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 Egzemplarz bezpłatny 

SSSSzanowni Mieszkańcy Gminy 
PPPPrzed nami Boże Narodzenie - niepowtarzalny czas, gdy wraz z Nowonarodzonym 

przychodzi promień miłości i nadziei. 
 NNNNiech te Święta - najpiękniejsze w roku, upłyną Państwu w rodzinnym gronie, 
niech we wszystkich domach zagości życzliwość, serdeczność, wzajemne zrozumie-
nie i nadzieja, która pomoże z godnością podejmować trud istnienia i z wiarą wejść 

w Nowy, nadchodzący 2012 Rok. 
 

 Wójt Gminy                                           Przewodniczący Rady 

 

     Tadeusz Górski                                            Janusz Lechowicz 
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  Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych  
w 2012 roku (M.P. Nr 95, poz. 961.) przyjęto następujące stawki: 

I. Od nieruchomości 
Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1. budynki lub ich części i grunty zajęte na potrzeby związków wyznaniowych 
2. budynki mieszkalne lub ich części z  wyjątkiem zaję tych na prowadzenie  działalności gospodarczej 

 II. Informujemy także, że w Monitorze Polskim Nr 95, poz. 969 ogłoszony został Komunikat 
Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 ro-
ku. Cena ta wyniosła 74,18 zl za 1 q. Uchwała Nr X/74/2011 Rady Gminy Rejowiec  z dnia 14 listo-
pada 2011 r. została obniżona do kwoty 50 zł za 1 q Przy obliczeniu podatku rolnego stosujemy 2,5 
q na 1 ha, czyli 125 zł  za 1 ha.  
 III. Natomiast w Monitorze Polskim Nr 95, poz.970 ogłoszony został Komunikat Prezesa 
GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczony według średniej ceny drewna uzyska-
nej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku. Cena wynosi 186,68 zł. Stawka obo-
wiązująca w gminie Rejowiec to 41,07 zł za ha. 
              Renata Słomczyńska 

 
Lp. Rodzaj podatku Stawka w 2012  Stawka w 2011 Stawka max. 
A Budynki    

1 Budynki mieszkalne 0,40 0,40 zł od m2 0,70 

2 Budynki pod działalność gospodarczą 18,20 18,00 zł od m
2
 21,94 

3 Budynki – materiał siewny 10,24 8,70 zł od m
2
 10,24 

4 Budynki – w związku z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych  
4,45 4,16 zł od m

2
 4,45 

5 Pozostałe budynki 7,36 6,20 zł od m2 7,36 

6 Budowle 2 % 2% 2% 
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Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie 

 
Lp. Rodzaj podatku Stawka w 2012  Stawka w 2011 Stawka max. 
B Grunty    
1 Grunty pod działalność gospodarczą 0,75 0,72 zł za m

2
 0,84 

2 Grunty pod jeziorami zajęte na 
zbiorniki 

4,33 3,70 zł za 1 ha 4,33 

3 Grunty pozostałe 0,40 0,36 zł za m
2
 

0,43 
 

 

O G Ł O S  Z E N I E 
 Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec http://ugrejowiec.bip.e-

zeto.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących  

własność gminy przeznaczonych do dalszej dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom. 

 Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec http://ugrejowiec.bip.e-

zeto.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących wła-

sność gminy przeznaczonych do dalszej dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom w miejscowościach: Majdan 
Stary, Rejowiec, Wólka Rejowiecka, Rybie, Aleksandria Krzywowolska, Wereszcze Małe, Rejowiec Kolonia. 
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Projekt współfinan so wan y przez Unię Europejską ze środkó w Europ ejskiego Funduszu Rozwoju Regionaln ego w ramach 
Programu Op eracyjnego Inno wacyjna Gospodarka 2007-2013 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY  

 W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracam się do mieszkańców naszej gminy z prośbą 
o włączenie się do działań o charakterze profilaktycznym i osłonowym wobec osób narażonych na działanie ni-
skich temperatur, t j. osób bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, a także rodzin wie-

lodzietnych, zwłaszcza tych niezaradnych życiowo. Zachęcam do pomocy międzysąsiedzkiej. Wrażliwość i ak-

tywna postawa mieszkańców wobec osób zagrożonych oraz przekazywania informacji o nich odpowiednim służ-
bom, w tym pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Rejowcu, pozwoli na podejmowanie szybkich i właściwych działań interwencyjnych, przyczyni się do łago-

dzenia negatywnych skutków zimy.  
 Poniżej przedstawiam wykaz adresowy wybranych placówek działających na rzecz osób bezdom-

nych i ubogich w zakresie zapewnienia schronienia, gorącego posiłku, pomocy rzeczowej: 

1.Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego „CARITAS” przy Parafii Wojskowo – Cywilnej Św. Kazimierza w 
Chełmie Dom Wsparcia Bliźniego „Caritas” Pokrówka, ul. Gminna 61, 22 – 100 Chełm, tel. 82/563-79-

77 (zapewnia całodobowy pobyt dla samotnych matek z dziećmi, ciepły posiłek, pomoc rzeczową), 
2. Stowarzyszenie MONAR Warszawa Lubelskie Centrum Pomocy Bliźniemu, ul. Kąpieliskowa 28, 22 – 100 

Chełm, tel. 512-026-291 (zapewnia nocleg, posiłki, pomoc rzeczową, pomoc w znalezieniu pracy, 

mieszkania), 
3. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Chełmskie, 22-

100 Chełm, ul. Wołyńska 69, tel. 82/563-01-12 (zapewnia całodobowe schronienie, posiłki, pomoc rze-

czową (odzież, obuwie), pracę socjalną, terapię uzależnień, działania z zakresu aktywizacji zawodowej), 
4. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Niepodległości 11, 

21-040 Świdnik, tel. 81/751-59-08 (zapewnia schronienie, trzy posiłki, pomoc rzeczową oraz specjali-

stów), 
5. Schronisko dla bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Zarząd Koła Zamojskie, ul. Gen. 

