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       Na X Sesji Rady 
Gminy Radni podjęli 
uchwały: 

- w sprawie przystąpienia 
do Lokalnej Grupy dzia-
łania Ziemi Chełmskiej, 

co pozwoli o współdecydowanie naszej gmi-
ny we wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obsza-
rów wiejskich. 

Reprezentantami grupy są:  

Janusz Lechowicz – Rejowiec, Ryszard 
Świątek – Zawadówka, Wojciech Szymański 
– przedsiębiorca, Wólka Rejowiecka, Tade-
usz Liszewski – przedsiębiorca, Rejowec, 
Tadeusz Górski – Wójt, zam. Rybie, Jolanta 
Popek – radna, Kobyle, Zbigniew Maciejew-
ski – radny, Rybie, Barbara Kowalska – 
radna, Rejowiec, Bożena Jaszczuk – radna, 
Rejowiec, Renata Słomczyńska – skarbnik 
UG, Rejowiec. 

- dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości stanowiącej wła-
sność gminy, 

a) lokal mieszkalny Nr 5 ul. 3 maja 1 w Re-
jowcu i lokal mieszkalny Nr 11 ul. Dąbrow-
skiego 2a w Rejowcu, 

b) nieruchomość – działka o pow. 0,124 ha 
zabudowana budynkiem Ośrodka Zdrowia  

ul. Kościuszki 11, w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego przeznaczona do świad-
czenia usług zdrowotnych. 

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości położonych w Zawadówce 
stanowiących własność Skarbu Państwa –  

w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego    
w celu realizacji zadań własnych gminy – są 
to drogi, oświetlenie, wodociąg. W trosce    
o naszych mieszkańców mamy obowiązek 
przyjęcia tych nieruchomości, gdyż miesz-
kańcy Zawadówki formalnie leżącej na tere-
nach naszej gminy nie mają właściciela, 
skoro część ziemi i tego co się w niej znajdu-
je należy do Skarbu Państwa. Od wielu lat 
oczekują uregulowania prawnego spraw 
związanych z infrastrukturą, co pomoże im 
stać się pełnoprawnym członkiem gminy. 

- w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty w wysokości 95% od ceny ustalo-
nej przy sprzedaży działki na rzecz Spół-
dzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Osada” 
w Rejowcu. Jednocześnie Prezes Spółdzielni 
p. E. Twardowski zobowiązał się o większą 
troskę o porządek przy spółdzielni – kosze-
nie chwastów, które psują wizerunek Osie-
dla. Uchwałę poparło 9 radnych, jedna osoba 
była przeciwna, 5 wstrzymało się od głosu, 
uważając, że bonifikata jest za wysoka. 

  *** 

Gmina ma nowego Skarbnika. 

Na wniosek Wójta Rada Gminy odwołała     
z dniem 30 sierpnia 2007 r. p. Piotra Stafiń-
skiego ze stanowiska Skarbnika Gminy – za 
12 głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujący się 
– 2 głosy. Rada powołała p. Renatę Słom-

czyńską na stanowisko Skarbnika Gminy 14 
głosami „za” przy jednym wstrzymującym 
się. 

   *** 

 Za wodę i ścieki zapłacimy wię-
cej.  Od początku 2004 r. do chwili obecnej, 
a więc przez okres niepełnych czterech lat, 
obowiązywały te same stawki za pobraną 
wodę i odprowadzone ścieki. 

 ZUK wystąpił z wnioskiem o za-
twierdzenie z dniem 1 października 2007 r. 
nowych wyższych stawek. Radni, biorąc pod 
uwagę fakt, że rzeczywiste koszty poboru 
wody i odprowadzania ścieków znacznie 
zwiększyły się ze względu na systematyczne 
podwyżki energii elektrycznej, wzrost cen 
materiałów i środków koniecznych do funk-
cjonowania oczyszczalni ścieków. Wnikli-
wie przeanalizowali wniosek ZUK-u. Stawki 
proponowane porównane zostały z wieloma 
gminami nie tylko naszego powiatu. Po roz-
patrzeniu wniosku na wspólnym posiedzeniu 
wszystkich Komisji Rady Gminy na Sesji 
podjęto uchwałę, zgodnie z którą 1 m3 wody 
będzie kosztował 2,23 zł brutto, zaś odpro-
wadzenie 1 m3 ścieków 3,22 zł brutto. Tary-
fa będzie obowiązywać w okresie 01-
.10.2007 – 30.09.2008 r. Ponadto wprowa-
dza się miesięczną opłatę abonamentową za 
wodomierz w kwocie 1,07 zł brutto. Uchwa-
ła przyjęta 13 głosami „za” przy 2 
„przeciw”.  

                                  Janina Danielczuk 

Otrzymali Państwo Jubileuszowy - setny nr Okszy. Cieszy nas, że czytelnicy chętnie sięgają po 
miesięcznik i wyrażają swoje opinie na temat spraw gminy oraz jej mieszkańców.  

Zachęcając do dalszej lektury jednocześnie oczekujemy od Państwa propozycji dotyczących  
zawartości  

        Redakcja 

Sesja Rady Gminy 
 X Sesja Rady Gminy odbyła się 30 
sierpnia z udziałem 15 radnych, Wójta Gminy 
T. Górskiego, prac. UG p. R. Słomczyńskiej, P. 
Stafińskiego, A. Szpota. Obecni byli mieszkań-
cy Rejowca p. W. Osmulski i Awariańczyk 
oraz prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Osada” p. E. Twardowski i członek zarządu p. 
P. Majewski. Oprócz uchwał podjętych przez 
Radę (szczegóły w „Wieściach z gminy”) oma-
wiano sprawę budowy obwodnicy i problemów 
z tym związanych (art. Obwodnica – wygoda 
czy zagrożenie?). Wójt złożył Radzie sprawoz-
danie ze swojej działalności w okresie między-
sesyjnym. Razem z Przewodniczącym Rady 
Gminy A. Bukrabą prowadzili rozmowy z 
Agencją Nieruchomości Rolnych w Lublinie, 
podpisując wstępne porozumienia w sprawie 
partycypacji w budowie kanalizacji sołectwa 
Hruszów i modernizacji oczyszczalni ścieków. 

