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 Egzemplarz bezpłatny 

„Pomódlmy się w Noc Betlejemską,   
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania, 
By wszystko się  nam rozplątało, węzły,    
konflikty, powikłania.” 
                                                 Ks.Jan Twardowski                                                 Ks.Jan Twardowski                                                 Ks.Jan Twardowski                                                 Ks.Jan Twardowski     

Szanowni PaństwoSzanowni PaństwoSzanowni PaństwoSzanowni Państwo    

     WWWWkrótce Święta Bożego Narodzenia. 
W tę jedyną noc przychodzi z groty be-
tlejemskiej promień nadziei i miłości. 
    Z tej niepowtarzalnej okazji pragnie-
my – wraz ze słowami Ks. Jana Twar-
dowskiego, zawierającymi życiową mą-
drość – złożyć Państwu życzenia wszel-
kiej radości, dużo rodzinnego ciepła, 
prawdziwie świątecznego nastroju, mi-
łości bliskich, która pozwoli choć na 
chwilę zapomnieć o troskach codzienne-
go dnia. 
   Niech spełnią się życzenia wypowia-
dane przy wigilijnym stole - a zdrowie   
i radość niech towarzyszą Państwu 
przez każdy dzień 2013 Roku. 

Aut. Katarzyna Kaliszewska, kl. IV b , SP w Rejowcu 
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości 
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 Jak co roku tak i w roku bieżącym został opracowany plan zimowego utrzymania 
dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013. 
 Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania cenowego 
wybrano wykonawcę do odśnieżania dróg gminnych, którym jest: Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe „ZBIG - DOR”, Rybie 39. 
Wyżej wymieniony wykonawca będzie odśnieżał drogi gminne w  n/w miejscowościach: 

- Al .Niedziałowska, Rybie - pod las i Cyganówka, Niedziałowice-Bańkowszczyzna, tzw.  Kostunin         
i  droga żużlowa do lasu ,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 hydroforni, za lasem w lewo i do piaskowni), Zawadówka - 
osiedle przy byłych Zakładach Drzewnych i osiedle CPN), Wereszcze Małe , Czechów Kąt i tzw. 
Podlejba, Elżbiecin 
 Obszar, który obejmuje miejscowości:   Wólka Rejowiecka i  kontrewers, Kobyle - żużlówka, 
droga do łąk, i obok wysypiska, Kol. Rejowiec (tzw. górna i dolna), Hruszów (wieś i SHR), Marynin – 
droga gruntowa do końca wsi, Siedliszczki,  oraz ulice w Rejowcu  podczas zimowego utrzymania będą  
odśnieżane przez Urząd Gminy własnym sprzętem. 
 Jednocześnie informuję, że podstawą do wykonania usługi odśnieżania jest zgłoszenie przez 
sołtysa danej wsi lub członka Rady Sołeckiej takiej potrzeby i potwierdzenie wykonania usługi. 
 Odnośnie stanu dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Rejowiec interwencje należy 
zgłaszać na numery telefonów: 82  5627631,  604935799. 
 

Kto odpowiada za odKto odpowiada za odKto odpowiada za odKto odpowiada za odśnienienienieżanie i posypywanie chodników?anie i posypywanie chodników?anie i posypywanie chodników?anie i posypywanie chodników?    
 

