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Gminne 
Święto  
Plonów 

 To doroczne Święto 

Polskiego Rolnika stało pod 
znakiem zapytania. Trudna 

sytuacja w kraju, uciążliwa 

aura utrudniająca i znacznie 

opóźniająca zebranie plonów, 

ic h n is ka  wy da jn ość               
i często niewłaściwa jakość 
sprawiły, że pojawiły się wąt-
pliwości – organizować Do-

żynki czy też zaniechać orga-

nizacji. Obydwie opcje miały 
swoich zwolenników   i prze-

ciwników. Rada Gminy nie 

podjęła w tej kwestii decyzji. 

Scedowała ją na sołtysów. To 

oni mają bezpośredni kontakt 
z rolnikami, znają realia       

w swoich sołectwach, a zde-

cydowana większość z nich 

wykonuje ten trudny zawód. 

Sołtysi, po wcześniej zacią-
gniętej opinii w swoich sołec-

twach zdecydowali, że jednak 

rolnikom należy się ten 

dzień. Data została ustalona   

o wiele wcześniej. Sołtysi 
wytypowali Starościnę  i Sta-

rostę Dożynek. O przebiegu 

Gminnego Święta Plonów 

poinformujemy w kolejnym 

numerze Okszy. 

Sesja Rady Gminy 

Niedawne ekscesy mło-

dzieży mające miejsce w Re-
jowcu po dyskotece sprawiły, że 
wśród mieszkańców pojawiły 

się propozycje skrócenia godzin 
pracy Arianki. Temu tematowi 

została poświęcona Sesja Rady 

Gminy    w dniu 11 sierpnia 20-
10 r. Zaproszono na nią P. Mał-

gorzatę Liszewską – właściciel-

kę Arianki oraz przedstawicieli 
Komendy Miejskiej Policji w 

Chełmie i Kierownika Posterun-
ku Policji w Rejowcu. Po bar-

dzo wnikliwej analizie tematu 

(wcześniej dyskutowano na 
wspólnym posiedzeniu wszyst-

kich Komisji Rady Gminy w 

dniu 9 sierpnia). Rada podjęła 
uchwałę w sprawie ustalenia dni   

i godzin otwierania oraz zamy-

kania placówek handlu detalicz-
nego, zakładów gastronomicz-

nych i zakładów usługowych na 

terenie gminy. 
Placówki handlu deta-

licznego (sklepy) i zakłady usłu-

gowe mogą pracować w godz. 
5. 00 –  24. 00 , przy czym wła-

ściciele ustalają godziny dla 
poszczególnych punktów han-

dlowych. 

Zakłady gastronomiczne 
(Arianka) od niedzieli do 

czwartku mogą być otwierane 

nie wcześniej niż godz. 7. 00      
i zamykane nie później niż 

godz. 24. 00 zaś  w piątki i so-
boty oraz inne dni poprzedzają-
ce dni świąteczne i ustawowo 
wolne od pracy nie wcześniej 

niż godz. 7. 00 i nie później niż 
godz. 4. 00. 

Rada uznała, że mło-

dzież ma prawo do udziału       

w dyskotece, zaś w trosce o spo-
kój dorosłych mieszkańców Re-

jowca zwróciła się z prośbą do 

Komendy Miejskiej Policji        
w Chełmie, której podlega Po-

sterunek w Rejowcu o dostoso-

wanie godzin pracy policji do 
czasu funkcjonowania dyskoteki 

oraz wzmocnienie patroli. Po-

nadto właściciel Arianki powi-
nien zwrócić większą uwagę na 

to, co dzieje się w lokalu i przed 

budynkiem. 
Zorganizowane na wol-

nym powietrzu przy placówkach 
handlu detalicznego i zakładach 

g a st ro n o m i czn y ch  t z w. 

„ogródki” mogą funkcjonować 
we wszystkie dni tygodnia        

w godz. od 7. 00 do 22. 00. 

Przedsiębiorcy prowa-
dzący działalność gospodarczą 
oraz wszelkiego typu placówki 

handlu detalicznego i zakłady 
usługowe mają obowiązek do 

umieszczania na drzwiach wej-

ściowych informacji o dniach    
i godzinach ich otwierania,        

a także o przerwach lub czaso-

wym wyłączeniu z działalności. 
   