 Uczestniczyli w kilku spotkaniach z 
udziałem starosty chełmskiego p. K. Stockiego, 
syndyka Zakładów Drzewnych  w Zawadówce 
mieszkańców. W związku z ogłoszeniem upa-
dłości Zakładów Drzewnych pojawił się pro-
blem ogrzewania budynku Szkoły w Zawadów-
ce i części innych budynków. Omawiano różne 

warianty rozwiązania problemu i zapewnienia 
uczniom nauki w normalnych warunkach. 

 Problem ogrzewania Domu Kultury i 
Przedszkola, który pojawił się po wcześniejszej 
decyzji KSC w Toruniu został rozwiązany. 

 Po nawiązaniu kontaktu z burmi-
strzem Rejowca Fabr. S. Bodysem zostały 
zawarte wstępne porozumienia dotyczące usy-
tuowania podstacji pogotowia ratunkowego w 
Rejowcu Fabr. Na pewno będzie to korzystne i 
dla mieszkańców naszej gminy. 

 Wójt uczestniczył w kilku spotka-
niach w sprawie możliwości przeróbki bioma-
sy, gdyż ciągle istnieje szansa na jej urucho-
mienie w Rejowcu. Wójt wyjeżdżał do Warsza-
wy do Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. Uczestniczył w konwencie 
Wójtów, co miało miejsce w Dubience, a dys-
kutowano na temat dróg powiatowych, stan 
których budzi poważne obawy. Na terenie 
naszej gminy dzieci i młodzież dowożone są do 
szkół w zdecydowanej większości po drogach 
powiatowych. Bezpieczeństwo dzieci to sprawa 
nas wszystkich, a stan dróg odgrywa niebaga-
telną rolę. 

 W planie remontów dróg powiato-
wych w b.r. ujęte są następujące drogi: Mary-

nin - Siedliszczki, Majdan Stary - Krzywowola 
(ubytki już uzupełnione), Kobyle – Depułtycze 
łatanie dziur. Gruntowna przebudowa tego 
odcinka będzie możliwa po wybudowaniu 
kanalizacji. W tym roku będzie też modernizo-
wana droga wojewódzka na odcinku Rejowiec 
– Chełm. 

 Ponadto omawiano sprawy boiska 
sportowego, które wymaga gruntownej przebu-
dowy. By sprostowało wymaganiom unijnym, 
musi być poszerzone i wydłużone. 

 Pytania dotyczyły zebrań wiejskich, 
cmentarza żydowskiego i wiernego zapisu w 
protokole wypowiedzi radnych. Zebrania w 
sołectwach będą się odbywać po zakończeniu 
prac polowych, które w chwili obecnej trwają i 
będą trwać jeszcze przez jakiś czas. 

 Cmentarz żydowski jest własnością 
gminy żydowskiej. 

 Podczas remontów dróg gminnych w 
momencie kierowania na dane sołectwo rów-
niarki będzie o tym fakcie zawiadamiany soł-
tys, by sprawdzić jakość wykonywania pracy i 
potwierdzić faktyczną ilość godzin pracy. 
  Janina Danielczuk 
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Obwodnica – wygoda  
czy zagrożenie? 
  W październiku 2006 r. Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Lublinie ogłosił 
zamówienie usługi opracowania komplekso-
wej dokumentacji projektowej na budowę 
obwodnicy w Rejowcu. Pojawiła się nadzie-
ja, że marzenia mieszkańców Rejowca doty-
czące znacznego zmniejszenia ruchu koło-
wego na głównej ulicy zostaną wreszcie 
spełnione. 

 Obecnie nadzieje zostały zastąpio-
ne poważnymi obawami. Okazało się, że 
pierwotna lokalizacja obwodnicy – zgodna   
z planem zagospodarowania przestrzennego 
– która była do przyjęcia przez gminę, zosta-

ła zmieniona. 

 Zmiana przebiegu obwodnicy 
dokonana poza gminą, bez jej udziału jest 
nie do przyjęcia. Zagraża bezpieczeństwu 
mieszkańców ul. Kościuszki, którzy zostaną 
ujęci w klamrę szybkiego ruchu. 

 Gmina wnioskowała o łącznik ul. 
Dąbrowskiego (wylot przy budynku gminy  
a parkiem) z obwodnicą, co spowodowałoby 
rzeczywiste ograniczenie ruchu ul. Kościusz-
ki pojazdów jadących z Rejowca Fabryczne-
go. Władze gminy były skłonne wyłożyć 
środki finansowe na tenże projekt. Zarząd 
Dróg Wojewódzkich nie uwzględnił takiej 
możliwości. 

 Poza tym zmieniony bez wiedzy 
gminy projekt przewiduje przebieg obwodni-
cy przez posesję p. W. Osmulskiego i kilku 

innych wcześniej nie ujętych w planie, na co 
trudno się zgodzić zarówno właścicielom 
posesji jak też Wójtowi i Radzie Gminy. 
Jednogłośne stanowisko Rady Gminy brzmi 
– nie dopuścić do budowy obwodnicy zgod-
nie ze zmienionym projektem. Do Woje-
wództwa Wójt przesłał stosowne pisma. 
Jedno złożone przez W. Osmulskiego wraz z 
podpisami mieszkańców, drugie informujące 
o zagrożeniu dla Rejowca. Spokój i ciszę 
mieszkańcom ul. Kościuszki zapewniłaby 
obwodnica zbudowana wg pierwotnego 
planu i łącznik  ul. Dąbrowskiego – obwod-
nica. 

 W żadnym z etapów projektowa-
nia obwodnicy Wójt i Rada Gminy niczego 
nie zaniedbali. 

  Janina Danielczuk 

 

 
 Przez  trzy tygodnie mieszkańcy 
gminy mogli liczyć na wizytę lekarską w Re-
jowcu u specjalistów z Akademii Medycznej z 
Lublina. Neurolog, kardiolog, endokrynolog, 
okulista, dermatolog, ginekolog, ortopeda, 
dwóch stomatologów i dodatkowo jeden dzień 
urolog udzielali bezpłatnych porad. Na miej-
scu można było wykonać badania laboratoryj-
ne i spirometryczne, jak również odwiedzić 
gabinet psychoprofilaktyczny. Chętnych nie 
brakowało i co ważne, wszyscy zostali przyję-
ci przez lekarzy. Przyjmowali oni pacjentów 
znacznie dłużej, niż przewidywały ustalone 
wcześniej godziny przyjęć. Średnio każdy ze 
specjalistów przyjmował dziennie około 40 
osób. 

