
  Urząd Gminy Rejowiec podaje numery telefonów konserwatorów oczyszczalni ścieków 
oraz wodociągów, na które należy zgłaszać zaistniałe awarie. 

  
Konserwatorzy oczyszczalni: 
Krzysztof Wiorko  – 601 324 380 
Stanisław Semeniuk  – 691 742 826  

Konserwatorzy wodociągu: 
Marek Nesterenko  – 665 206 260 
Jacek Grądkowski  – 661 863 057 

 Zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie naj-
bliższych, przy muzyce najpiękniejszych polskich kolęd, wiele łask od malutkiego Jezuska oraz 

wszystkiego co piękne i miłe w każdym dniu 2011 roku 
życzy mieszkańcom sołectwa Rejowiec i ich Rodzinom 
   sołtys  
  Lucyna Polakowska 

 W związku z dobiegającą końca 4-letnią kadencją sołtysa, chcę podziękować wszystkim,         
z którymi przyszło mi się spotkać i pracować przez ten czas. 
 Dziękuję serdecznie mieszkańcom za gościnność i miłe przyjmowanie mnie w swoich domach, 
za ciekawe i budujące rozmowy. 
 Jednocześnie pragnę przeprosić za uchybienia z mojej strony. 

  Z poważaniem 
  Lucyna Polakowska 
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 W dniu 1 listopada na cmentarzu parafialnym prowadzona była publiczna zbiór-
ka pieniędzy na renowację grobów. 

Kwestowali członkowie Towarzystwa Regionalnego wraz z młodzieżą gimnazjalną i lice-
alistami. 

Odwiedzający groby bliskich mieszkańcy gminy jak i osoby przyjezdne z życzliwością od-
nosili się do akcji. Rozmowy z kwestującymi dobitnie podkreślały, że istnieje potrzeba odnowienia 
wielu grobów osób związanych z Rejowcem. Groby żołnierskie w nowej szacie budziły żywe zain-
teresowanie odwiedzających cmentarz i zdecydowana większość wyrażała się pozytywnie. 

Towarzystwo Regionalne zajmie się od-
nowieniem grobu Woronieckich – rodu, który  
w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju 
Rejowca (m.in. remont świątyni unickiej, wypo-
sażenie w ikonostas, dokończenie budowy pała-
cu – jego środkowej części). W chwili obecnej 
grób jest bardzo zaniedbany, prawie nie istnieje. 

Towarzystwo Regionalne Rejowiec dzię-
kuje wszystkim ofiarodawcom, którzy wsparli 
akcję. Zebrano 2350,62 złotych. 

Zdjęcia ze zliczania i kwesty znajdują 
się na  4 stronie okładki. 

    Janina Danielczuk 

Przewodniczący Towarzystwa Regionalnego Rejowiec 
składa członkom Towarzystwa i wszystkim mieszkańcom gminy życzenia zdrowych, radosnych    
i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń i pomyślności w nadchodzącym 

Nowym 2011 Roku. 
            Jerzy Grzesiak 

APEL DO MIESZKA ŃCÓW GMINY  
  Trwająca zima i niskie temperatury niosą ze sobą zagrożenie dla życia  
i zdrowia mieszkańców naszej gminy. Dotyczy to zwłaszcza osób bezdomnych, starszych, nie-
pełnosprawnych, samotnych, zamieszkujących w trudnych warunkach na obrzeżach wsi. Pamię-
tajmy także o dzieciach, rodzinach wielodzietnych, osobach ubogich. 
 Mając na uwadze powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o wzmożenie uwagi miesz-
kańców wobec osób, które nie mogą zadbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo.  
 W celu podjęcia działań zapobiegawczych wobec osób zagrożonych, proszę  
o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu, proszę również      
o p odejmowanie pomocy  sąs iedzkiej, z aś  w syt uacjach kryzysowy ch  
o współpracę także z innymi służbami – policją, służbą zdrowia. 
 Zwracam się z prośbą o współpracę w zakresie podejmowania działań profilaktycznych        
i osłonowych wobec najsłabszych mieszkańców gminy, co pozwoli uniknąć nieszczęśliwych         
w skutkach następstw zimy. 

Poniżej przedstawiam wykaz adresowy placówek udzielających wsparcia osobom bez-
domnym w formie schronienia, gorącego posiłku, pomocy rzeczowej: 

 Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego „CARITAS” 
przy Parafii Wojskowo – Cywilnej Św. Kazimierza w Chełmie 
Dom Wsparcia Bliźniego „Caritas”, ul. Koszarowa 16, 22 – 100 Chełm 
tel. 82/563-79-77 Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie 
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I ty możesz zostać  
Świętym Mikołajem !!! 