Orlicz Dreszera 2, 22-400 Zamość, tel. 84/627-09-31 (zapewnia schronienie, całodobowe wyżywienie, 

doraźne noclegi w okresie zimy, posiłki interwencyjne), 
6. Jadłodajnia „Caritas” ul. Lubelska 137a, 22 – 100 Chełm, tel. 509-048-979  (zapewnia posiłki), 

7. Kuchnia dla ubogich im. Matki Teresy z Kalkuty „Ludzie Ludziom” , ul. Okrzei 38, 22-300 Krasnystaw, 

tel. 82/576-38-31. 
Pełna aktualna baza danych placówek działających na rzecz osób bezdomnych na terenie wojewódz-

twa lubelskiego znajduje się na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Woje-

wódzkiego w Lublinie pod adresem: www.wps.lublin.uw.gov.pl.     
               Dorota Holuk 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych gmin  
wschodniej Lubelszczyzny”  

  W dniu 02 grudnia 2011 roku komisja oceniająca złożone formularze zgłoszeniowe dokonała wyboru 

uczestników - 30 beneficjentów ostatecznych projektu współfinansowanego przez Unię Europejska ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

2007-2013 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych gmin wschodniej Lubelszczyzny”. Osoby 

zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane listownie. Lista Beneficjentów Ostatecznych 

wywieszona została w biurze  Projektu tj. w Urzędzie Gminy Rejowiec, umieszczona w Biuletynie Informacji 

Publicznej   (ugrejowiec.bip.e-zeto.eu) oraz na stronie internetowej Projektu (rejowiec.netgmina.pl). 

             Agnieszka Jarmuszyńska 
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 Zdrowych, wesołych i pięknych Świąt Bożego Narodzenia; niech malutki Jezusek spra-

wi, aby  w Waszych sercach zagościła nadzieja, radość i uśmiech na twarzy, niech przyniesie Wam 

ukojenie  w smutku i troskach dnia codziennego, a Nowy 2012 rok niech obdarzy Was zdrowiem, 
miłością i obfitością darów - Wszystkim mieszkańcom Sołectwa Rejowiec, ich najbliższym i go-

ściom życzy - sołtys 

           Lucyna Polakowska 

 

 

 

Lp
. 

Nazwa inwestycji Rodzaj dofinansowa-
nia 

Rok realizacji 

1 Budowa drogi gminnej ulica Księżycowa            

w Rejowcu 

Środki własne oraz        

z UE (RPO) 

2010-2011 

2 Remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej 

w Rejowcu ul. Zacisze oraz Wereszcze Duże        

i Wólka Rejowiecka 

Środki własne 2011 

3 Remonty cząstkowe dróg gminnych zarządzanych Środki własne 2011 

4 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wólce Re-

jowieckiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Hruszów 

Środki własne oraz        

z UE (PROW) 

2010 - 2012 

5 Budowa wiejskiego centrum sportowo-

rekreacyjnego we wsi Rybie 

Środki własne oraz       

z UE (PROW) 

2009 - 2012 

6 Bieżące utrzymanie dróg gminnych m.in.  

Wólka Rejowiecka, Elżbiecin,  

Aleksandria Niedziałowska 

Środki własne 2011 

7 Modernizacja drogi gminnej o nawierzchni asfal- Środki własne 2011 

8 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu naj-

biedniejszych mieszkańców gmin wschodniej Lu-

belszczyzny 

Środki własne oraz        

z UE 

(POIG EFRR) 

2011-2013 

9 Modernizacja drogi w miejscowości Rybie Środki własne, środki 

Województwa           

Lubelskiego  

2011 

10 Modernizacja drogi gminnej w miejscowości 

Aleksandria Krzywowolska 

Środki własne, środki 

RDLP Nadleśnictwo 

Chełm 

2011 

 

Zestawienie realizowanych oraz zrealizowanych 

działań inwestycyjnych w Gminie Rejowiec 

w 2011 roku 

Ciąg dalszy zestawienia na następnej stronie 
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 Wesołych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie, przy blasku 

choinkowych świec i pięknych melodii polskich kolęd, zaś na nadchodzący Nowy 2012 Rok 

dużo zdrowia i szczęścia mieszkańcom sołectwa Hruszów życzy  
            
        Sołtys Sylwester Mazur 

 

 

Lp
. 

Nazwa inwestycji Rodzaj dofinansowania Rok realizacji 

1 Modernizacja – przebudowa więźby da-

chowej w miejscowości Leonów  

Środki własne oraz z UE 

(PROW) 

2012-2013 

2 Budowa boiska wielofunkcyjnego o na-

wierzchni syntetycznej przy Szkole Pod-

stawowej w Rejowcu 

Środki własne oraz z UE 

(PROW) 

2012 

3 Budowa sali gimnastycznej z zapleczem 

przy Zespole Szkół Publicznych im. M. 