 Najbardziej oblegane były gabinety 
kardiologiczny, okulistyczny i stomatologicz-
ne. Trzy fotele stomatologiczne w gabinetach 
urządzonych w budynku Szkoły Podstawowej 
w Rejowcu i w budynku po byłym ośrodku 
zdrowia ul. Kościuszki 111 przez chwile nie 
były puste. Specjaliści przebadali ok. 2500 
pacjentów, laboratorium wykonało ok. 450  
podstawowych badań (szczegółowe wykazy 
zostaną przedstawione po otrzymaniu zesta-
wień z Akademii Medycznej). 

 Z budżetu gminy na potrzeby prawi-
dłowego funkcjonowania zakupiono medyka-
menty na kwotę 11.804.35 zł, środki czystości 
za 162,27 zł oraz pokryto koszty wyżywienia i 
zakwaterowania lekarzy i studentów (było ich 
60)na kwotę 18.700,00 zł. W sumie z budżetu 
gminy wydatkowano kwotę 30.666,62 zł 
(słownie: trzydzieści tysięcy sześćset sześć-
dziesiąt sześć złotych i sześćdziesiąt dwa gro-
sze). Akademia Medyczna dołożyła ok. 20 tys. 
zł. 

 Obóz naukowo-badawczy spełnił 
swoją rolę. Mieszkańcy gminy skorzystali z 
fachowych porad wysokiej klasy specjalistów 
oraz nastąpiło rozeznanie faktycznego stanu 
zdrowotności. 

 Z relacji lekarzy wynika, że nasza 
gmina ma bardzo duże, wręcz olbrzymie za-
niedbania w tym zakresie. Stwierdzono kilka 
przypadków, które kwalifikowałyby się do 
zaskarżenia lekarza rodzinnego prowadzącego 

INTER-MED w Rejowcu do Izby Lekarskiej. 

 Organizatorzy obozu z Akademii 
Medycznej po szczegółowej analizie podejmą 
stosowne decyzje, choć jak twierdzą, etyka 
lekarska nie pozwala im na skierowanie wnio-
sku do Izby Lekarskiej. 

 Pacjenci w kontaktach ze specjali-
stami uskarżali się na trudności w uzyskaniu 
skierowań na badania specjalistyczne od leka-
rza rodzinnego w Rejowcu. Wcześniej nieofi-
cjalnie pacjenci też mówili o tym bardzo czę-
sto. Obóz medyczny tę prawdę obnażył do 
końca. 

 Mieszkańcy gminy wyrażali zado-
wolenie z jego organizacji, o czym głośno 
mówili nie tylko między sobą, ale wypowia 

dali się do mediów zainteresowanych tym 
przedsięwzięciem. Wielu otrzymało skierowa-
nia do klinik lubelskich, gdzie bez problemu 
zostali przyjęci i kontynuują tam leczenie. 

 Jedynymi niezadowolonymi byli 
redaktorzy Tygodnika Chełmskiego z Hanną 
Maksim na czele. W nr 31 z datą 30VII-5VIII 
2007 r. gazeta skrytykowała przedsięwzięcie 
wyrażając opinię: „czy nie posłużył (obóz) do 
kryptoreklamy i preferowania jednej przy-
chodni kosztem innej”. Mylić się, jest rzeczą 
ludzką. W tym przypadku nie chodzi o pomył-
kę. Rozumowanie dotyczące tegoż tematu 
przez Hannę Maksim to zwykła złośliwość, 
pomówienia, z którymi zdążyliśmy się oswo-
ić. Tygodnik Chełmski nie wyjaśnił, dlaczego 
recepty były firmowane pieczątką NZOZ REJ-
MED w Zawadówce. Nie wyjaśnił, bo nie 
chciał, by prawda dotarła do mieszkańców 
gminy. 

 NZOZ INTER-MED w Rejowcu 
był powiadomiony o organizowaniu obozu. 

Plakat informujący o tym dostarczony do 
INTER-MED-u nie został tam wywieszony, 
zaś pacjenci celowo byli wprowadzani w błąd. 
Lekceważenie – tylko kogo? Po prostu - pa-
cjentów. 

 Dziennikarz Radia Lublin dzwoniąc 
do INTER-MED-u otrzymał odpowiedź prze-
czącą organizacji obozu. W tym miejscu pra-
gnę kolejny raz przypomnieć, że p. A. Kantor 
w swoim czasie otrzymał propozycję przejęcia 
na własność – za niewielkie pieniądze – bu-
dynku byłego ośrodka zdrowia przy ul. Ko-
ściuszki 111. Zrezygnował z kupna, twierdząc, 
że budynek nigdy nie sprosta wymaganiom 
stawianym przez Unię Europejską. 

 Tym bardziej żenujące są poczyna-
nia Tygodnika Chełmskiego, a tak naprawdę 
Hanny Maksim, która wszelkimi krętymi 
drogami próbuje utrudnić sfinalizowanie spra-
wy uregulowania własności budynku przy ul. 
Kościuszki 111, a co za tym idzie, rozpoczęcia 
w nim świadczenia usług zdrowotnych przez 
lekarzy specjalistów. Rozsiewa niesprawdzone 
pogłoski, pisząc w 36 Nr Tygodnika Chełm-
skiego 3-9 września „nieoficjalnie dowiedzie-
liśmy się...”. Nieoficjalnie też wiele wiem, ale 
opinię publiczną mogę informować o faktach 
sprawdzonych. Hanna Maksim najwidoczniej 
tego nie wie. Kolejny raz pokazuje swą zaja-
dłość. Krytykuje wszystko, co wbrew jej 
twierdzeniom, zaczyna przybierać realne 
kształty. Starania podejmowane przeze mnie i 
Radę Gminy dotyczące zagospodarowania 
budynku ośrodka zdrowia zbliżają się do 
szczęśliwego finału. Mimo sztucznie piętrzo-
nych trudności dobiegają końca prace adapta-
cyjne wewnątrz budynku. Wybudowano pod-
jazd dla osób niepełnosprawnych. Należy 
jeszcze wymienić okna, odnowić elewację i 
dach.  