 
 Dzięki życzliwości ludzi 6 grudnia 2010r stał 
się niezwykłym dniem w Gminnym Przedszkolu     
w Rejowcu. Przybył do nas św. Mikołaj z całą górą 
prezentów i słodyczy. 
Z inicjatywą wystąpiła nauczycielka Marianna Ma-
chel, która pozyskując sponsorów zebrała kwotę 
1670zł, na zakup zabawek dla przedszkolaków. Sło-
dycze przekazał prezes GS w Rejowcu W. Olko. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którym radość  i uśmiech naszych dzieci nie był obojętny. 
♦ P.H.U.  Siennica Różana J. Kroczek Prokura 
♦ P.H.U. „TRANS MAYER” Rejowiec J. Machel 
♦ P.H.U. “Roltex Siedliszcze” Sp. z o.o. 
♦ P.H.U. „AUTO-JAREX” Lublin  J. Piątek 
♦ „Suder & Suder” Sp. z o.o. Modlnica oddz. Lublin 
♦ „TRANSFINANS” Turka P. Oroń 
♦ „KORZEŃ” Biuro Rachunkowe Chełm mgr L. Korzeniowski 
♦ P.W. „TOMASZ” Rejowiec T. Ciechan 
♦ S.S.P. Rejowiec M. Dendera 
♦ Transport Ciężarowy Rejowiec Z. Kister 
♦ Z. P. U. H. „ALEX- BIS” Rejowiec S. Skiba 
♦ P.W „ARIANKA” Rejowiec M. Pilipczuk- Liszewska 
♦ PTH I U Bud. Inż. „ TALIMEX” Rejowiec T. Liszewski 
♦ Z. R. Konst.- Bud. i Handlowy „METBUD” Rejowiec J. Szymańska 
♦ P.W. „LOMAREX” Chełm M. Lodwich 
♦ „FIRMA SZADY” Chełm L. Szady 
♦ Usługi wulkanizacyjne i sprzedaż opon Krupe P. Tubilewicz 
♦ FIRMA „DOM- FOR” Rejowiec D. Fornal 
         Dyrektor Przedszkola w Rejowcu 
         Barbara Kość  

Stowarzyszenie MONAR Warszawa Lubelskie 
Centrum Pomocy Bliźniemu, ul. Kąpieliskowa 28, 22 – 100 
Chełm, tel. 512-026-291, 82/801-10-65  

  
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło 

Chełmskie Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, ul. Wo-
łyńska 69, tel. 82/563-01-12 

 
 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło  
Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, ul. Niepod-

ległości 11, 21-040 Świdnik, tel. 81/751-59-08 
 
 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Zarz ąd Koła Zamojskie Schronisko dla bez-

domnych , ul. Gen. Orlicz Dreszera 2, 22-400 Zamość, tel. 84/627-09-31 
          
        Dorota Holuk 

         Kierownik GOPS w Rejowcu 

 

O G Ł O S Z E N I E 
 

  Wójt Gminy Rejowiec informuje, 
że na stronie internetowej Gminy Rejo-
wiec http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/  
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
został zamieszczony wykaz  nierucho-
mości stanowiących własność gminy 
przeznaczonych do dalszej dzierżawy 
dotychczasowym dzierżawcom. 
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 32 recy-
tatorów za-
prezentowało 
swoje umie-

jętności w Eliminacjach Po-
wiatowych XIV Jesiennego 
Konkursu Recyt atorskiego 
„Chopin i jego przyjaciele”. Po 
wysłuchaniu repertuaru komi-
sja w składzie Janina Daniel-
czuk, Jolanta Pawlak – Palu-
szek i Dorota Łosiewicz wyło-
niła pięcioosobową reprezenta-
cję na wojewódzkie eliminacje 
tegoż konkursu. Otrzymały ją: 
Zuzanna Batejko ze SP w Re-
jowcu, Weronika Holuk           
i Aleksandra Holuk ze SP       
w Leonowie, Klaudia Kołtun      
z Gimnazjum nr 6 w Chełmie   
i Klaudia Słomczyńska z Gim-
nazjum w Rejowcu. 

 Święto Niepodle-
głości w naszej gminie obcho-
dzono  bardzo uroczyście.     
W uroczystej Mszy Świętej 
wzięły udział władze gminy, 
poczty sztandarowe szkół         
i kombatantów, Orkiestra Dę-
ta, młodzież i mieszkańcy Re-
jowca oraz członkowie Towa-
rzystwa Regionalnego Rejo-
wiec. Złożono wiązanki kwia-
tów, zapalono znicze w miej-

scach pamięci narodowej:      
w Hruszowie, Maryninie, Żuli-
nie, Marysinie, Zawadówce     
i Rejowcu. 