          Za odśnieżanie chodnika przylegającego do budynku lub innej nieruchomości odpowiada jego wła-
ściciel lub zarządca. Taki sam obowiązek ciąży na użytkowniku wieczystym, jednostce organizacyjnej 
lub innym podmiocie władającym  tą nieruchomością, współwłaścicielach  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 odcinek chod-
nika piaskiem. Odgarnięty śnieg i lód należy złożyć na poboczu chodnika w taki sposób, aby nie utrud-
niał poruszania się po nim przechodniom. 
           Właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwać zwisające sople i śnieg z dachu i gzymsów bu-
dynku, który znajduje się na jego terenie. Musimy liczyć się również z tym, że w razie wypadku na 
chodniku przylegającym do posesji, właściciel będzie musiał wypłacić odszkodowanie lub zadośćuczy-
nienie poszkodowanej osobie. Za doznane  złamania  z  powodu gołoledzi ponosi odpowiedzialność na 
zasadzie winy i dlatego, aby poszkodowany mógł uzyskać odszkodowanie, powinien ją udowodnić.  Przy 
braku dobrowolnego wypłacenia odszkodowania poszkodowany musi dochodzić roszczeń w sądzie. 
Często jest to długi i skomplikowany proces, gdyż przepisy nie precyzują, w jakim terminie po opadach 
właściciel nieruchomości musi odśnieżyć i zlikwidować oblodzenie  z chodnika. Właściciel nieruchomo-
ści zostanie zwolniony  od odpowiedzialności, jeśli nie dopuści do zaniedbań podczas odśnieżania. 
Za wypadek, który wydarzy się na przystanku, odpowiada przedsiębiorca, natomiast na jezdni - zarządca 
drogi. 
Nie odśnieżamy chodnika,  który 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 firmach, które je użytkują. 
              O tym, na kim ciąży obowiązek, usuwania  śniegu, 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 2012 r , poz. 391 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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  Władze lokalne gmin: miejskiej Rejowiec Fabryczny oraz wiejskich Rejowiec, Rejowiec Fa-
bryczny i Siedliszcze  utworzyły porozumienie pn. Unia  Gospodarcza Gmin w celu inicjowania, 
uzgadniania, prowadzenia i promocji wspólnych działań na rzecz swoich wspólnot lokalnych. 
Porozumienie podpisane przez burmistrza S. Bodysa i wójtów w osobach T. Górskiego, H. Zonika         
i Z. Krupę ma  na celu prowadzenie działań dotyczących: 
1) programów rozwojowych i realizację strategii lokalnych, 
2) wspólnych  wystąpień na forum powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim w interesie miesz-

kańców, 
3) wzajemnego wspierania się i wymiany informacji dla rozwoju gospodarczego i społecznego 

gmin oraz  ochrony dziedzictwa kulturowego, 
4) lobbingu w ważnych samorządowych sprawach, 
5) aktywizacji gospodarczej, realizacji wspólnej polityki ochrony środowiska , edukacji proekolo-

gicznej oraz wspierania lokalnej przedsiębiorczości, 
6) promocji gospodarczej, 
7) wzmocnienia partycypacji społecznej i więzi lokalnych. 
W celu aktywizacji gospodarczej będą prowadzone działania dotyczące wykorzystania istniejącego 
potencjału gmin na bazie: 
1) zasobów węgla kamiennego złoża „Pawłów” 
2) Naftobazy Zawadówka -  stworzenie centrum przeładunkowego w Zawadówce 
3) zasobów gruntów komunalnych przeznaczonych na działalność gospodarczą na terenie Rejowca 
Fabrycznego i gmin – Rejowiec F, Rejowiec i Siedliszcze utworzenie podstrefy specjalnej strefy eko-
nomicznej (Mielec). 
 Plany są ambitne. Wszystkie działania zmierzają do rozwoju gospodarczego dla dobra miesz-
kańców. 
 
                              Janina Danielczuk 

 
 
 
 
 

  Kolejny raz mieszkańcy naszej gminy udowodnili, że są ludźmi dobrej woli i szlachetnych serc. 
Całkowicie dobrowolnie włączyli się do zbiórki płodów rolnych na potrzeby Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Opieki Zdrowotnej ( Szpitala) w Krasnymstawie 
   Ten szlachetny gest został doceniony , bowiem na ręce wójta gminy P. Tadeusza  Górskiego  
wpłynęło pismo dyr. szpitala, który  złożył podziękowanie za sprawnie przeprowadzoną akcję zbiórki 
oraz przekazanie na potrzeby szpitala płodów rolnych. Podkreślił nie tylko sprawność i umiejętność 
pracy pracowników gminy, ale przede wszystkim ofiarność jej mieszkańców, którzy w tym roku ko-
lejny raz poświęcili swój czas, zaangażowali się i podzielili posiadanymi zbiorami . 
    Przekazane produkty pozwolą na zabezpieczenie potrzeb żywieniowych pacjentów szpitala,       
a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostaną wykorzystane na diagnostykę i leczenie. 
 