Reja w Rejowcu  

Środki własne oraz z Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej 

2012 

4 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-

wości Hruszów 

Środki własne oraz z UE 

(PROW) 

2012 

5 Budowa wiejskiego centrum sportowo-

rekreacyjnego we wsi Rybie 

Środki własne oraz z UE 

(PROW) 

2012 

6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3130L 

relacji Kobyle – Niedziałowice 

Środki własne 2012 

7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3131L 

relacji Leonów - Zawadówka 

Środki własne 2012-2013 

8 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-

mu najbiedniejszych mieszkańców gmin 
Środki własne oraz z UE 

(POIG EFRR) 

2011-2013 

9 Scalanie gruntów obrębu Hruszów,  

Siedliszczki, Marynin 

Środki własne, środki Starostwa 

Powiatowego w Chełmie oraz 

UE (PROW) 

2010-2013 

 

10 Scalanie gruntów obrębu Leonów Środki własne, środki Starostwa 

Powiatowego w Chełmie oraz 

UE (PROW) 

2010-2013 

 

11 Bieżące utrzymanie dróg gminnych Środki własne 2012-2013 
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Zestawienie inwestycji 

planowanych do realizacji w Gminie Rejowiec 

w latach 2012-2013 

Zestawienie inwestycji przygotowała Agnieszka Jarmuszyńska 
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 Jak poprzednio w roku 

bieżącym został opracowany 

plan zimowego utrzymania 
dróg gminnych w sezonie 

2011/2012. 

  Akcja zimowa prowadzo-

na będzie przez 

:Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe „ZBIG - DOR”, 
Rybie 39 w n/w miejscowo-

ściach: 

-Al .Niedziałowska, Rybie- pod 

las i Cyganówka, Niedziałowi-
ce-Bańkowszczyzna, Adamów 

, Kolonia Wólka Rejowiecka,  

Majdan Stary – Niemirów i do 

Leonowa, Al. Krzywowolska 

(wieś w kierunku lasu i dolna 
część), Felczyn,  Zyngierówka,  

Bieniów , Wereszcze Duże 

(droga unijna, droga do hydro-
forni, za lasem w lewo i do pia-

skowni), Zawadówka – osiedle 

przy byłych Zakładach Drzew-

nych i osiedle CPN), Weresz-

cze Małe. 
 Obszar, który obejmuje 

miejscowości: Wólka Rejo-

wiecka i kontrewers, Kobyle – 

żużlówka, droga do łąk, i obok 

wysypiska, droga żużlowa do 
lasu  i tzw. Kostunin, Kol. Re-

jowiec (tzw. górna    i dolna), 

Hruszów (wieś i SHR) – będzie 

obsługiwał pan Sylwester Frą-
cek , Wólka Rejowiecka. 
 Obszar , który obejmuje 

miejscowości: Czechów Kąt, za 

torem i tzw. Podlejba, Elżbie-

cin, Marynin – droga gruntowa 

do końca wsi, Siedliszczki – 

będzie obsługiwała pani Elż-
bieta Szuran , Czechów Kąt. 
 Ulice Rejowca ,  podczas 

zimowego utrzymania będzie-

my odśnieżać własnym sprzę-
tem. Jednocześnie informuję,  
że podstawą do wykonania 

usługi odśnieżania jest zgłosze-

nie przez sołtysa danej wsi lub 

członka Rady Sołeckiej takiej 

potrzeby i potwierdzenie wyko-
nania usługi. 

  Odnośnie stanu dróg 

powiatowych znajdujących się 
na terenie gminy Rejowiec in-

terwencje należy zgłaszać na 
nume ry t el ef onów : 82 

5627587, 82 5627588, lub 

6003 2143 7, 60 493 5799, 

604936393, 606351379  
                   Teresa Anna Kula 

KTO ODPOWIADA  ZA 
ODŚNIEŻANIE I POSY-

PYWANIE 
PIASKIEM CHODNI-

KÓW  
          Za odśnieżanie chodnika 
przylegającego do budynku lub 

innej nieruchomości odpowiada 
jego właściciel lub zarządca. Taki 
sam obowiązek ciąży na użytkow-

niku wieczystym, jednostce orga-
nizacyjnej lub innym podmiocie 

władającym tą nieruchomością, 
współwłaścicielach  oraz zarządcy. 

         W łaścicie l m usi usun ąć 
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 odcinek chodnika piaskiem. 

Odgarnięty śnieg i lód należy zło-
żyć na poboczu chodnika w taki 

sposób, aby nie utrudniał porusza-
nia się po nim przechodniom. 

           Właściciel nieruchomości 

ma obowiązek usuwać zwisające 
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 
posesji, będzie musiał wypłacić 
odszkodowanie lub zadośćuczynie-
nie poszkodowanej osobie. Za do-
znane złamania z powodu gołole-

dzi ponosi odpowiedzialność na 
zasadzie winy i dlatego, aby po-

szkodowany mógł uzyskać odszko-
dowanie, powinien ją udowodnić. 
Przy braku dobrowolnego wypła-
cenia odszkodowania poszkodowa-
ny musi dochodzić roszczeń w są-
dzie. Często jest to długi i skompli-
kowany proces, gdyż przepisy nie 

precyzują, w jakim terminie po 
opadach właściciel nieruchomości 

musi odśnieżyć i zlikwidować ob-
lodzenie  z chodnika. Właściciel 
nieruchomości zostanie zwolniony  

od odpowiedzialności, jeśli nie 
dopuści do zaniedbań podczas od-

śnieżania. 
Za wypadek, który wydarzy się na 
przystanku, odpowiada przedsię-

biorca, natomiast na jezdni – za-

rządca drogi. 
Nie odśnieżamy chodnika,  który 

nie przylega bezpośrednio do na-
szej 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 obo-
wiązek ich uporządkowania ciąży 

na firmach, które je użytkują. 
              O tym, na kim ciąży obo-

wiązek odgarniania śniegu, usuwa-
nia lodu i zwisających sopli oraz 
odśnieżania dachó w, 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.) 
 