  Janina Danielczuk 

 Dnia 11 sierpnia 2010 r.. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie 
pn.: „Remont dróg gminnych – ul. Szkolna, ul. 3-go Maja, ul. Sportowa” 
Wpłynęły dwie oferty: 
1. PTHiU Bud. Inż. „TALIMEX”, ul. Chełmska 1, 22-360 Rejowiec – cena              
netto 116 280,36 zł 
2. Przedsiębiorstwo Robót drogowych Sp. z o. o., ul. Podgórze 2,                      
22-100 Chełm – cena netto 86,588,38 zł 
Komisja przetargowa wybrała ofertę Nr 2. 

Ciąg dalszy informacji  na następnej stronie  
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 Dnia 05.08.2010 r. zaproszono do złożenia propozycji cenowych na 
zadanie pn. „Remont dróg gminnych – ul. Szkolna, ul. 3-go Maja, ul. Sportowa - nadzór 
inwestorski” trzy firmy. 
Wpłynęły 3 oferty: 
1. Wójcik Stanisław, ul. Listopadowa 43/18, 22 - 400 Zamość 
Cena 3,5% wartości zamówienia robót netto 
2. Zakład Usług Budowlano-Drogowych „DROGBUD” Łukasz Michalski, Mokre 24d, 22 - 
400 Zamość 
Cena 2,0% wartości zamówienia robót netto 
3. Zakład Remontowo-Budowlany „TRAMES” – Piasecki i Małyszem s.j., ul. Graniczna 8b, 22 
– 400 Zamość 
Wybrano ofertę Nr 2 

 W dniu 23 sierpnia 2010 roku nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej 

relacji Zyngierówka – Felczyn”. Złożono jedną ofertę, jednak z powodu przekroczenia wartości posiada-

nych środków finansowych nie wyłoniono wykonawcy. 

 
 

 

 
   

 W 2010 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej przeprowadzane są powszechne spisy rol-

ne. W Polsce jest to pierwszy spis rolny po przystąpieniu naszego kraju do UE. 

 Dane uzyskane w PSR 2010 umożliwią ocenę sytuacji polskiego rolnictwa po włączeniu Polski 
do wspólnego rynku europejskiego. 

 Spis zostanie przeprowadzony od 1 września do 31 października br. [po raz pierwszy z wykorzy-

staniem nowych systemów i technologii informatycznych. 

 W dniach od 9 do 23 sierpnia br. pięciu rachmistrzów powołanych przez Wojewódzkiego Komi-

sarza Spisowego w Lublinie  przeprowadziło obchód przedspisowy mający na celu weryfikację gospo-
darstw objętych spisem oraz przekazanie ich użytkownikom informacji dotyczących spisu. 

 Spisowi podlegają użytkownicy gruntów, gdy powierzchnia użytków rolnych wynosi nie mniej 

niż 0,10 ha. 

 Pomimo początkowych problemów związanych z prawidłowym działaniem programów i urzą-
dzeń  wykorzystywanych do weryfikacji gospodarstw , prace zostały wykonane w terminie. 
 W małych gospodarstwach właściwy spis rolny w miesiącach wrzesień – październik  przeprowa-

dzą telefonicznie teleankieterzy Urzędu Statystycznego. 

 Istnieje również możliwość tzw. Samospisu czyli spisania się przez Internet po wejściu na stronę 

http//www.spis.gov.pl lub http://www.stat.gov.pl i wybraniu formularza identyfikacyjnego. Na wymie-

nionych stronach można również zapoznać się z instrukcją do samospisu. 

 Zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Rejowiec o życzliwe przyjęcie rachmistrzów oraz 
udzielenie informacji teleankieterom. 

 Jednocześnie serdecznie dziękuję rachmistrzom za sprawne i terminowe, pomimo trudności tech-

nicznych, przeprowadzenie obchodu przedspisowego. 

 Gminny Komisarz Spisowy 

 

 
 

             Tadeusz Górski            

Teresa Anna Kula 
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 Ustawa o regulacji rynku cukru  Dziennik Ustaw z 2001 roku Nr. 76 poz. 810 dała podstawę 
do powołania Krajowej Spółki Cukrowej, zakładającej połączenie wszystkich niesprywatyzowanych 

wcześniej spółek cukrowych w jeden duży podmiot. 
 Decydująca faza inkorporacji nastąpiła, kiedy Sąd Rejonowy w Toruniu zarejestrował połą-

czenie cukrowni Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w ogólnopolski koncern. Na mocy decyzji sądu 23 

spółki, w których większość akcji posiadała KSC Polski Cukier S.A. połączyły się w jednolity pod-

miot tworząc w ten sposób jedną z największych firm w kraju. Ich majątek oraz wszelkie prawa        

i obowiązki – łącznie z regulowaniem zobowiązań finansowych – przejęła Krajowa Spółka Cukrowa 
S.A. W wyniku inkorporacji dotychczasowe spółki zależne utraciły osobowość prawną i przekształ-

ciły w oddziały KSC Polski Cukier S.A. 