xxx 
      

 Z kolei wójt gminy serdecznie dziękuje rolnikom, którzy ofiarnie zaangażowali się w zbiórkę    
i podzielili się tym, co zebrali nieraz w trudzie i znoju. Swoją postawą udowodnili, że istnieją jeszcze 
ludzie dobrej woli, na których można polegać w trudnych sytuacjach, którzy uznają starą zasadę, że 
człowiek jest tyle wart, ile może pomóc drugiemu człowiekowi. 
             Janina Danielczuk 
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 RRRRadosnych Świąt Bożego Narodzenia przeżytych w niepowtarzalnej, rodzinnej atmosfe-
rze, obfitości wigilijnego stołu oraz wszystkiego co dobre, w Nowym 2013 Roku mieszkańcom 
sołectwa Hruszów i Kolonii Hruszów życzy sołtys 
                                                    Sylwester MazurSylwester MazurSylwester MazurSylwester Mazur     

Wicemarszałek�województwa�lubelskiego��

dr�Krzysztof�Grabczuk��

Honorowym�Obywatelem�Gminy�Rejowiec 
  Uchwałą Rady Gminy z dnia 24października Pan Krzysztof Grabczuk otrzymał Honorowe 
Obywatelstwo Gminy Rejowiec. Ten zaszczytny tytuł został Panu Marszałkowi  nadany za wieloletni 
aktywny udział w życiu społeczno-gospodarczym i kulturalnym gminy. 
Pan K.Grabczuk już jako Marszałek Województwa, a obecnie jako Wicemarszałek jest zaangażowa-
ny w realizację zadań inwestycyjnych oraz pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych na budowę 
m.in. oczyszczalni ścieków, kanalizacji, budowę systemu  e-administracji, modernizację budynku 
GOK-u, budowę dróg gminnych oraz chodnika do Rejowca Fabrycznego. 
    Aktywnie uczestniczył w wielu uroczystościach patriotyczno-religijnych i kulturalno-
oświatowych na terenie naszej gminy. Swoją obecnością podnosił rangę niejednego gminnego Święta 
Plonów, wernisaży wieńczących coroczne plenery malarskie i wielu innych imprez organizowanych  
w naszej gminie. 
     Pan dr Krzysztof Grabczuk swoim autorytetem i serdecznością zjednał sobie wielu przyjaciół 
wśród naszej społeczności. Stał się ambasadorem na szczeblu wojewódzkim i krajowym, osobą za-
służoną i godną miana otrzymanego tytułu. 
Uroczyste wręczenie Honorowego Obywatelstwa miało miejsce na Sesji Rady Gminy w dniu 30 li-
stopada 2012 roku.  Wójt gminy Tadeusz Górski podkreślił w sposób bardzo wymowny ,że Pan Mar-
szałek zasłużył w pełni na to zaszczytne wyróżnienie. Swoim wieloletnim postępowaniem udowod-
nił, że posiada umiejętność wczuwania się w potrzeby innych, w tym przypadku mieszkańców naszej 
gminy.  Życzliwością i wielkodusznością pokazał, że jest człowiekiem wielkiego serca. Gdyby było 
inaczej, Rejowiec nie zyskałby tak wiele. 
   W uroczystej Sesji uczestniczyli oprócz radnych księża - Ks.Kanonik Marek Żyszkiewicz - pro-
boszcz Parafii Podgórze, ks.Kanonik Andrzej Jeżyna - proboszcz Parafii Rejowiec. Powiat chełmski 
reprezentowali Starosta Chełmski - Paweł Ciechan oraz Przew. Rady Powiatu - Tomasz Szczepaniak. 
Nie zabrakło wójtów gmin zrzeszonych w  Grupie G - 9. Przybyli: Stanisław Bodys - Burmistrz Re-
jowca Fabrycznego, Zdzisław Krupa - wójt Gminy Rejowiec Fabryczny, Roman Kandziora - wójt 
Gminy Kamień, Wiesław Kociuba - wójt Gminy Chełm, Wojciech Sawa - wójt Gminy Dorohusk, 
Hieronim Zonik - wójt Gminy Siedliszcze. Obecni na Sesji byli - Stanisław Jan Miszczuk - Honoro-
wy Obywatel  Gminy Rejowiec, Przew. Towarzystwa Regionalnego Rejowiec - Jerzy Grzesiak, dy-
rektorzy placówek oświatowych z terenu gminy - Barbara Kość - przedszkole, Renata Adamczuk - 
szkoła podstawowa, Ewa Nowak - gimnazjum, Janusz Janiak - ZSP. 
  Obecność tak licznych gości podkreśliła rangę otrzymania przez Pana Marszałka zaszczytnego 
wyróżnienia. 
Nie zabrakło przedstawicieli mediów. Super Tydzień reprezentowała Dorota Mądral, Nowy Tydzień 
Chełmski - Bogumił Fura, zaś Radio Lublin - Małgorzata Makowska - Maksim. 
Pan Grabczuk ze wzruszeniem przyjął wyróżnienie, kwiaty i gratulacje. Dziękował za docenienie Je-
go osoby i tego, co robi. 
                                              Janina Danielczuk 
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O G Ł O S Z E N I E 
  Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec 
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały zamieszczone 
ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rejowiec położo-
nej w obrębie Rybie oraz przetargu na dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Rejowiec położonych w obrębach: Kobyle i Rejowiec. 