  Teresa Anna Kula 
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  Po raz trzeci, w dniu 1 listopada, prowadzona była na miejscowym cmentarzu parafialnym 

publiczna zbiórka pieniędzy na renowację grobów. 

   Kwestowało ośmioro członków Towarzystwa Regionalnego i grupa młodzieży z miejscowych 

szkół – gimnazjum i ZSP. 

      Zebrano 1791.32 zł, co dało nieco mniejszą kwotę niż w roku ub. Odwiedzający cmentarz 
mieszkańcy gminy i osoby przejezdne życzliwie odnosili się do akcji, wrzucali do puszek datki       

w bardzo różnej wysokości. Nie może dziwić mniejsza kwota, bo odwiedziny na cmentarzu rozło-

żyły się na trzy dni, ze względu na Dzień Wszystkich Świętych przypadający we wtorek. 

     Protokół z liczenia pieniędzy poniżej. 

Cel kwesty: odnowa grobów na cmentarzu parafialnym 
Nr zezwolenia 1/2011 wydanego przez UG w Rejowcu dnia 28.10,2011 roku 

Ogółem zebrano 1791.32 zł( słownie: jeden tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt jeden zł 32/100) 

1gr – 22 = 22gr, 2gr – 25 = 50 gr, 5gr – 18 = 90 gr, 10 gr – 42 = 4.20 zł, 20 gr – 60 = 12 zł,            

50 gr – 87 = 43.50 zł, 1 zł – 218 = 218 zł,  2 zł – 211 = 422 zł,  5zł - 118 = 590 zł, 10 zł – 38 = 380 

zł, 20 zł – 6 = 120 zł. Razem 1791. 32 zł 
Otwarcia trzech puszek po sprawdzeniu nienaruszonych pieczęci na plombach dokonała komisja   

w składzie: Marzenna Kieliszek, Grażyna Glina, Janina Danielczuk, Jerzy Grzesiak, Stanisław 

Miszczuk, Mirosław Kość, Henryk Sereda. 

Podpisy członków komisji 

Koszty własne to zakup trzech puszek – 24 zł, i ciastka oraz herbata –37.44 gr. 
Towarzystwo Regionalne serdecznie dziękuje młodzieży szkolnej, która wyraziła chęć uczestnictwa 

w zbiórce, poświęcając swój wolny czas. Słowa podziękowania kierujemy pod adresem tych 

wszystkich, którzy wspierali akcję, bez względu na wysokość datków. Liczyła się życzliwość, a tej 

nie brakowało. Miłe słowa – szczególnie od przyjezdnych – dodawały otuchy. 

    W poprzedniej OKSZY pojawiła się prośba o wskazanie miejsca najbardziej odpowiedniego 
na umieszczenie tablicy zdjętej wcześniej z grobów żołnierskich. Głosów w skrzynce umieszczonej 

na korytarzu UG nie było, jednak w rozmowach przeważała lokalizacja przy szkole. A szkoda, że 

mieszkańcy niechętnie uczestniczą w życiu własnej miejscowości i wykazują się obojętnością.  
                                                                                       Janina Danielczuk 

 Przewodniczący Towarzystwa Regionalnego  Rejowiec życzy członkom Towa-

rzystwa  i mieszkańcom gminy radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech te dni 

przyniosą Wam serdeczność, uspokojenie, odsuną troski codziennego dnia, niech da-

rują długie chwile szczęścia w rodzinnym gronie, zaś Nowy  2012 roku niech przynie-
sie dużo pomyślności.            

           Jerzy Grzesiak 

 CCCCzłonkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Wereszczach Małych dziękują  Wszystkim, któ-
rzy poparli nas w plebiscycie „Super BABY” zorganizowanym przez „Super Tydzień Chełmski”. 
Dzięki wsparciu życzliwych  ludzi udało  się  nam zająć aż szóste miejsce! (a trzeba zauważyć, 
że  w plebiscycie brało udział około 50. KGW z wielu powiatów). 
 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
2012  roku składamy życzenia zdrowia, spokoju ducha, miłości na co 
    dzień i wielu smacznych potraw. 
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"BAZYLISZEK" w Gminnej Bibliotece Publicznej 
 

  Już po raz drugi naszą bibliotekę odwiedził teatrzyk "Bazyliszek" działający przy Miejskiej 

Bibliotece Publicznej w Rejowcu Fabrycznym, z opiekunem panią Joanną Zduńczuk. Mali aktorzy 

przyjechali z przedstawieniem pt. „Jaś i Małgosia". Przedstawienie  obejrzały dzieci z klas zero-

wych ,pierwszych i trzeciej Szkoły Podstawowej, które z wielką uwagą śledziły postacie występu-

jące w bajce:Jasia i Małgosię, ojca Jasia i Małgosi, macochę i czarną postać tej bajki 