 Cytowane zapisy ustawy oraz dokument informujący o sprzedaży Białego Rowu jedno-

znacznie informują, kto stał się właścicielem majątku byłej Cukrowni Rejowiec. 

I kto majątkiem dysponuje? 
           Tadeusz Górski 
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SPROSTOWANIE 
 Przy średniej ocen najlepszych uczniów klasy VI b Szkoły Podstawowej w Rejowcu zaistniał błąd w 

druku. Właściwe średnie osiągnięte przez uczniów : 
Małgorzata Haruk- 5,9; Bożydar Jodłowski-5,9; Aleksandra Wiorko-5,7; Anita Cybulska-5,6; 

Wioletta Liwiak-5,3; Karolina Rogowska-5,2; Natalia Laskowska-5,2; Maciej Huk-4,9;  

Dominika Dubiel-4,8; Marcin Czerwiński-4,7;  Adrianna Czwórnóg-4,6    

 
 

  

 8 sierpnia odbył się jarmark koło Podzamcza w Krupem. Gminę Rejowiec reprezentowało KGW Wereszcze 

Duże. Do konkursu DAWNE SMAKI wystawiono Babę drożdżową w formie glinianej. To dzieło kulinarne wykona-
ła Przewodnicząca KGW P. Mirosława Lendzion, za co została nie tylko wyróżniona, ale nagrodzona. Wykonanie 

Baby wymagało doskonałych umiejętności kulinarnych i przede wszystkim dużo czasu. Samo wyrobienie ciasta za-

jęło 55 minut.  
 Baba drożdżowa została wysoko oceniona przez Komisję Konkursową. Jest to wyrób ekologiczny. Mąka po-

chodziła z gospodarstwa ekologicznego P. Andrzeja Oleszczuka z Klementynowa zaś nabiał z gospodarstw członkiń 

KGW P. Danuty Sroczyńskiej i P. Lucyny Studzińskiej. 
Gratulując zwycięstwa, oczekujemy innych wyrobów ekologicznych. 

               Janina Danielczuk

Parę słów o Kole Gospodyń Wiejskich z Wereszcz Małych 
 

 KGW z Wereszcz Małych bie-

rze czynny udział w konkursach kuli-

narnych i targach turystycznych na 

których często odnosimy liczne suk-

cesy. Wypromowane przez nas potra-
wy to: „Szynka z gara z miodem” za-

jęła II miejsce, „Szynka pieczona      

w przyprawach” I miejsce w Kreso-

wych Smakach, „Nalewka wiśniowa”          

I miejsce, a „Żeberka zapiekane        
w sos ie żurawinowo-kawowy m” 

otrzymały wyróżnienie. 

Czynnikiem cementującym nasze Ko-

ło są wspólne spotkania i wyjazdy na 

prezentację potraw regionalnych. 
 
   Marzenna Kieliszek 

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 następujących nieruchomości stanowiących 

własność gminy przeznaczonych do sprzedaży: 

• działki nr 610/14,610/15,610/16,610/17,610/18,610/31,610/32,610/33, 610/34,610/35 położonych w obrębie  
geodezyjnym Wólka Rejowiecka przeznaczonych w planie zagospodarowania pod budownictwo jednorodzinne 

• działka nr 412 położona w obrębie geodezyjnym Zyngierówka-Felczyn przeznaczona pod uprawy rolne. 
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Przedszkole ma nowego dyrektora 
  W związku z kończącym się okresem powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszko-

la w Rejowcu z dniem 31 sierpnia 2010 r., zaistniała potrzeba ogłoszenia konkursu  

celem wyboru  kandydata na stanowisko dyrektora . 
Wpłynęła jedna oferta, konkurs został rozstrzygnięty.  W wyniku postępowania konkursowego wy-

brano kandydata na dyrektora Gminnego Przedszkola w Rejowcu  Panią  Barbarę Kość, dotychczasowego 

nauczyciela -  wychowawcę tej placówki .   
            Grażyna Korcz 

                                                     SZANOWNI  MIESZKAŃCY 

            Jeśli chcecie zaplanować swój rozwój, przyjdźcie do Gminnej Biblioteki Publicznej w dniu 31 

sierpnia od godz.10:00 do godz. 15:00 na Spotkanie z Doradcą Edukacyjnym.  
Do uczestnictwa w spotkaniu szczególnie zapraszamy : 