Bogata i odległa historia Wereszcz Małych 
 
           Wereszcze Małe to jedno z 23. sołectw w gminie Rejowiec, którego ciekawa i bogata histo-
rię sięga XVI wieku. Mogliśmy ją poznać szczegółowo dzięki wielkiej pasji naszego rodaka dr Ma-
riana Janusza Kawałko.  Jego „mrówcza” praca pozwoliła na zebranie ogromu materiału, na podsta-
wie którego  ukazała się pozycja książkowa zatytułowana „Wereszcze Małe (dawniej Reyowe albo 
Szlacheckie) Historia  i ludzie (1542 -1894). 
Promocja książki miała miejsce 30. października b.r. w  GOK Rejowcu z udziałem władz Gminy 
,Starostwa Powiatowego w Chełmie reprezentowanego przez  Panią Marię Patra - wicestarostę, 
młodzieży szkolnej i mieszkańców Wereszcz Małych. Sylwetkę dr Kawałko przybliżył radny P. M. 
Kość - przew. Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Wiele ciepłych słów skierowanych do autora wy-
powiedzieli przedstawiciele władzy poszczególnych jej szczebli oraz Państwo Lucyna i Stanisław 
Lipińscy z Rejowca Fabrycznego znani z pasji pisarskiej. 
Książkę uzupełniają zdjęcia z lat 1945, 47, 49 i 57 oraz współczesne autorstwa P. M. Kieliszek - 
przew. KGW. 
    Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i naprawdę serdecznej atmosferze, a o oprawę arty-
styczną zadbała rejowiecka młodzież skupiona wokół Koła muzycznego GOK, prowadzonego 
przez P. Marka Pukasa oraz Kapela „Sami Swoi”. 
  Panie z KGW Wereszcze Małe przygotowały na tę okazję wiele smakowitych potraw. 
 
                                Janina Danielczuk 

 Serdeczne słowa podziękowania kieruję pod adresem wszystkich, którzy oddali swe głosy 
na  KGW Wereszcze Małe w plebiscycie na SUPER BABY organizowanym przez Super Tydzień 
na terenie pow. chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego i miasta Chełm.  Zajęcie bardzo 
wysokiego, trzeciego miejsca zawdzięczmy Państwu, bo bez waszych głosów nie byłoby to możli-
we. Cieszymy się, że mogłyśmy w dniu 5. grudnia, w Dworku Pan Tadeusz w Żółtańcach otrzy-
mać cenne nagrody i pochwalić się swoimi dokonaniami oraz zaprezentować - nie po raz pierwszy 
- talenty kulinarne. 
         W imieniu wszystkich członkiń     
         Przew.Koła - Marzenna Kieliszek 