 Działania nasze podyktowane są 
interesem publicznym. W związku z powyż-
szym kontynuowane będą wysiłki zmierzające 
do zagospodarowania obiektu i uruchomienia 
opieki zdrowotnej aż do skutku. 

 Najważniejsi są pacjenci, którym 
należy zapewnić właściwą opiekę lekarską. 

   

  Wójt Gminy Rejowiec  

       Tadeusz Górski 
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Podziękowali za plony 
 

  Gminne dożynki, to wieloletnia 
tradycja. W naszej gminie doroczne Święto 
Plonów odbyło się 26 sierpnia. 

 Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Św. odprawioną w parafialnym kościele 
przez księdza wikariusza Romana Bednar-
czyka, który w wygłoszonej homilii zwrócił 
uwagę na relację człowieka z Bogiem. Pod-
kreślił też znaczenie pracy rolnika i plonów 
przez niego zebranych. Polskie zboże liczy 
się w zjednoczonej Europie, wszak jest pro-
duktem wysokiej jakości. Zostały poświęco-
ne wieńce dożynkowe, które symbolizują 
zebrane plony, są podziękowaniem za dobry 
urodzaj i jednocześnie prośbą o dobrą przy-
szłość polskiego rolnictwa. 

 Korowód dożynkowy prowadzony 
przez orkiestrę dętą pod batutą p. Waldemara 
Linka przeszedł ulicami Rejowca na stadion, 
gdzie odbyła się centralna część Święta Plo-
nów. 

 Starostami dożynek byli Jadwiga 
Mazurek z Bieniowa i Kazimierz Suseł         
z Bańkowszczyzny, którzy na ręce Wójta 

Tadeusza Górskiego przekazali dorodny 
bochen chleba z tegorocznych zbiorów. 
Wójt, jako gospodarz gminy, podzielił bo-
chen, którym to zostali poczęstowani zgro-
madzeni na stadionie. 

 Zwracając się do starostów doży-
nek i wszystkich zebranych Wójt podzięko-
wał za trud rolnikom, którzy swoją pracą 
zapewniają chleb, a tego nie może zabraknąć 
ani w mieście ani na wsi. Hołd spracowanym 
rękom rolnika złożyli w swoich wystąpie-
niach przybyli goście. Województwo repre-
zentował nasz rodak p. Marian Kawałko, zaś 
starostwo chełmskie p. Maria Patra – Prze-
wodnicząca Rady Powiatu i Adam Kraska 
(sekretarz Starostwa Powiatowego) 

 Wiersze własnego autorstwa zwią-
zane tematycznie z uroczystością recytowały 
panie Izabela Piasecka i Danuta Długosz. 
Komisja wieńcowa nie miała łatwego zada-
nia, bowiem twórcy wieńców wykazali się 
nie tylko dużą inwencją, ale włożyli wiele 
trudu, by z wszystkich rodzajów zbóż, owo-
ców, kwiatów i warzyw wyczarować praw-
dziwe arcydzieła (szczegóły dotyczące wień-
ców na str. 2). W czasie dożynek można było 
obejrzeć prace hafciarskie, bardzo zróżnico-

wane tematycznie, a wszystkie naprawdę 
piękne. 

 Swoje prace wystawiły panie: 
Maria Sitkowska, Teresa Sakławska, Irena 
Czuluk, Ewa Pawelec, Honorata Frańczak, 
Halina Wilczyńska, Halina Jarosz, Daniela 
Pietuch oraz dzieci: Justyna Łachowska, 
Patrycja Czaus, Aneta Ślusarz, Ewa Dłu-
gosz, Katarzyna Jasińska, Monika Palonka, 
Natalia Gontarz i Magdalena Górska. 

 Publiczność wysłuchała występów 
Orkiestry Dętej, kapeli „Sami Swoi” z Re-
jowca z nowymi solistkami – Małgorzatą 
Sobstyl i Ewą Semeniuk oraz kapel z sąsied-
nich gmin „Łopieńczacy” z Łopiennika Gór-
nego, „Siennica” z Siennicy Różanej i Kape-
la Ludowa z Trawnik. Młodzieżowy zespół 
muzyczny z Trawnik spodobał się nie tylko 
młodym, ale i dorosłej publiczności licznie 
zgromadzonej na stadionie. Do końca impre-
zy jej uczestnicy mogli potańczyć przy 
dźwiękach dwóch miejscowych zespołów 
„Joker” i „Konkret”. 

  

                                     Janina Danielczuk 

Dożynkowe wieńce 
 

  Osiem wieńców z płodów rolnych 
według własnych pomysłów wykonali 
mieszkańcy poszczególnych sołectw na 
Gminne Święto Plonów. 

Siedmioosobowa Komisja w składzie: 

Tadeusz Górski – Wójt Gminy 

Mirosław Kość – Przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy 

Jadwiga Mazurek – Starościna dożynek 

Kazimierz Suseł – Starosta dożynek 

Maria Patra – Przewodnicząca Rady Powiatu 

Stanisław Miszczuk – artysta malarz 

Antoni Bukraba – Przewodniczący Rady 
Gminy 

Janina Danielczuk – Przewodnicząca Komi-

sji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady 
Gminy, oceniając wieńce, brała po uwagę 
ilość użytych płodów rolnych i ich rozma-
itość, misterność wykonania, wielkość i 
formę, pomysłowość, nawiązanie do tradycji 
oraz wrażenie artystyczne. 

Końcowa ocena była następująca: 

I miejsce – sołectwo Hruszów – 32,5 pkt – 
Mirosław Jędruszczak 

II miejsce – Kosz Starościny (Niemirów) – 
32 pkt, Jadwiga Mazurek 

III miejsce – sołectwo Kobyle – 30,5 pkt 

Wyróżnienie – GOK Rejowiec 

Wyróżnienie – sołectwo Niedziałowice 

Wyróżnienie – sołectwo Wereszcze Małe 

Wyróżnienie – sołectwo Zawadówka 

Wyróżnienie – sołectwo Rejowiec 

 Na dożynkach powiatowych naszą 

gminę reprezentował wieniec sołectwa Hru-
szów wykonany przez rodzinę p. Jędruszcza-
ków. 