- osoby pracujące, które chcą podnieść swoje wykształcenie, 

- osoby bezrobotne, które chcą określić swoje predyspozycje zawodowe i oczekują pomocy w zakresie 

wyboru ścieżki kształcenia, 

- osoby nieaktywne zawodowo, które chcą wybrać kierunek kształcenia w kontekście potrzeb regionalne-
go rynku pracy. 

Wszyscy, którzy zdecydują się na spotkanie z Doradcą Edukacyjnym 

otrzymają:  
- raport: oferta szkół prowadzących kształcenie ustawiczne oraz sytuacji na rynku pracy, 

- przewodnik po kształceniu ustawicznym (wersja papierowa i CD), 
- materiały pomocnicze: teczka, notes, smycz, długopis. 

            Zapraszamy 

„Nowe Komputery w naszej Bibliotece” 
 

Gminna Biblioteka aplikując do Programu Rozwoju Bibliotek otrzymała szansę na nowy sprzęt 
komputerowy. W dniach 5 – 6 maja do biblioteki gminnej oraz filii w Leonowie przywiezione zostały 2 
komputery wraz z oprogramowaniem, 2 urządzenia wielofunkcyjne, drukarka oraz 2 aparaty fotograficz-

ne. Dzięki takiemu wyposażeniu teraz w bibliotece można nieodpłatnie skorzystać z Internetu, a za sym-

boliczną opłatą skorzystać z drukarki, skanera, ksera a także faxu.  

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z usług oferowanych przez naszą bibliotekę. 
Wiesława Podkowa 

 

 

   
      Urodzeni:  
Mariusz Dawid S., Oliwia R., Mateusz S., Maja J.,  Maksymi-

lian M.,  Milena S.,  Maja S.,  Igor Sebastian K.,  Dawid K., 
Kacper O.,  Gabriel L.,  Zofia Daria K.,  Julia W., Bartosz K., 

Judyta. N.  



 

 

OKSZA 

Strona  8 

 
 

 

 W dniach 25 czerwca – 8 

lipca w Gminnym Ośrodku Kultu-

ry odbywały się Międzynarodowe 

Wa rsz t at y  P las t y cz ne p t . 

„Przyjaciele grupie SAM z okazji 
25 lecia istnienia grupy”. W tym 

roku do Rejowca przyjechali: Ada 

Awdziejczyk, Tomasz Awdziej-

czyk, Zdzis ława Gutkowska, 

Aleksandra Borowiec, Stanisław 
Wójcik, Lidia Wójcik, Wiesław 

Grendus, Klara Stolp, Ewa Król, 

Alicja Oleszczuk, Władimir No-

wak, Edward Gałustow, Brunon 

Nastały, Elżbieta Mech i Krystyna 
Mojska. A z artystów tutejszych 

malowali dla Rejowca Izabela 

Piasecka, Agnieszka Biernacka, 

Stanisław Jan Miszczuk, Andrzej 

Misztal, Marek Podkowa, Grze-
gorz Gwardiak i Monika Misz-

czuk – Hoduń. Artyści biorący 

udział w naszym plenerze prowa-

dzili zajęcia z dziećmi podczas 

Warsztatów Plastycznych. Impre-
zę dofinansował Urząd Marszał-

kowski w Lublinie, wydając m.in. 

folder o Międzynarodowych 

Warsztatach P lastycznych pt. 

„Przyjaciele grupie SAM z okazji 
25 lecia istnienia grupy”. 

W dniach od 28 czerwca 

do 2 lipca 2010 roku zostały zor-

ganizowane Warsztaty Plastyczne 

dla dzieci. Organizatorem ich był 

Gminny Ośrodek Kultury w Re-
jowcu. Zajęcia trwały od godziny 

10. 00 do 12. 30. Przeprowadzili 

je artyści z trwających w tym sa-

mym czasie i również organizo-

wanych przez GOK Rejowiec 
Międzynarodowych Warsztatów 

Plastycznych. Dzieci otrzymały 

materiały plastyczne, a po zakoń-
czonych zajęciach był przygoto-

wany dla nich posiłek i deser. Za-
jęcia były prowadzone przez: Ewę 
Król, Klarę Stolp, Alicję Olesz-

czuk, Wiesława Grendusa, Stani-

sława Wójcika, Tomasza Aw-

dziejczyka, Ireneusza Załuskiego, 
Lidię Wójcik, Ewę Mech  i 

Edwarda Gałustowa. Jednym     z 

milszych akcentów Warsztatów 

była wizyta Marii Dulawskiej, 

p oet ki z  Z a mo jsz cz y z ny .            
W warsztatach udział wzięło 60. 

dzieci z terenu gminy Rejowiec. 