 RRRRadosnych Świąt Narodzenia Pańskiego skrzących się 
śniegiem i pachnących świerkiem,  prawdziwie rodzinnej 
atmosfery oraz dużo zdrowia, radości, życzliwości drugiego 
człowieka w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku 
2013 wszystkim mieszkańcom Wereszcz Małych życzy ży-
czy miejscowe KGW 
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IV Kwesta na odnowienie  

zabytkowych grobowców 
 
  Listopadowa kwesta organizowana przez Towarzy-
stwo Regionalne „Rejowiec”staje się już tradycją. Zorga-
nizowana w dniu 1 listopada przyniosła oczekiwane efek-
ty. Zbiórka pieniędzy prowadzona na cmentarzu parafial-
nym zaowocowała kwotą 1726, 55 zł. 
Otwarcia trzech puszek po sprawdzeniu nienaruszonych 
pieczęci na plombach dokonała komisja w składzie: Ma-
rzena Kieliszek, Stanisław Miszczuk, Mirosław Kość, Henryk Sereda, Feliks Kozłowski, Jerzy 
Grzesiak. 
  Kwestowali członkowie Towarzystwa: Ewa Kasjan, Piotr Kasjan, Bogdan  Pełczyński, Ma-

rzena Kieliszek, Feliks Kozłowski, Janusz Marian Ka-
wałko, Jan Stanisław  Miszczuk, Henryk Sereda oraz  
młodzież gimnazjum – Natalia Lewczuk, Dominika Lew-
czuk ,Michał Kozaczuk, Krystian Kuźmiński, Dominika 
Czwórnóg, Adrianna Czwórnóg, Anita Cybulska, Inez  
Fornal, Klaudia Kozłowska, Dominika Mazur, Monika 
Dryła, Magda Kozioł, Patrycja Kuś, Wioletta Liwak, Da-
wid Grel i Mikołaj Wiorko. 
Wśród kwestujących były uczennice ZSP  w Rejowcu- 
Ilona Chrabańska i Karolina Dubiel. 
     Towarzystwo dziękuje wszystkim kwestującym, 
dyrektorom gimnazjum i ZSP za oddelegowanie mło-

dzieży chętnej do zbiórki, Panu Wójtowi Tadeuszowi Górskiemu za wydanie zezwolenia na  prze-
prowadzenie kwesty, Komendantowi OSP w Rejowcu Karolowi Sałamacha za wykonanie cegie-
łek wykorzystanych podczas kwesty, a przede wszystkim ofiarodawcom, którzy  wspomogli szla-
chetną akcję. Byli to nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale bardzo wielu darczyńców to osoby 
przyjezdne, które w tym dniu odwiedzały groby bliskich. 
 

xxx 
 

 Towarzystwo Regionalne „Rejowiec” dziękuje 

radnym naszej gminy, którzy dobrowolnie wsparli 

finansowo realizację projektu „Tablice informacyjne 

Rejowiec”. 
 
                                         Janina Danielczuk 
 

 RRRRadosnych i Pogodnych Świąt Bożego  Narodzenia oraz zdrowia, szczęścia i świą-
tecznego ciepła przez cały nadchodzący Nowy Rok 2013 członkom Towarzystwa Regio-
nalnego,  ich rodzinom i wszystkim mieszkańcom Gminy Rejowiec życzy Przewodniczący 
                                                              Jerzy Grzesiak  Jerzy Grzesiak  Jerzy Grzesiak  Jerzy Grzesiak    
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 26. październi-
ka 2012 roku w GOK odbyła się I 
Rejowiecka Konferencja Kobiet. 
Podczas konferencji promowano 
różne formy aktywności kobiet, np. 
działalność w KGW, kołach kuli-
narnych, hafciarskich itp.. W trak-
cie imprezy pracownicy ODR       
w Końskowoli udzielali różnych 
porad, począwszy od nakrycia sto-

łu, a skończywszy na możliwo-
ściach działań KGW w sensie  
prawnym. W trakcie konferencji 
można było skorzystać z usług ko-
smetycznych AVON, fryzjerskich 
(Salon Afro w Rejowcu) oraz za-
kupić artykuły gospodarstwa do-
mowego. Wszystkim, którzy ak-
tywnie włączyli się w realizację 
inicjatywy, serdecznie dziękujemy. 

xxx 
 W tym roku obchody Święta  
Niepodległości zostały rozłożone 
na dwa dni. 9. listopada  w GOK 
została zorganizowana wystawa 
fotografii Stanisława Kusiaka.  