12 listopada 2010 r.       
w WOK Lublin odbyło się podsu-
mowanie III edycji konkursu ma-
larskiego dla amatorów pt. Trien-
nale sztuki. W tegorocznej edycji 
dwie nasze podopieczne Agniesz-
ka Biernacka z Adamowa i Izabe-
la Piasecka z Kobylego godnie 
reprezentowały naszą gminę,        
a ich twórczość została docenio-
na. Agnieszka Biernacka zdobyła 
III nagrodę, a Izabela Piasecka 
wyróżnienie oraz nagrodę pu-
bliczności za najbardziej orygi-

nalny obraz (przyznawaną przez 
odwiedzających wystawę oraz 18 
artystów biorących udział w kon-
kursie). 

14 listopada odbył się  
Powiatowy Przegląd Widowisk 
Obrzędowych i Teatrów Wsi. 
Zgłosiło się 9. zespołów, jednak 
na eliminacje przybyło pięć. Uro-
czystego otwarcia Przeglądu do-
konał Tadeusz Górski, Wójt Gmi-
ny Rejowiec.Komisja w składzie: 
Jolanta Pawlak Paluszek – Staro-
stwo Powiatowe w Chełmie, An-
drzej Sar – WOK Lublin i Dorota 
Łosiewicz – GOK Rejowiec, no-
minowali do Sejmiku Widowisk 
Obrzędowych i Teatrów Wsi      
w Tarnogrodzie :Jarzębinę Czer-
woną” z Rudki. 

16 listopada wraz z Ko-
łem Gospodyń  Wiejskich        
z Wereszcz Małych gościliśmy 
cz łonków Stowarzysz enia 
Przyjaznej Doliny Raby. Zo-
stała zorganizowana wystawa 
hafciarska grupy „Igłą malo-
wane”, wystąpił wiejski zespół 
teatralny „Grunt” z GOK Rejo-
wiec, który przedstawił wido-
wisko „Pępkówka”. Przygry-
wała również kapela „Sami 
Swoi”. 

  
Występ zespołu „Grunt” z Rejowca 

Złożenie wieńców w Rejowcu 

Ciąg dalszy art.. na następnej stronie 
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Zapraszamy na wysta-
wę stroików świątecznych      
w wykonaniu Koła Rękodzieła 
Artystycznego GOK oraz Ka-
tarzyny Kaczor z Kobylego. 

 9. stycznia 2011 
roku w Gminnym Ośrodku 
Kultury zagra Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy. Wo-
lontariusze będą zbierać dary 
do puszek, natomiast o godzi-
nie 14. 00 w Sali widowisko-
wej GOK odbędą się występy 
artystyczne i aukcja przedmio-
tów. Zwracamy się, zatem do 
Państwa z prośbą o przekazy-
wanie przedmiotów na licyta-
cję i hojność. 

 12 stycznia od go-

dziny 9. 00 obędzie się VI Po-
wiatowy Przegląd Widowisk 
Kolędniczych. Wstęp wolny! 

 Od 17 do 22 stycz-
nia zapraszamy wszystkich 
miłośników sztuki malarskiej 
na Warsztaty Plastyczne w go-
dzinach od 10. 00 do 13. 00.  
W czasie ferii zostaną już tra-
dycyjnie zorganizowane tur-
nieje: piłkarzyków stołowych, 
tenisa stołowego, trójboju siło-
wego. Jeśli pogoda dopisze, 
zostanie zorganizowany kon-
kurs na najpiękniejszą rzeźbę 
śniegową. 

 20 lutego w na-
szym domu kultury odbędzie 
kolejna edycja Regionalnego 

Przeglądu Piosenki i Przy-
śpiewki Ludowej. Początek 
imprezy – godzina 10. 00. 

 
Grzegorz Gwardiak 

Izabela Piasecka tuż  po odebraniu nagrody 

Urodzeni:  
Krzysztof K.,  Jakub R., Kacper K., Wiktor S.,  Michał R., Maja 

M., Zofia K., Kornelia  C.,  Zofia B., Wiktor M., Borys B.,  Wiktoria 
R., Lena K., Rafał G., Nadia T., Aleksandra C. 