Impreza została dofinansowana ze 

środków Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych. 

Półkolonie letnie trwające 

od 12 do 23 lipca 2010 roku jak 

zwykle zapewniły dzieciom na-

szej gminy rozrywkę. Ciepłe, wa-

kacyjne dni były świetnym pre-

tekstem do zabaw i aktywnego 
wypoczynku. Podczas Półkolonii 

dzieci odwiedziły basen w Zamo-

ściu, Fikoland w Lublinie, Poleski 

Park Narodowy, Kozłówkę. Naj-

większą atrakcją jednak okazał sie 
o ś r od e k  a gr ot u ry s t y cz ny              

w Strupinie. Dziećmi zajmowało 

się czterech opiekunów, a stoło-

wały się w Szkole Podstawowej    

w Rejowcu.     Z Półkolonii sko-
rzystało 62 dzieci.  

14 lipca 2010 roku          

w Gminnym Ośrodku Kultury     

w Rejowcu odbył się wernisaż 
prac malarskich podsumowujący 

25 lat pracy Grupy Malarskiej 
SAM, założonej i stale działającej 

w Rejowcu. Obecny skład Grupy 

liczy 5. członków (Stanisław Jan 

Miszczuk, Andrzej Misztal, Ma-

rek  Podkowa, Monika Miszczuk 
– Hoduń, Grzegorz Gwardiak). 

Podczas uroczystości obecny był 

Andrzej Miskur, zastępca dyrek-

tora Departamentu Kultury, Edu-

kacji i Sportu UM w Lublinie, 
który wręczył liderowi grupy ma-

larskiej SAM – Stanisławowi Ja-

nowi Miszczukowi Odznakę Ho-

norową Zasłużony Dla Woje-

wództwa Lubelskiego. Ponadto 
Urząd Marszałkowski przyznał 

dla grupy nagrodę w postaci apa-

ratu – lustrzanki. Urząd Marszał-

kowski przyczynił sie także do 

wydania z tej okazji folderu. Na 
uroczystości obecna była także 

Maria Patra (Przewodnicząca Ra-

dy Powiatu Chełmskiego), która 

wraz z Jolantą Pawlak – Paluszek  

(Wydział Oświaty i Kultury ze 
Starostwa Powiatowego w Cheł-

mie) wręczyli artystom dyplomy 

okolicznościowe przyznane przez 

Kazimierza Stockiego, Starostę 
Chełmskiego. Wójt gminy Rejo-
wiec Tadeusz Górski wraz z prze-

wodniczącym Rady Gminy Anto-

nim Bukrabą także uhonorował  

czterech artystów wręczając im 

Statuetkę Mikołaja Reja, wyróż-
nienie za zasługi dla gminy. Sta-

tuetki otrzymali: Monika Misz-

czuk – Hoduń, Andrzej Misztal, 

Marek Podkowa i Grzegorz  

Gwardiak. Jubileusz zaszczycili 
swoją obecnością Janusz Szpak 

(Starosta Krasnostawski) i Hiero-

nim Zonik (Wójt gminy Siedlisz-

cze) oraz artyści odbywającego 

się pleneru w Siedliszczach. Uro-
czystość zgromadziła ponad 100 

miłośników sztuki i przyjaciół 

Grupy Malarskiej „SAM”, tak 

długo obecnej w życiu kultural-

nym Lubelszczyzny. 

Dnia 24 sierpnia zgodnie  

z umową o przyznaniu pomocy   
w ramach działania „Odnowa 

Wsi” objętego PROW na lata 

2007 – 2013 został odebrany 

pierwszy etap realizacji operacji 

„To największe dobro, co sie 
wszem przygodzi (Mikołaj Rej) O 

kulturę dbamy – nowych twórców 

zrodzi. Remont budynku Gminne-

go Ośrodka Kultury w Rejowcu    

i budowa placu zabaw dla dzieci 
przy ulicy Kościuszki w Rejow-

cu”. Realizacja drugiego etapu 

nastąpi zgodnie z w. w umową do 

marca 2012 roku. 