Znalazły się na niej fotografie        
z podróży oraz Rejowca. Rozsze-
rzeniem wystawy były trzy prezen-
tacje multimedialne, przygotowane 
także przez pana Kusiaka. Wysta-
wie towarzyszył występ Chóru 
„Kantata” z Chełma. 11. listopada 
odbyła się dalszy ciąg uroczysto-
ści. Złożono kwiaty na grobach, 
przy pomnikach walczących za 
Ojczyznę, odprawiono Mszę Świę-
tą w kościele parafialnym. Uroczy-

stościom oprawę muzyczną zapew-
niła Orkiestra Dęta .  

xxx 

 13. listopada 2012 w na-
szym ośrodku kultury odbyły się 
Eliminacje Powiatowe 16. Jesien-
nego Konkursu Recytatorskiego 
„Świat w krzywym zwierciadle –  
w poszukiwaniu dystansu i rozu-
mu”. Komisja w składzie: Kata-
rzyna Kozłowska - Lokalna Grupa 
Działania Promenada S 12, Janina 
Danielczuk - redaktor naczelny 

„Okszy”, Dorota 
Łosiewicz - dyrek-
tor GOK Rejowiec 

stwierdziła, że na eliminacje woje-
wódzkie, które odbyły się w dniach  
28 - 29  listopada w Wojewódzkim 
Ośrodku Kultury w Lublinie typu-
je: Aleksandrę Poturaj, Dominikę 
Woźniak, Katarzynę Słomczyńską, 
Dominikę  Kister z Gimnazjum    
w Rejowcu, Julię Mitek, Zuzannę 
Batejko SP w Rejo wcu, Weronikę 
Błaziak SP w Krasnem. 
 Wszyscy uczestnicy konkur-
su oraz ich opiekunowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy ufundowane 
przesz  Staro st wo  Po wiato we         
w Chełmie oraz  nagrody książko-
we  ufundowane przez Stowarzy-
szenie LGD Promenada S12  z sie-
dzibą  w Rejo wcu Fabrycznym. 

xxx 

 Z przyjemnością informuje-

my, że w w Gminnym Ośrodku 
Kultury został założony sztab 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Finał WOŚP odbędzie się   
13 stycznia 2013 roku. Zachęcamy 
do włączenia się do tej szczytnej 
akcji:  wolontariuszy, przekazują-
cych dary na aukcję, artystów ma-
łych i dużych, chcących wystąpić 
na scenie oraz tak potrzebną pu-
bliczność! Zapraszamy!!! 

xxx 

 Serdeczn ie zap raszamy 
wszystkich miłośników muzyki 
ludo wej na 29. Regionalny Prze-
gląd Piosenki i Przyśpiewki Ludo-
wej oraz 25. stycznia na 8. Powia-
towy Przegląd Widowisk Kolędni-
czych. Obie imprezy zaczynamy 
od godziny 10. 00. 

 
  Grzegorz Gwardiak 
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Urodzeni:   
Emil N.,             
Oliwier M., 
Karolina K., 
Krystian O.,  
Szymon K. 

 SSSSerdeczne podziękowania kierujemy na ręce 

Pana Wiesława Psuji Wiesława Psuji Wiesława Psuji Wiesława Psuji z Marynia za przekazanie 
koszyków wiklinowych służących do dekoracji        
w GOK. 

Uczestnicy konkursu recytatorskiego 



 

 

OKSZA 

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY 

  W związku ze zbliżającym się okresem zimo-
wym zwracam się do mieszkańców naszej gminy z 
prośbą o włączenie się do działań o charakterze profi-
laktycznym i osłonowym wobec osób narażonych na 
działanie niskich temperatur, t j. osób bezdomnych, 
samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, 
niezaradnych życiowo, nieprawidłowo wypełniają-
cych swoje funkcje opiekuńcze w stosunku do dzieci. 
Zachęcam do pomocy międzysąsiedzkiej. Wrażli-
wość i aktywna postawa mieszkańców wobec osób 
zagrożonych oraz przekazywanie informacji o nich 
odpowiednim lokalnym służbom, w tym pracowni-
kom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Re-
jowcu, policji, pogotowia ratunkowego, zakładów 
opieki zdrowotnej, pozwoli na podejmowanie szyb-
kich i właściwych działań interwencyjnych, przyczy-
ni się do łagodzenia negatywnych skutków zimy.  
 Poniżej przedstawiam wykaz adresowy wybra-
nych placówek działających na rzecz osób bezdom-
nych i ubogich w zakresie zapewnienia schronienia, 
gorącego posiłku, pomocy rzeczowej: 
1. Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego 