KOLEKTORY SŁONECZNEKOLEKTORY SŁONECZNEKOLEKTORY SŁONECZNEKOLEKTORY SŁONECZNE    

 Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Rejowiec, że wniosek o dofinansowanie projektu 
„Odnawialne źródła energii wspólną sprawą gmin: Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień, Rejowiec, Re-
jowiec Fabryczny, Miasta Rejowiec Fabryczny, Sawin, Siedliszcze” spełnił wszystkie kryteria formalne 
określone w Kryteriach wyboru projektów dla działania 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawial-
nych”, Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007-2013. 

 W związku z powyższym uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej i oceny merytorycz-
nej I stopnia. Projekt uzyskał w ocenie merytorycznej I stopnia 22 punkty i otrzymał status pro-
jektu rezerwowego. W dniu 21 września 2010 roku Minister Gospodarki zaakceptował listę 
rankingową projektów, które przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia. 
Łącznie do konkursu zostało złożonych 160 wniosków, z czego 98 zakwalifikowało się na listę 
rankingową. Na liście rankingowej podstawowej znalazło się 19 projektów na łączną kwotę re-
komendowaną dofinansowania 281 359 645,78 PLN. Na liście rankingowej rezerwowej znala-
zło się 79 projektów na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 1 468 753 838,03 PLN. 
Zgodnie ze szczegółowym opisem priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko z dnia 5 lipca 
2010 r. zwiększone zostały środki finansowe dla działania 9.4 z 352,46 mln EUR do 379,54 
mln EUR 
             
           Agnieszka Jarmuszyńska 
        
 Wszelkie informacje dotyczące konkursu i list rankingowych znajdują się na stronie: 
http://www.mg.gov.pl/files/upload/11634/LISTA_RANKINGOWA_2010_09_28.pdf 
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Podsumowanie roku szkolnego w współzawodnictwie 

sportowym w roku szkolnym 2009/10 
280 szkół gimnazjalnych startowało w zawodach sportowych (rejonowych i wojewódzkich ). Nasze gim-

nazjum zajęło: 
 VIII miejsce w województwie z wynikiem (339, 5 pkt) 
 w rejonie :  I miejsce Gimnazjum Rejowiec Osada 
                  II miejsce, Gimnazjum nr 8 Chełm 19 miejsce w województwie 
                 III miejsce Gimnazjum nr 6 Chełm 36 miejsce w województwie 
 w powiecie: I miejsce Gimnazjum Rejowiec Osada, 
 II miejsce Gimnazjum Sielec  79 miejsce w województwie, 
 III miejsce Gimnazjum Rejowiec Fabryczny 86 miejsce w województwie 
 

 Dziewczęta wywalczyły 163 pkt. startując w następujących zawodach: 
♦ Sztafeta 10x800m  I miejsce rejon w Cycowie, III miejsce województwo w Toma-

szowie Lubelskim. 
♦ Wojewódzkie Indywidualne Zawody w Biegach Przełajowych runda jesienna Lu-

bartów , II miejsce 
♦ Piłka ręczna I miejsce rejon w Cycowie, V miejsce województwo w Łukowie 
♦ Wojewódzkie Indywidualne Zawody w Biegach Przełajowych runda wiosenna 

Adamów,  VIII miejsce 
♦ Liga LA I miejsce rejon Rejowiec Fabryczny, XI województwo w Lublinie. 
♦ Wojewódzkie Indywidualne Zawody z Lekkiej atletyki,  X miejsce w Zamościu. 

Chłopcy  wywalczyli 176, 5 pkt. startując w następujących zawodach: 
♦  Sztafeta 10x1000m III miejsce rejon w Cycowie, halowa piłka nożna , III miejsce 

w rejonie w Chełmie 
♦ Wojewódzkie Indywidualne Zawody w Biegach Przełajowych runda jesienna Lu-

bartów,  IV miejsce 
♦ Piłka ręczna I miejsce rejon w Chełmie, V miejsce województwo w Puławach. 
♦ Wojewódzkie Indywidualne Zawody w Biegach Przełajowych runda wiosenna 

Adamów,  IV miejsce 
♦ Piłka nożna, III miejsce w rejonie w Rejowcu Fabrycznym, 
♦ Liga LA, I miejsce rejon Rejowiec Fabryczny, VIII miejsce województwo w Lu-

blinie  
♦ Rejonowe Indywidualne Zawody z Lekkiej atletyki,  I miejsce 
♦ Wojewódzkie Indywidualne Zawody z Lekkiej atletyki, X miejsce w Zamościu. 

 Przypominam, aby startować w zawodach rejonowych, trzeba wygrać zawo-
dy powiatowe. 