 
 

 
 Grzegorz Gwardiak 
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Runda Jesienna  

- terminarz rozgrywek Klasy „A” 
29 sierpnia 2010 r. (niedziela) Chełmianka II - Unia Rejowiec 

1 września 2010 r. (środa) Unia Rejowiec - Zryw Gorzków 

5 września 2010 r. (niedziela) Vojsławia Wojsławice - Unia Rejowiec 
12 września 2010 r. (niedziela) Unia Rejowiec - Spółdzielca Siedliszcze  

19 września 2010 r. (niedziela) Bug Hanna - Unia Rejowiec 

26 września 2010 r. (niedziela) Unia Rejowiec - Leszkopol Bezek 

3 października 2010 r. (niedziela) Astra Leśniowice -Unia Rejowiec 

10 października 2010 r. (niedziela) Unia Rejowiec - Hutnik Dubeczno 
17 października 2010 r. (niedziela) Unia Rejowiec - Victoria Żmudź 
24 października 2010 r. (niedziela) Hutnik Ruda Huta -Unia Rejowiec 

31 października 2010 r. (niedziela) Unia Rejowiec - Sokół Dubienka 

7 listopada 2010 r. (niedziela) Pocisk Orchówek - Unia Rejowiec                                          

 

 
 

  

 Staraniem Towarzystwa Regionalnego Rejowiec zostały uporządkowane groby żołnierskie na miej-

scowym cmentarzu parafialnym. Postawiono pomnik upamiętniający daty różnych zrywów narodowo-

wyzwoleńczych na przestrzeni wielu lat naszej bolesnej historii.  

Wcześniej podjęte zmiany zostały zrealizowane dzięki zaangażowaniu Członków Towarzystwa, 

Wójta Gminy Tadeusz Górskiego oraz przy wsparciu Rady Gminy . 

 Koszt pomnika to kwota 5.785 zł, z czego 2.389,88 zł pochodziło z ubiegłorocznej kwesty; 
1.550 zł dołożyła Gmina. Do uregulowania pozostało 1.810,12 zł. Oprócz wsparcia finansowego gmina 

zapewniła pomoc w formie robocizny. 

 To pierwszy etap zamierzonych działań.      
O kolejnych będziemy informować Państwa na łamach 

Okszy. 
 Przewodniczący Towarzystwa P. Jerzy Grze-

siak dziękuje wszystkim, którzy w różny sposób i w róż-
nym stopniu angażują się w jego działania. 

      

 
     Janina Danielczuk 

Unia Rejowiec  
ma nowy Zarząd!  

Prezes- Zbigniew Rumiński, V-ce 
Prezes-Arkadiusz Smorga, 

Kierownik Klubu - Jan Mazur, Se-

kretarz - Michał Pastuszak.  
Poprzedni Zarząd Unii Rejowiec 

dziękuje sponsorom za pomoc fi-

nansową - Radzie Gminy, 
P. Małgorzacie Liszewskiej, P. Ka-

rolinie Ziembakowskiej, P. Annie 

Kantor, P. Tadeuszowi Liszewskie-
mu. 

Prace przy grobach żołnierski ch 

Pomnik przy grobach 
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Ostatnio odeszli: 
Zygmunt Szyszkowski ur. 1930 r., Helena Legutowska ur.  1935 r., Czesława Olejarska ur. 1924 r., Adela 

Garamaj ur.  1922 r., Janina Mroczkowska ur.  1921 r., Anna Pleszczyńska ur.  1925 r., Tadeusz Kowalczyk 

ur.  1927 r., Józef Sień ur.  1925 r., Genowefa Paraszczuk ur.  1930 r., Jan Górny ur.  1922 r., Leokadia 
Zwierzchowska ur.  1914 r., Marian Pasztuła  ur.  1927 r., Janina Sadowska ur.  1929 r., Irena Łubianka ur.  

1934 r., Marian Szymonik ur.  1932 r., Eugenia Bochniak ur. 1926 r., Janusz Cieśla ur. 1945 r., Andrzej Sza-

run ur.  1958 r. 



 

 

OKSZA 

Strona 11 

Uczestnicy  tegorocznych  Warsztatów Plastycznych mających tytuł „Przyjaciele 

grupie SAM z okazji 25 lecia istnienia grupy” 
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