Wypieki dożynkowe 
 Do konkursu na dożynkowe wy-
pieki udział zgłosiło kilka pań z różnych 
sołectw. W końcowej fazie dostarczone zo-
stały cztery ciasta. Wykonały je p.p Izabela 
Piasecka – Kobyle, Lucyna Polakowska – 
Rejowiec, Grażyna Glina – Wereszcze Małe, 
Iwona Jędruszczak – Hruszów. Wypieki 
degustowała zarówno komisja jak i publicz-
ność obecna na stadionie. Wszystkie były tak 
pyszne i pięknie wyglądały, zatem ocenione 
zostały ex aequo, a ich wykonawczynie 
otrzymały jednakowe nagrody 

                             

  Janina Danielczuk 

Pamięć tragicznego września 
 1 września przypadła 68 rocznica 
wybuchu II wojny światowej. Uroczystości 
upamiętniające tę tragiczną datę miały miej-
sce 3 września, a rozpoczęły się złożeniem 
przez kombatantów wieńców i zapaleniem 
zniczy w miejscach Pamięci Narodowej w 
Rejowcu. Znicze zapłonęły na mogiłach 
żołnierzy spoczywających na cmentarzu 
parafialnym jak i przed Pomnikiem Pomor-
dowanych przez Niemców hitlerowskich w l. 
1939-1944. 

 Mszę św. odprawił ks. proboszcz 
Andrzej Jerzyna a intencje modlitw dotyczy-
ły zarówno ofiar wojny jak i tych, którzy 
rozpoczynają nowy rok szkolny. Oprawę 
muzyczną tradycyjnie zapewniła Orkiestra 
Dęta pod batutą W. Linka, która też prowa-

dziła pochód ulicami Rejowca. Rangę uro-
czystości podkreślały sztandary rejowieckich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 szkół i związku kombatantów oraz władze 
gminy na czele z Wójtem T. Górskim i Prze-
wodniczącym Rady A. Bukrabą. 

     
  Janina Danielczuk 
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     W dniach 21 – 22 lipca 2007 roku  
w Rejowcu Fabrycznym można było oglądać  
wystawę grupy  malarskiej “SAM” z Rejow-
ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P o -
nad 30 obrazów  autorstwa  członków grupy 
– Stanisława Jana Miszczuka, Andrzeja 
Misztala, Marka Podkowy, Zofii Miszczuk, 
Moniki Hoduń – Miszczuk  i Grzegorza 
Gwardiaka można  było zobaczyć na wysta-
wie zorganizowanej z okazji 45 – lecia zało-
żenia miasta Rejowiec Fabryczny. Były to 
prace zróżnicowane tematycznie: pejzaże, 
martwe natury, portrety, grafiki i sceny hi-
storyczne. 

  xxx 

 W dniu 22 lipca Orkiestra Dęta  

działająca  przy GOK Rejowiec wzięła  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udział w XVII Przeglądzie Orkiestr Dętych 
w Krasnobrodzie, gdzie zajęła III miejsce. 
Kapelmistrzem i dyrygentem orkiestry jest 
Waldemar Link. 

  xxx 

Od 6. 08 do 18. 08 w gminie Rejowiec zosta-
ły zorganizowane dla dzieci i  młodzieży 
Półkolonie letnie. 68 -  cioro dzieci aktywnie 
odpoczywało nie tylko w gminie Rejowiec, 
ale i poza nią. Gry, zabawy w GOK Rejo-
wiec, wyjazdy na wycieczki do okolicznych 

miejscowości (Zamość, Lublin, Krasnystaw, 
Chełm) to część zajęć zaplanowanych dla 
uczestników Półkolonii. 

  xxx 

 W dniu  26 sierpnia 2007 roku w 
gminie Rejowiec odbyło się  Gminne Święto 
Plonów. Podczas tego święta m. in. Roz-
strzygnięto konkurs “Moje gospodarstwo   
estetyczne i bezpieczne”. W konkursie wzię-
ło udział  35 gospodarstwa i działki z całego 
terenu gminy Rejowiec (zdjęcia na str . 11) 

Komisja w skłądzie:Bożena Jaszczuk – czło-
nek Rady  Gminy Rejowiec, Maria Psujek – 
pracownik LODR  w Rejowcu, Jerzy Grze-
siak – regionalista, Janusz Mazurek – pra-
cownik  UG w Rejowcu, Dorota Łosiewicz – 
dyrektor GOK  w  Rejowcu, Grzegorz 
Gwardiak – instruktor  GOK   w  Rejowcu 
przyznała następujące miejsca: 

W Kategorii “Działki”: 
I miejsce Mariola Wiorko -   Rejowiec – 100 
pkt 

I miejsce Maria Czubkowska – Kolonia 
Rejowiec – 100 pkt  

II miejsce Grzegorz Buko – Wereszcze Małe 
– 93 pkt 

II miejsce Celina Makarewicz – Wereszcze 
Małe – 93 pkt 

III miejsce Anna Jasyk – Wólka Rejowiecka 
– 91 pkt  

III miejsce  Mieczysław Koper – Siedliszcz-
ki – 91 pkt  

W Kategorii “Gospodarstwa”: 
 I miejsce – Mirosław Jędruszczak – Hru-
szów – 99 pkt 

II miejsce – Maria Bednarczuk – Wereszcze 
Małe – 97 pkt  

III miejsce – Marzena i Piotr Kijkowscy – 
Siedliszczki – 94 pkt 

 Wszystkie ogródki były prezento-
wane na wystawie dotyczącej tego tematu 
podczas dożynek. Pracownicy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rejowcu zwracają się     
z prośbą do uczestników konkursu o odebra-
nie nagród. 