Ciąg dalszy art.. na następnej stronie 

Andrzejki w Bibliotece 
 
  W Bibliotece Gminnej ODDZIAŁ DLA 
DZIECI I MŁODZIEŻY w listopadowe popo-
łudnie w atmosferze wróżb i czarów odbyły się 
Andrzejki. Uczestnikami spotkania były dzieci 
z klasy "0" z wychowawczynią Panią Anną 
Prus. Przepowiadanie przyszłości to było bar-
dzo trudne i odpowiedzialne zajęcie dla tajem-
niczej wróżki. Z wróżb okazało się, że wśród 

naszych najmłodszych czytelników są przyszli 
podróżnicy, biznesmeni, aktorzy. Wiemy już, 
która z dziewczynek pierwsza wyjdzie za mąż, 
wiemy kogo czeka wielka sława, wielkie pie-
niądze i wielka miłość. Dzieci bawiły się 
świetnie, a niektóre wróżby wywołały wiele 
radości i zabawnych sytuacji. Wierzymy, że 
wszystkie wróżby się sprawdzą, czego życzy-
my wszystkim dzieciom z całego serca. 
                                                     
     Teresa Kopniak 
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Odeszli, przeżywszy lat:                                   
Marian Adamiec ur. 1923 r., Bronisław Alfler ur. 1926r., Bogdan Brzyśko ur. 1933 r., 
Stanisława Farian ur. 1922 r., Marianna Głuszak ur. 1928 r., Wiesław Klecha ur. 1973 r., 
Janusz Koper ur. 1941 r.,  Czesława Kozioł ur.  1928 r.,   Włodzimierz Kula ur. 1955 r.,  
Henryk Myszura ur. 1945 r., Marianna Parada ur. 1938 r., Lucjusz Posturzyński ur. 1933 
r.,  Ignacy Prościński ur. 1930 r., Czesława Ragaman ur. 1935 r., Urszula Rybczyńska ur. 
7.07.1963 r. , Stanisław Sadowski ur. 1931 r.,   Adam Salak ur. 1924 r., Bronisława 
Szparkowska ur. 1930 r., Roman Tchórzewski  ur. 1933 r. 

 

Do zawodów woje-
wódzkich kwalif ikuje się 
mist rz rejonu w grach,             
a w konkurencjach biegowych 

mistrz i wicemistrz. 
Najczęściej nasze gim-

nazjum reprezentowały dziew-
częta : Ewelina Czuba, Anita 
Maciejewska, Weronika Raga-
man, Kamila Czuba, Katarzy-
na Karauda, Agata Wilgocka, 
Natalia Krasun, Karolina Sa-
dowska, Karolina Pastuszak, 
Katarzyna Jarzębska, Honorata 
Szadura, Kamila Lewczuk, 
Aldona Rutka, Sandra Korcz, 
Ewa Wojtowicz. 

Wy różn ia jący  s ię 
chłopcy: Mateusz Adamczuk, 
Adrian Czerwiński, Paweł 
Szajduk, Konrad Kloc, Rafał 

Błaszczyk, Marcin Mojsiejuk, 
Przemek Huk, Jakub Ożóg, 
Dawid Ożóg, Jakub Liszewski, 
Dawid Karauda, Karol Bohu-
niuk, Patryk Szemro, Przemek 
Kozioł, Kamil Łagoda vel Ha-
łas, Mateusz Waręcki, Kamil 
Krawczyk, Łukasz Kopiel.  

Wy se le kc jo now an a 
młodzież przez nauczycieli 
wychowania  fizycznego,  po-
świeciła czas wolny na zaję-
ciach popołudniowych na do-

skonalenie swoich umiejętno-
ści i zdobywanie nowych wia-
domości, aby godnie reprezen-
tować naszą gminę, powiat      
i rejon. Dzięki takim zajęciom 
uczniowie zdobyli wiedzę na 
temat; ciągłej potrzeby podno-
szenia swojej sprawności fi-
zycznej, dbania o własną syl-
wetkę i potrzeby spędzania 
aktywnie swojego czasu wol-
nego. Nauczyciele; Beata Wer-
ner Kość, Mirosław Kość, Mi-
rosław Basiński wspólnie        
z uczniami przeżywali radość  
z odniesionych sukcesów,       
a także uczyli ich, w jaki spo-
sób przyjmować porażkę. Sa-
tysfakcją do dalszej pracy był 
zapał i chęć  młodzieży w dą-
żeniu do określonego celu.  

Dzięki bardzo do-
bremu przygotowaniu do 
zawodów uczniowie mają 
możliwość przeżycia rado-
ści z odniesionego sukce-
su, co znacznie podnosi 
ich samoocenę i zwiększa 
wiarę we własne możliwo-
ści. 

  
 
 
 
 Mirosław Kość 

Walka  naszych rejowieckich sportowców 
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