Czarownicę, która na koniec spotkania poczęstowała dzieci pierniczkami (ze swojej chatki):)  
Takie spotkania służą temu, aby dzieci wiedziały, że biblioteka to nie tylko zbiór książek, nie tylko 

miejsce, w którym są komputery i gry komputerowe. Jest to miejsce do spotkań czytelniczych, 

kulturalnych, do których stale zachęcamy dzieci i młodzież. Bardzo dziękujemy aktorom, opieku-

nowi teatrzyku i wspaniałej publiczności za wspólnie spędzony czas. 
                         Teresa Kopniak 
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 W dniu 21 października 2011 roku w Leonowie odbyło się zebranie założycielskie Koła Go-

spodyń Wiejskich. Na spotkanie przybyło 30 kobiet z Leonowa, Niemirowa i Bieniowa. Na zebra-

niu wybrano przewodniczącą – p. Honoratę Denisiuk, skarbnika – p. Bożenę Krzyżanowska i se-
kretarza – p. Jadwigę Mazurek. Wybory przeprowadziła pracownica Lubelskiego Doradztwa Rol-

niczego w Końskowoli z/ s w Rejowcu p. Maria Psujek. Pierwszy kurs żywieniowy obył się 10 

listopada 2011 roku, gdzie doskonaliliśmy swoje umiejętności kulinarne pod okiem specjalisty       

p. Marzeny Borkowskiej – pracownicy ODR w Końskowoli. W czasie kursu przygotowałyśmy 

sałatki i surówki m.in. sałatkę czeską, sałatkę nicejską i ryżową. Na zakończenie kursu odbyła się 
degustacja potraw. 

 Ostatnio Koło Gospodyń Wiejskich w Leonowie działało w latach 80 – tych. Po latach pra-

gniemy kontynuować tradycję, powrócić do potraw tradycji lokalnych już zapomnianych, ale rów-

nież wykonywać nowości, szkolić i doskonalić nasze zainteresowania i pasję kulinarną.  
         Przewodnicząca KGW w Leonowie 

         Honorata Denisiuk 

KIERMASZ „ KSIĄŻKA NA GWIAZDKĘ” 
 
    Gminna Biblioteka  zaprasza  na kiermasz książek z wydawnictwa „IBIS”. 
Polecamy słowniki, encyklopedie, baśnie ,legendy, lektury, kolorowanki, dla 
dzieci, książki o zwierzętach, kulinarne. 
                                                                 UWAGA!  ATRAKCYJNE CENY !!! 

WRÓŻBY ANDRZEJKOWE W GMINNYM PRZEDSZKOLU 
„ Niech dzień ten obieca nam  

Dni piękne i los nowy. 
Niech spełnią się najlepsze z wróżb 

W ten dzień andrzejkowy .” 

 W dniu 30 listopada w imieniny Andrzeja do przedszkola przybyli rodzice starszaków, aby 

wspólnie z dziećmi uczestniczyć w zabawach i wróżbach. 

 Spotkanie przebiegało w miłym i tajemniczym nastroju pełnym magii i czarów, który stwo-

rzyły nauczycielki grupy  M. Machel i D. Malarz 
             Barbara Kość 
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 W październiku Honorata  

Ziółek, członek grupy hafciar-

skiej „Igłą malowane”, działają-
cej przy GOK Rejowiec, a pro-

wadzonej przez Danutę Dłu-

gosz,  zajęła I miejsce w Woje-

wódzkim Przeglądzie Rękodzie-

ła i Twórczości Plastycznej Se-
niorów i Osób Niepełnospraw-

nych w Lublinie, organizowane-

go przez WOK Lublin.  
xxx 

 11 listopada 2011 roku    

w naszej gminie odchodzono 

Święto Niepodległości Narodo-

wej. Złożono kwiaty na grobach 
żołnierzy, w Miejscach Pamięci 

Narodowej,. W uroczystościach 

wzięli udział mieszkańcy gmi-

ny, kombatanci, poczty sztanda-

rowe szkół, władze gminy oraz 
Orkiestra Dęta. 

xxx 

 15 listopada 2011 roku   

w Gminnym Ośrodku Kultury 

odbyły się eliminacje powiato-
we Jesiennego Konkursu Recy-

tatorskiego. W jego wcześniej-

szej edycji wzięło udział 32 

uczestników, w tym roku przy-

jechało zaledwie siedem ( na 
dziesięciu z głoszonych). Poniżej 

dołączam protokół,  a zdjęcia 

znajdą Państwo w załączniku. 

Komisja w składzie: Jolanta 

Pawlak- Paluszek – Starostwo 
Powiatowe w Chełmie – Prze-

wodnicząca Komisji, Janina Da-

nielczuk – polonista z Rejowca, 

Barbara Kość – dyrektor Przed-

szkola Gminnego w Rejowcu 
 Na eliminacje wojewódz-

kie, które odbyły się w dniach  

29 - 30  listopada  w Wojewódz-

kim Ośrodku Kultury w Lubli-

nie komisja wytypowała: Nata-

lię Dymczuk z Gimnazjum im. 
J. H. Dąbrowskiego w Rejowcu 

oraz Pawła Sułkowskiego z I 

Liceum Ogólnokształcącego im. 

S. Czarneckiego w Chełmie. 

 Wszyscy uczestnicy kon-
kursu oraz ich opiekunowie 

otrzymali pamiątkowe dyplomy         

i nagrody rzeczowe w postaci 

książek ufundowane przez Sta-

rostwo Powiatowe w Chełmie. 
xxx 

 27 listopada br. w Gmin-

nym Ośrodku Kultury odbył się 
Powiatowy Przegląd Widowisk 

Obrzędowych i Teatrów Wiej-
skich. W komisji znalazła się 
Jolanta Pawlak - Paluszek, re-

prezentująca Starostwo Powia-

towe w Chełmie, Iwona Nie-

wczas i Andrzej Sar, reprezentu-
jący Wojewódzki Ośrodek Kul-

tury w Lublinie. Jury obejrzało 

jedynie prezentacje dwóch ze-

społów i postanowiła przyznać 
im wyróżnienia oraz nagrodę   
w kwocie po 200 zł zespołom: 

Zespołowi „Nadbużański Klon 

Zielony” z Zanowinia oraz Te-

atrowi „Grunt” z GOK Rejo-

wiec (zdjęcia znajdą Państwo na 
3. stronie okładki)..  