 Dożynki gminne to nie tylko wy-
stępy zespołów (Orkiestra Dęta z Rejowca, 
Kapela Sami Swoi z Rejowca, Kapela 
“Łopieńczacy” z Łopiennika Górnego, Ka-
pela Siennica” z Siennicy Różanej, Kapela 
Ludowa z Trawnik, Młodzieżowy zespół 
muzyczny z Trawnik, Zespół “Joker” z Re-
jowca, Zespół “Konkret” z Rejowca), kon-
kurs wypieków (wzięły w niej udział cztery 
panie i otrzymały równorzędne nagrody,      
a były to: Izabela Piasecka, Lucyna Pola-
kowska, Grażyna Glina, Iwona Jędruszczak) 
ale   i prezentacje. Można było zobaczyć  m. 
in. wystawę hafciarek z grupy “Igłą malowa-
ne”  działającą przy GOK Rejowiec. A na 
wystawie zaprezentowały swe  prace: Maria 
Sitkowska, Teresa Sakławska, Irena Czuluk, 
Ewa Pawelec, Honorata Frańczak, Halina 
Wilczyńska, Halina Jarosz i dzieci: Justyna 
Łachowska, Patrycja Czaus, Aneta Ślusarz, 
Ewa Długosz, Katarzyna Jasińska, Monika 

Palonka, Natalia Gontarz  i Magdalena Gór-
ska. Swoją wystawę grupa zaprezentowała 
na swoim stoisku podczas Dożynek powiato-
wych (zdjęcie na stronie 11).  

 Z okazji Święta  Plonów  w naszej 
gminie zorganizowany został również turniej 
piłki plażowej. W turnieju wzięło udział 
osiem zespołów. A oto jego  wyniki: 

“Piżmaki” -  Tomasz Wójcik  – I miejsce  
Michał Pastuszak, “Studenci”- Michał Bu-
kraba  - II miejsce Jacek Głąb, “Żaba i spół-
ka” - Tomasz Piłat – III miejsce Zabielski 
Przemysław, “JA i Ty” - Cyprian Pełczyń-
ski, Paweł Kość, “Śledzie” - Tomasz Łosie-
wicz,  Sebastian Pastuła, “Przyjaciółki” - 
Aneta Wnuk,  Iwona Pasieczna, “Jagiełło” - 
Marcin Świtek, Rafał Wawrzyn, “Bez na-
zwy” - Paweł Lipko, Rafał Mojski 

Najlepszym zawodnikiem meczu został 
Tomasz Wójcik. 

  xxx 

 Grupa plastyczna dorosłych pod 
kierunkiem instruktora plastyki Grzegorza 
Gwardiaka przygotowuje się do konkursu 
Triennale sztuki skierowanego do artystów 
amatorów, a organizowane przez Wojewódz-
ki Ośrodek Kultury w Lublinie. Zaznacza-
my, że w poprzednich edycjach nasi artyści 
zdobywali nagrody. Natomiast instruktor 
Danuta Długosz przygotowuje swoją grupę 
dorosłych tworzących poezję w naszej gmi-
nie do IV Wojewódzkiego Konkursu Lite-
rackiego organizowanego również WOK 
Lublin. Dzieci i młodzież przygotowują się 
do Jesiennego Konkursu Recytatorskiego, 
którego eliminacje  powiatowe będą zorgani-
zowane w naszej placówce. 

  xxx 

 Kapela „Sami Swoi” w Przeglą-
dzie Piosenki Biesiadnej organizowanym w 
Siennicy Różanej w dniu 1 września 2007 
zajęła I miejsce. Gratulujemy! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  xxx 

 Instruktorzy GOK w Rejowcu 
zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na 
zajęcia do następujących kół zainteresowań:  

Danuta Długosz— zajęcia hafciarskie, recy-
tatorskie, rękodzieło artystyczne i  kulinarne 

Grzegorz Gwardiak- koło plastyczne, zajęcia 
sportowe „Vale Tudo”, zajęcia na siłownii 
(dla dzieci poniżej 16 roku życia wejście z 
instruktorem 1 raz w tygodniu). 

Waldemar Link—nauka gry na instrumen-
tach.  

  Grzegorz Gwardiak 

Artyści podczas wystawy 
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 Podczas Dni Otwartych Drzwi orga-
nizowanych przez LODR Rejowiec Teodozja i 
Jerzy Grzesiakowie otrzymali puchar za zorga-
nizowanie „Chaty— Skansenu”. 

Biblioteka Gminna 

Oddział dla dzieci i młodzieży - 
Poleca 

Ross Jacgui "Król Lew" 

Oto bajka, która opowiada o 
Simbie, przyszłym władcy 
Lwiej Krainy, panu zwierząt 
afrykańskiej Sawanny. 

Zawistny stryj walczy o tron, nie cofając się 
przed zbrodnią, a Simba odchodzi, wygnany 
z królestwa. Jego losy to opowieść o wiel-
kim powrocie prawowitego króla, o miłości, 
przyjaźni i mądrości natury.... 

Marlam Jon "Koń trojański" - komiks.  

To były czasy herosów, czasy potworów, 
czasy w których bogowie i boginie rządzili 
światem-światem mitów i legend. Trojański 
książę Parys porwał Helenę, piękną żonę 
króla Menelaosa. Ta zbrodnia zjednoczy 
wszystkie armie przeciwko królestwu Troi. 

  Czy mury Troi oprą się atakom? 

Heidi Hassenmuller "Desiree czyli czas 
próby" 

 Desire jest młoda, zakochana                  
i wydaje się, że życie stoi przed nią otwo-
rem.  Niespodziewanie jednak jej chłopak 
ginie w wypadku, a ona musi nauczyć się z 

tym żyć. Na dodatek zaczyna mieć problemy 
z chodzeniem,    a po wielu błędnych diagno-
zach zostaje skazana na wózek inwalidzki. 

Boyne Jon "Chłopiec w pasiastej piżamie" 

 Choć ta opowieść nie jest przezna-
czona dla dziewięciolatków, to odbędziecie 
podróż        z dziewięcioletnim chłopcem o 
imieniu Bruno- prędzej czy później dociera-
jąc   wraz z nim do ogrodzenia, miejmy na-
dzieję, że nigdy sami w takie miejsce nie 
traficie..... 

  Wkrótce planowana jest ekranizacja Chłop-
ca  w pasiastej piżamie. 