„CARITAS”  ul. Gminna 61, 22 – 100 Chełm 
– Pokrówka, tel. 82/563-79-77 (zapewnia po-
byt dla kobiet i dzieci), 

2. Lubelskie  Centrum Pomocy Bliźniemu 
„Monar - Markot”  
ul. Kąpieliskowa 28, 22 – 100 Chełm, tel. 512-
026-291 (zapewnia pobyt dla kobiet  
i mężczyzn), 

3. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn To-

warzystwa Pomocy  
im. Św. Brata Alberta ul. Wołyńska 69, 22-100 
Chełm, tel. 82/563-01-12 (zapewnia pobyt dla 
mężczyzn), 

4. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn To-
warzystwa Pomocy  
im. Św. Brata Alberta Koło w Świdniku ul. 
Orzeszkowej 4, 21-040 Świdnik, tel. 81/751-
59-08 (zapewnia pobyt dla mężczyzn), 

5. Schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata 
Alberta ul. Gen. Orlicz-Dreszera 2, 22-400 
Zamość, tel. 84/627-09-31 (zapewnia pobyt dla 
mężczyzn), 

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

  Pełna aktualna baza danych placówek działają-
cych na rzecz osób bezdomnych na terenie woje-
wództwa lubelskiego znajduje się na stronie interne-
towej Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem: 
www.lublin.uw.gov.pl/wps.  
  Ponadto w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Lublinie funkcjonuje całodobowy telefon inter-
wencyjny z numerem 987, w ramach którego można 
uzyskać informacje  
o placówkach świadczących pomoc dla 
osób bezdomnych oraz zgłosić sytuacje 
zagrożenia życia i zdrowia.  
 Dorota Holuk 

 Kierownik GOPS w Rejowcu 
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 ZZZZdrowych, pogodnych ,rodzinnych i dobrych Świąt Bożego Narodzenia - niech nowonarodzony Chrystus błogo-
sławi i umacnia Wasze rodziny i miejsca prac y. 
Niech będzie nadzieją i radośc ią w życ iu, niech umacnia dobro i ułatwia zrozumienie drugiego c złowieka, niech da uko-

jenie w troskach i trudach Waszego codziennego życ ia,. 
Nowy rok 2013 niech będzie obfity w zdrowie, pomyślność , uśmiech i miłość  oraz  wiarę, że  każdy następny 
dzień będzie lepszy - tego Wam i Waszym najbliższym drodzy mieszkańcy Rejowca i Kolonii Rejowiec  życzy
                    
                                        Sołtys Lucyna PolakowskaSołtys Lucyna PolakowskaSołtys Lucyna PolakowskaSołtys Lucyna Polakowska     

Kurs komputerowy ,,50+” 
w Gminnej Bibliotece 

 W okresie od  06.11 – 04-
04..12.2012 w Gminnej Bibliotece 
został przeprowadzony bezpłatny kurs 
komputerowy na sprzęci e, który bi-
blioteka otrzymała w ramach progra-
mu ,,Przeciwdział anie wykluczeniu 
cyfrowemu”. Nasza propozycja spo-
tkała się z dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Ze względu na ograni-
czoną liczbę komputerów, uczestnicy 

pracowali w dwóch grupach. Pozna-
wali tajniki wiedzy informatycznej,   
w tym: praca i obsługa urządzeń kom-
puterowych, podstawy korzystania z 
programu Offi ce Word służącego do 
tworzenia tekstu, korzystanie  z Inter-
netu, przeglądanie stron interneto-
wych, zakładanie i korzystanie z pocz-
ty elektronicznej, odtwarzanie filmów 
i plików muzycznych.Na zakończenie 
kursu został przygotowany słodki po-
częstunek. Pan Wójt wręczył wszyst-

kim uczestnikom dyplomy ukończenia 
kursu oraz pamiątkowe zdjęci a.         
W związku z dużym zainteresowa-
niem mieszkańców Biblioteka planuje 
przeprowadzenie podobnego kursu dla 
osób 50+ na przełomie stycznia i lute-
go. Zapisy przyjmujemy pod numerem 
tel. (82) 5688688, lub osobiście: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Re-
jowcu, ul. Zwierzyńskiego 8c, w godz. 
od 9.00 do 17.00   
  Wiesława Podkowa 
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 Śledź w sosie chrzanowym z rodzynkami 
 