 Nagrody pieniężne oraz  

słodki poczęstunek dla zespo-

łów ufundowało Starostwo Po-

wiatowe w Chełmie.  
Informacja o zakwalifikowaniu 

się uczestników do Międzywo-

jewódzkiego Sejmiku Teatrów 

Wsi Polskiej w Tarnogrodzie 

zostanie podana zespołom po 
zakończeniu wszystkich prze-

glądów w województwie. 
xxx 

 26 listopada  już po raz 

XIII w II LO w Chełmie odbył 
się Powiatowy Przegląd Pieśni, 

Poezji Religijnej i Patriotycznej. 

Pan Marek Pukas przygotował 

młodzież na zajęciach muzycz-

nych odbywających się w każdy 

piątek w naszym ośrodku kultu-
ry. Jesteśmy bardzo dumni, że 

doceniono ciężką pracę naszych 

podopiecznych. Wśród gimna-

zjalistów nagrodzono Adriannę 
Bednarską (za zajęcie II miej-
sca) i Klaudię Słomczyńska (za 

zajęcie III miejsca) oraz Zespół 

instrumentalno - wokalny - za 

zajęcie I miejsca. Gratuluje-

my!!! 
xxx 

 Zbliża się kolejna edycja 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Już tradycyjnie w na-

szym domu kultury zorganizo-
wany został sztab. Do współpra-

cy potrzebujemy jeszcze 4. wo-

lontariuszy. Prosimy, by chcący 

pomóc przynieśli do naszej pla-

cówki aktualne zdjęcie i swój 
adres jak najszybciej, gdyż mu-

simy odesłać je do Sztabu 

Głównego w Warszawie. Stam-

tąd wrócą one  zalaminowane   

w specjalnych legitymacjach. 
Do współpracy zapraszamy tak-

że ofiarodawców przedmiotów 

do aukcji.  
xxx 

 Zapraszamy do uczęsz-

czania na zajęcia taneczne, od-

bywające się w każdą środę      
w naszym ośrodku kultury. Za-

jęcia prowadzi tancerka zespołu 

tanecznego „TAKT” z Chełma. 
Zapewniamy, że zajęcia będą 
prowadzone nawet z kilkoma 

dziećmi, gdyż liczymy na dłu-

goterminowy i efektywny roz-

wój grupy. 
  

      Grzegorz Gwardiak 

 
 

U r . .   Karol P., 

Julia P., Julia F., Maksymilian 

M., Wiktoria M., Lena C., 
Krystian M., Tomasz P., Ja-

kub P., Szymon A. 
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„Aby człowiek wiedział dokąd idzie, musie wiedzieć skąd przychodzi. 
Naród bez historii, błądzi jak człowiek bez pamięci.”  
           Norman Davies 
 

  W dniu 10 listopada 2011r w Gimnazjum im. J. H.  Dąbrowskiego  

w Rejowcu odbyła się uroczystość z okazji 5. rocznicy  nadania szkole imienia  

 i  93. rocznicy odzyskania niepodległości,  w trakcie  której uczniowie klas pierwszych złożyli uro-
czyste ślubowanie.  

     Honorowym gościem naszej uroczystości był pan Jerzy Ryszczuk, – pasjonat historii z Cheł-

ma, który przekazał naszej szkole materiały o J. H. Dąbrowskim. 

   Uroczystość uświetniła  część artystyczna  w wykonaniu uczniów naszego gimnazjum, przy-
gotowana przez p. Jolantę Cielepałę i p. Tomasza Praczuka,  

   W trakcie trwania uroczystości wszyscy zebrani obejrzeli fragmenty filmu z uroczystości na-

dania imienia szkole w 2006r.,  który wywołał wzruszenie wśród zebranych, a  laureatom szkolnych 

konkursów historycznych wręczono  nagrody książkowe .Pani dyrektor Ewa Nowak wręczyła za-

proszonym gościom piękne karty ze zdjęciami, upamiętniające uroczystość z 2006r. 
     Licznie zaproszeni goście mieli też okazję obejrzeć ciekawą wystawę o twórcy legionów, któ-

ra powstała dzięki materiałom przekazanym nam właśnie przez  pana Jerzego Ryszczuka.  

 Wystawę przygotowały p. Ewa Futyma i p. Ewa Kasjan. Po oficjalnej części uroczystości, 

wszyscy goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej. 

    Mamy nadzieję , że ta uroczystość  na długo pozostanie w naszej pamięci.  
                                                                                            E. Futyma, E. Kasjan 

Teatr Bazyliszek w Bibliotece Publicznej 
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Święty Andrzeju daj nam znać, co się będzie z nami dziać! 
 

  Taki okrzyk rozległ się gromko 30 listopada 2011r. w rejo-
wieckim przedszkolu. Dzieci ochoczo i z przejęciem powtórzyły go 
za uczniami klasy 2 a Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół 
Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu. W dniu św. Andrzeja bo-
wiem, licealiści zawitali w gościnne progi przedszkola.  
Dobre wróżki, czarodziejki, cyganki, diabełek i koty pojawiły się nie-
oczekiwanie, trzymając w rękach zapalone zimne ognie. Pełne prze-
jęcia „ach!” maluchów ucichło, gdy barwna gromada zaczęła śpie-
wać i wróżyć. Dobrze znana starszemu pokoleniu piosenka „Z po-

pielnika na Wojtusia iskiereczka mruga” zyskała nowe, tajemnicze słowa:  
 

Zaszczeka pies, gęś złapie ser i buty staną w rzędzie 

na wodę wosk poleje się i tajemniczo będzie. 
 