                                           Teresa Kopniak 

Książki, które warto przeczytać 
Goldsmith Barbara – „Geniusz i obsesja” – 
Wydaw. Dolnośląskie. 

W tej fascynującej biografii, opartej na nie-
dawno ujawnionych archiwaliach, pasja i 
naukowa dociekliwość, triumf i sukces prze-
platają się z odrzuceniem, hipokryzją i dys-
kryminacją, której Maria Skłodowska-Curie 
doświadczyła zarówno jako kobieta, nauko-
wiec, jaki i emigrantka z Polski. Książka ta 
opisuje zdumiewającą karierę naukową pol-
skiej noblistki, ukazuje również kobietę 
próbującą pogodzić swe pasje z pracą i obo-
wiązkami rodzinnymi. 

Kalicińska Małgorzata – „Dom nad rozlewi-
skiem” – Wydaw. Zysk - S-ka. 

Zajrzyjcie nad rozlewisko. Poczujecie za-
pach herbaty parzonej dla Was przez Gosię, 
może dostaniecie miskę rosołu i klucz do 
morelowego pokoju, posłuchacie o tym, co 
się dzieje nad rozlewiskiem. Małgorzata 
ucieka z Warszawy i układa swoje życie od 
nowa na mazurskiej wsi. Odnajduje sens 
życia i spokój, poznaje… swoją matkę,         
z którą rozstała się w dzieciństwie. 

Shisler Niki – „Kruchość” – Wydaw. Dolno-
śląskie 

Po latach uzależnienia od alkoholu i toksycz-
nych związków Niki decyduje się pokiero-
wać własnym życiem. Udaje się jej zapano-
wać nad chaosem, a kiedy na dodatek spoty-
ka prawdziwą miłość i rodzi śliczną córeczkę 
wydaje się, że po latach chudych, nadeszły 
lata tłuste i nic już nie będzie w stanie zakłó-
cić idylli. A jednak nic bardziej mylnego. 
Dwa serduszka na monitorze USG wywraca-
ją wszystko do góry nogami, a narodziny 
bliźniąt powodują, że uporządkowane z ta-
kim trudem życie Niki znowu wymyka się 
spod kontroli… 

   

  Wiesława Podkowa 

 
                     Aby dzieciom było                                
                   miło 
 
  Dzieci z Gminnego 
Przedszkola w Rejowcu rozpoczęły no-
wy rok szkolny 2007/2008 w pięknie 

odnowionych, kolorowych salach zajęć. 
Generalny remont przeprowadzono tak-
że w kuchni przedszkolnej, wyposażając 
ją w nowy sprzęt i meble. Z nowego 

wystroju 
pomiesz-
czeń za-
dowoleni 
są pra-
cownicy 
placówki 
oraz ma-
luchy z 
rodzica-
mi. Ko-
r z y s t n e 
zmiany, 
k t ó r e 

zaszły w placówce możliwe były dzięki 
życzliwości i zrozumieniu władz samo-
rządowych. Dziękujemy za wsparcie i 
pomoc. 
 
 Nauczyciele przedszkola 
   

Dyplomy na Do-

żynkach Powiato-

wych otrzymali 

również  miesz-

kańcy wsi Hru-

szów  za wieniec 

d o ż y n k o w y                             

i Izabela Piasecka 

za zajęcie II miej-

sca w konkursie 

pieczenia chleba. 
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Urodzeni 

 

Paulina Ł., Mateusz S., Wiktoria K., Weronika W., Jakub H.,  

 

Bartosz C., Michał K. i  Joanna K., Nadia J. 

WYCIECZKA KOMBATANC-
KA W ZAWADÓWCE 

           
   Dnia 23 sierpnia w Zawadów-
ce gościła wycieczka kombatancka szla-

kiem 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancer-
nego Wojska Polskiego. Do miejscowo-
ści przybyli kombatanci Okręgu Chełm-
skiego wraz z prezesami Kół Komba-
tanckich z Rejowca, Rejowca Fabrycz-
nego, Chełma i Sawina. Honorowymi 
gośćmi byli: prezes Ogólnopolskiego 
Klubu Kombatantów 1 DKP WP pan 
gen. bryg. Edward Łańcucki oraz prezes 
Okręgowego zarządu Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych kpt. 
Franciszek Golik. Ponadto obecni byli 
również: przewodniczący Rady Gminy 
Rejowiec pan Antoni Bukraba, radna 
Zawadówki Wiesława Wojtowicz, soł-
tys Wiesław Wojtowicz, uczniowie, 
nauczyciele i mieszkańcy miejscowości. 
            Przybyłych kombatantów i gości 
powitała pani dyrektor szkoły Bożena 
Miazgowska. Następnie delegacje zło-
żyły wiązanki i zapaliły znicze przy 
pomniku. 
            Dalsza część programu wyciecz-
ki poświęcona była zwiedzaniu Izby 
Pamięci w budynku szkoły. Pani dyrek-
tor krótko przedstawiła historię formo-

wania 1 Korpusu Pancernego oraz roz-
mieszczenia na terenie Zawadówki 4 
Brygady Pancernej WP. Nawiązała do 
wydarzeń sprzed 63 lat, gdy organizo-
wano obozowisko brygady, gzie młodzi 

ż o ł n i e r z e 
szkolili się w 
t r u d n y c h 
warunkach 
b y t o w y c h 
związanych 
z brakami  w 
zaopatrzeniu 
w żywność, 
odzież         i 
sprzęt bojo-
wy. 
            Na-
stępnie pani 
d y r e k t o r 
z a p o z n a ł a 
obecnych ze 
z b i o r a m i 
znajdujący-

mi się w Izbie Pamięci. Podkreśliła rolę 
szkoły w kultywowaniu tradycji oręża 
polskiego dla wychowania młodego 
pokolenia a także pogłębiania uczuć 
patriotycznych wśród mieszkańców 
Zawadówki. 