6-8 płatów śledzi, 2 jajka na twardo 
po kubku gęstej śmietany i jogurtu 
3 łyżki majonezu, 2-3 łyżki chrzanu 
garść rodzynków, pęczek zielonej piertuszki 
sok z połówki cytryny, sól, cukier, pieprz 
Filety opłukać. Rodzinki zalać wrzącą wody i odstawić na 3 minuty. Odsączyć rodzynki. Po-
kroić jajka z umyta zieloną pietruszką. Wymieszać śmietanę z jogurtem, chrzanem i majone-
zem. Dodać jajka, pietruszkę i rodzynki. Doprawić solą, cukrem, pieprzem i sokiem z cytryny. 
Odstawić do lodówki na kilka godzin. Filety pokroić w kawałki i zalać sosem. 
   

                       Patrycja Poliszuk 
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Odeszli: Czerniakiewicz Zbigniew ur. 1943 r., Gruszka Radosław ur. 1976 r., Kostecki 
Lucjan ur.1928 r., Krawczyński Jan ur. 1945 r., Łachowska Maria ur. 1925 r., Mazur Andrzej ur. 
1952 r., Mazurkiewicz Marianna ur. 1928 r., Mielniczuk Czesław ur. 1931 r., Oleksiejuk Mirosław 
ur. 1962 r., Ślusarczyk Jadwiga ur. 1921 r. 

Konkurs  
„ Pajacyk z warzyw i owoców” 

Szkolne koło PCK - a działające w gimna-
zjum zorganizowało konkurs dla najmłodszych 
uczniów Szkoły Podstawowej.   Uczniowie klasy O, 
I, II, III mogli wykazać się talentem plastycznym, 
jak i ciekawym  pomysłem na warzywno – owoco-
wego pajacyka.  Konkurs cieszył się ogromnym za-
interesowaniem. Wzięło w nim udział 87 uczniów.  

Podsumowaniem była wystawa, którą oglą-
dali uczniowie, nauczyciele i rodzice, a było na co 
popatrzeć. Prace były tak oryginalne i pomysłowe , 
że mieliśmy trudny wybór z wyłonieniem zwycięz-
ców. Postanowiliśmy docenić wszystkich uczestni-
ków i przyznaliśmy każdemu z nich nagrodę w słod-
kiej postaci. Z każdej klasy wyłoniliśmy też laure-

atów, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drob-
ne upominki. Wśród nich znaleźli się: ANITA 
STRYGUN kl - „0”, HUBERT KOSTECKI kl - „0”, 
DAWID RZEŹNICZUK kl - „0”, MIKOŁAJ ALOT 
kl - „0”, KAMILA BŁAZIAK kl - „0”, KRYSTIAN 
PASTUSZAK kl - „0”, KAMIL PRAZNER kl- I a, 
ZDZISIO BOGDAŃSKI kl- I a, NIKOLA CI-
CHOSZ kl- I a, BARTOSZ KLUK kl- I a, STRY-
GUN INGA Kl – I a, MARTYNKA DEC kl – I b, 
GABRYŚ LANTERI kl – I b, MATEUSZ SMOR-
GA kl – I b, PAWEŁ WARĘCKI kl – I b, MAR-
TYNKA ROMAŃSKA kl – I b, AMANDA ABRA-
MEK kl – II b, WERONIKA JAGUCKA kl – II b, 
KAROLINKA HAWRYLUK kl – II b, MAJA MA-
ZIARCZUK kl – II b, KUBA NACHUNIAK kl – II 
a, KONRAD GRĄDKOWSKI kl – II a, MATEUSZ 
WÓJCIK kl – II a, KUBA TYSZER kl – II a, JO-

ASIA WIORKO kl- III 
b, MARTYNKA TO-
MALA kl- III b, DOMI-
NIKA RZEŹNIK kl – 
III b, MICHAŁ TELEJ-
KO kl – III a, OLIWIA 
GOŹDZIEWSKA kl – 
III a, DOMINIK GRO-
CHOWSKI kl – III a 
  Wszystkim gratu-
lujemy. 

Ewa Semeniuk 
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Pamiątkowe zdjęcie najważniejszych uczestników konferencji 
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