 Po tej wywołującej lekki, ale przyjemny dreszczyk emocji na pleckach małych 
słuchaczy zapowiedzi, wróżki przystąpiły do ciężkiej pracy. Nic to! Wieczór andrzejkowy 
jest raz w roku! Na światło dzienne zostały wydobyte tajemnicze przedmioty: znikąd 
pojawiła się na sali zabaw studnia, przedszkolaki przysięgały, że nigdy jej tu nie widzia-
ły, błyszczące srebrem koło fortuny, roztopiony i bardzo gorący wosk, tajemnicze pudło 
pełne kolorowych karteczek, wielka kostka do gry. Może należała do Shreka?  

Przejęte przedszkolaki po kolei poznawały tajemnice swojej przyszłości. Ilość 
oczek wyrzuconych ogromną kostką powiedziała dzieciom, ile prezentów dostaną od 
św. Mikołaja ( a to już tuż, tuż!). Niektórzy szczęśliwcy dostaną aż sześć! Kręcąc kołem 
fortuny maluchy mogły się dowiedzieć czy czeka je kariera naukowa czy też wielka mi-
łość? A może przed nimi kariera aktorska? Po losowaniu z pudła karteczek z wypisany-
mi na nich liczbami, przedszkolaki usłyszały, co symbolizują wylosowane liczby i jak 
świadczą o ich charakterze. Przeznaczenie zapisane w liczbach nie kłamie! – przekony-
wały czarodziejki. Po wyciągnięciu z worka kolorowych karteczek, dzieci dowiedziały 
się, co przeskrobały. Wylosowałeś kolor czerwony? Jesz zdecydowanie za dużo słodyczy 
i czeka cię wizyta u dentysty! – usłyszał mały łasuch ku swemu przerażeniu. Wosk lany 
przez dziurkę od klucza tworzył tak fantastyczne kształty, że potrzeba było nie lada wy-
obraźni, by domyśleć się, co oznaczają. Obrączka? A może różaniec? Pieniądze? Samo-
chód? Śmiechom i zabawom nie było końca. 

Na zakończenie dzieci zostały obdarowane przez swoich gości cukierkami, z któ-
rych każdy miał grosik na szczęście. Dostały też gałązkę wiśni – jeśli gałązka zakwitnie 
w Wigilię, spełnią się marzenia dziecka. 

Ostatnim punktem dnia, upływającego pod znakiem wróżb, był słodki poczęstu-
nek ufundowany przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja, p. Janu-
sza Janiaka. 

Dzień Andrzejkowy w Gminnym Przedszkolu w Rejowcu zorganizowała p. Kata-
rzyna Sadowska – Twardzik. W role czarodziejek, czarodziejów, cyganek, kociaków       
i diabełka, czyli całej wesołej hałastry wcielili się z powodzeniem: Mateusz Adamczuk, 
Ola Alot, Adrian Czerwiński, Klaudia Danielczuk, Angelika Jędruszak, Diana Mazur, Es-
tera Moniakowska, Monika Palonka, Karolina Pastuszak, Monika Pyclik, Weronika Sałę-
ga, Paulina Szczepanik, Paweł Szajduk, Mateusz Waręcki, Katarzyna Ziemińska oraz 
Ola Pachwicewicz. 

Dziękujemy serdecznie Dyrektor przedszkola, p. Barbarze Kość, za miłe przyję-

cie i współpracę przy organizacji tego szalonego dnia. 

             Aneta Trajda 
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Pierwsze koty – za płoty! 
 Od pierwszych dni pobytu w nowej szkole chwila ta wisiała nad pierwszakami niczym miecz 

Damoklesa. Nadciągała. Zbliżała się nieubłaganie. Nie było przed nią ucieczki. Pestką wydawały się 
testy na wejście. Wreszcie stało się. Nadeszła. Chwila otrzęsin. 

 20 października klasa 2a Liceum Ogólnokształcącego z wielką radością przystąpiła do tajemni-

czych przygotowań  pod bacznym okiem wychowawczyni, p.. Katarzyny Sadowskiej – Twardzik. 

Następnie do auli wkroczyli, podekscytowani, lecz lekko przerażeni uczniowie klasy pierwszej Li-

ceum Ogólnokształcącego. Co przyjdzie im robić? Na to pytanie już za chwilę otrzymali odpowiedź. 
Pierwszacy musieli wypić mleko z bitą śmietaną na wierzchu, narysować portrety nauczycieli, potem 

połknąć wyjątkowo obrzydliwie smakujący napój, nakarmić się kisielem, mając przy tym zawiązane 

oczy, poradzić sobie z biegiem z przeszkodami, wykonać piosenkę, a na końcu stanąć pod balonem, 

z którego sypały się mąka, makaron lub leciała woda – zależnie od tego, co los przyniósł i pod któ-

rym balonem się stanęło. 
 Uczniowie klasy pierwszej doskonale poradzili sobie ze wszystkimi wyzwaniami, przed jakimi 

przyszło im stanąć. Tak młodsi, jak i starsi uczniowie mieli dużo okazji do śmiechu i wspólnej zaba-

wy. O to przecież chodzi, otrzęsiny to nie chwila upokorzenia, ale okazja do żartów oraz zintegrowa-

nia się z grupą.  
xxx 

Zanim dostaniesz wymarzone prawo jazdy i zasiądziesz za kierownicą… 
… posłuchaj, co ma do powiedzenia  aspirant Mirosław Mrozowski z Sekcji Ruchu Drogo-

wego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. 
Codzienna prasa oraz telewizyjne programy informacyjne dostarczają wielu przykładów nie-

rozwagi młodych kierowców. Nastolatkowie często jednak bagatelizują zagrożenie, uważając, że nic 
złego nie może ich spotkać, a jazda motocyklem z prędkością 200 km/h to czysta przyjemność. Za-

pewne, ale aspirant Mrozowski pokazał, jakie konsekwencje przynosi taka zabawa. Pokazał wiele 
przykładów braku rozwagi i lekkomyślności tak kierowców, jak i pieszych. Nadmierna prędkość, 
lekceważenie przepisów ruchu drogowego, brak elementów odblaskowych u pieszych – często zabi-
jają lub stają się przyczyną poważnego kalectwa. Obu tych rzeczy można uniknąć, zachowując zwy-

kłą ostrożność. To właśnie starał się przekazać aspirant Mrozowski.  
Licealiści z uwagą wysłuchali słów policjanta, obejrzeli, często dramatyczne zdjęcia wypad-

ków drogowych i pozostaje mieć nadzieję, że zachowają rozsądek na drodze. Taka właśnie myśl to-
warzyszyła p. Katarzynie Sadowskiej – Twardzik, która zorganizowała spotkanie 8 listopada 2011 r. 

w auli Zespołu Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu. 
             xxx 
 

Icemania – lekarstwem na jesienną chandrę 

Listopadowe dni, szare, ponure i krótkie, mogą nastrajać melancholijne. Grupa uczniów Zespołu 

Szkól Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu postanowiła jednak rozprawić się z jesienną chandrą i zabić 
ją ruchem. O tej porze roku, szczególnie kusząca wydaje się jazda na łyżwach. Przez lato wszyscy fani tej 

dyscypliny sportowej zdążyli się za nią porządnie stęsknić. Smaczku wyprawie na lodowisko dodała pogoda: 
temperatury ciągle na plusie, a centrum Lublina – nowoczesne lodowisko z wypożyczalnią sprzętu.  

Uczniowie nie pożałowali sobie zimowej rozrywki i z zapałem kręcili piruety. Lód ma to do siebie, że 
jest śliski, o czym niektórzy z łyżwiarzy boleśnie sobie przypomnieli. Na szczęście, wszystkie upadki okazały 
się niegroźne. Najlepszym lekiem na siniaki i stłuczenia okazały się gorąca czekolada i ciastka, spałaszowane 

ze smakiem w tzw. „strefie ciepła” Icemanii.  

Po rozkoszach dla ciała, uczniowie zapewnili sobie i rozkosze duchowe – udali się do kina na seans 
3D. 

Nad przebiegiem wyprawy, która odbyła się 18 listopada, czuwały panie: Katarzyna Sadowska – 

Twardzik, Sylwia Klajn oraz Karolina Pilipczuk.  
 

           Katarzyna Sadowska – Twardzik 



 

 

OKSZA 

Strona  14 

Odeszli: Adamczuk Janina ur. 1928 r., Alot Zbigniew ur. 1947 r., Chmielewski Kazimierz          

ur. 1943 r., Gałczyńska Kazimiera ur. 1925 r., Kinach Henryka ur. 1946 r., Kudelska Helena          

ur. 1927 r., Madejek Stanisław ur. 1921 r., Nowicka Ryszarda ur. 1961 r., Pilipczuk Aleksander      

ur. 1937 r., Piłat Małgorzata ur. 1978 r., Romański Roman ur. 1952 r., Rutka Mariusz ur. 1964 r., 
Wołoszyn Kazimierz ur. 1948 r., 

 

 W dniu 8 grudnia 2011 roku Wójt Gminy Rejowiec podpisał umowę na dofinansowanie operacji 

„Modernizacja – przebudowa więźby dachowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Leonów”. Wniosek zło-
żony został w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Promenada S-12” dla działania 

413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 w zakresie małych projektów. 

Wartość dofinansowania wynosi 25.000,00 zł. Oprócz prac wykonanych przez wyłonionego w najbliższym 
czasie wykonawcę mieszkańcy zaoferowali pomoc przy robotach rozbiórkowych. Dzięki wsparciu finanso-

wym ze strony Gminy i zaangażowaniu radnej Pani Bożeny Jagiełło lokalna społeczność w bieżącym roku 

wykonała szereg prac konserwacyjnych mając na względzie poprawę estetycznego wyglądu obiektu i terenu 
przyległego zarówno w środku jak i na zewnątrz. 
W październiku 2011 roku reaktywowało się również Koło Gospodyń Wiejskich. 
Duże szanse na dofinansowanie ma też OSP w Rejo wcu, która planuje zakupić galowe umundurowanie dla  

strażaków. Wniosek także został złożony w ramach działania 413 objętego PROW 2007-2013.  

         

         
    Agnieszka Jarmuszyńska 



 

 

OKSZA 

Strona 15 

 

 



 

 

OKSZA 

OKSZA. 

 Gazeta samorządowa. Redaktor prowadzący: Janina Daniel czuk.  
 Adres redakcji: ul. Dąbrowskiego 1, 22-360 Rejowiec. Wydawca: URZĄD GMINY REJOWIEC 

Skład: Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu,  Druk: LODR w  Rejowcu  9/ 2011 - 1200 
 www.gmina.rejowiec.pl      http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu e-mail: sekretari at@gmina.rejowiec.pl  

 