            W dowód wdzięczności za dba-
łość o historię „pancerniaków”, pan gen. 
E. Łańcucki wręczył pani B. Miazgow-
skiej najnowsze wydanie p. Michała 
Wasilewskiego poświęcone żołnierzom 
korpusu raz z dedykacją od autora, po 
czym goście z zainteresowaniem obej-
rzeli prezentację multimedialną poświę-
coną pancernej formacji. Prezentacja 
zawierała zdjęcia archiwalne, fragmenty 
kronik filmowych oraz zdjęcia z uroczy-
stości, które odbywały się na przestrzeni 
lat 1995-2006. Po słodkim poczęstunku 
uczestnicy wycieczki udali się do Sawi-
na, gdzie przy pomniku powitał gości 
wójt Gminy Sawin Andrzej Mazur, dy-
rektor szkoły Grzegorz Świca oraz sta-
rosta chełmski Kazimierz Stocki.         
W budynku szkoły zwiedziliśmy Izbę 
Pamięci poświęconą 2 Brygadzie Pan-
cernej WP. 
           
 Wycieczka szlakiem pancerniaków 
pozostawiła niezapomniane wrażenia.  

 
Bezpośredni kontakt z ludźmi walczący-
mi na froncie II wojny światowej był 
swoistą lekcją historii. 
 
                               Bożena Miazgowska 
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 GMINNY OŚRODEK  

POMOCY SPOŁECZNEJ  

W REJOWCU OGŁASZA 
NABÓR NA WOLNE 

STANOWISKO PRACY 

                 księgowy 
Wymagania niezbędne: 

1) wykształcenie: wyższe, średnie, 

2) specjalność: rachunkowość i finan-
se, 

3)doświadczenie w pracy na stanowisku 
księgowego, 

4) doświadczenia zawodowe przy wykony-
waniu prac administracyjno – biurowych, 

5) praca na komputerze. 

Wymagania dodatkowe: 

znajomość przepisów ustawy o finansach 
publicznych; 

znajomość przepisów ustawy o rachunkowo-
ści; 

znajomość przepisów ustawy o ochronie 
danych osobowych;  

znajomość przepisów wykonawczych do 
w/w ustaw. 

3. Zakres wykonywanych zadań na stano-
wisku: 

prowadzenie księgowości Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej  w Rejowcu – dzien-
nik główna, karty wydatków z uwzględnie-
niem klasyfikacji budżetowej; 

uzgodnienia kont syntetycznych; 

praca w programie „Budżet”, „Płatnik”, 
Płatnik – Przekaz Elektroniczny”,                           
w programie płacowym; 

sporządzanie list płac wynagrodzeń pracow-
ników, nagród; 

sporządzanie przelewów środków finanso-
wych na wszystkie zobowiązania, również   
z wykorzystaniem sytemu Corporate Internet 
Banking; 

opracowywanie preliminarzy wydatków        
i  p r z edk ł ad an i e  i ch  d o  d n i a  

15 października każdego roku Skarbnikowi 
Gminy; 

planowanie i analizowanie budżetu Ośrodka 
i zmian budżetowych; 

sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie 
świadczeń pieniężnych realizowanych przez 
Ośrodek; 

nadzór i koordynacja wydatków w zakresie 
wydatków i gospodarki materiałowej Ośrod-
ka; 

prowadzenie spraw rozliczeń z Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych: rozliczanie skła-
dek, zasiłków, odprowadzanie składek          
i innych potrąceń w ustawowych terminach, 
sporządzanie korekt dokumentów rozlicze-
niowych; 

prowadzenie spraw rozliczeń z Urzędem 
Skarbowym; 

prowadzenie innych rozliczeń; 

sporządzanie sprawozdań finansowych doty-
czących działalności Ośrodka oraz termino-
we przekazywanie ich do właściwych insty-
tucji i organów - Urząd Gminy w Rejowcu, 
Wójt Gminy Rejowiec, Lubelski Urząd Wo-
jewódzki w Lublinie, Urząd Statystyczny       
w Lublinie; 

sporządzanie w ustawowym terminie spra-
wozdań budżetowych – rodzaje, formy, ter-
miny i sposoby sporządzania sprawozdań 
zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w spra-
wie sprawozdawczości budżetowej          
(Dz. U. Nr 115, poz. 781); 

prowadzenie rozliczeń finansowo – księgo-
wych świadczeń z pomocy społecznej przy 
wykorzystaniu programu komputerowego 
„HELIOS”; 

wykonywanie i przestrzeganie przepisów 
ustawy o finansach publicznych; 

wykonywanie i przestrzeganie przepisów 
ustawy o rachunkowości; 

wykonywanie i przestrzeganie przepisów 
ustawy o ochronie danych osobowych;  

przygotowywanie i przekazywanie doku-
mentacji płacowej i księgowej do właściwe-
go archiwum zakładowego; 

archiwizowanie dokumentacji pracy księgo-
wości w wersji elektronicznej. 

4. Wymagane dokumenty: 

list motywacyjny, 

CV z dokładnym opisem przebiegu pracy 
zawodowej, 

oryginał kwestionariusza osobowego, 

kserokopie świadectw pracy (poświadczone 
przez kandydata za zgodność z oryginałem), 

zaświadczenie   lekarskie   o   braku   prze-
ciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego 
stanowiska, 

kserokopie dokumentów (poświadczone 
p r z ez  kand yda t a  z a  zgodno ść                  
z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje   
i wykształcenie zawodowe, 

oświadczenie o niekaralności, 

inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach 
i umiejętnościach. 

Dokumenty aplikacyjne: list 
motywacyjny, CV powinny być opatrzo-
ne klauzulą:  

„Wyrażam zgodę na przetwa-

rzanie moich danych osobowych zawar-

tych w ofercie pracy dla potrzeb niezbęd-

nych do realizacji procesu rekrutacji 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o  o chron i e  d anych  osobowych                    

(t. j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926       

z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 

1999 r. o pracownikach samorządowych   

(t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1593     

z późn. zm) ". 

Wymagane dokumenty aplikacyjne 
należy składać lub przesłać   w terminie do 
dnia 25. 09. 2007r. godz. 15.00  pod adresem:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej            
w Rejowcu, ul. Dąbrowskiego 2, 22-360 Re-
jowiec w zaklejonych kopertach z dopi-
skiem: „Nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze – księgowego w Gminnym 
O ś r o d k u  P o mo c y  S p o ł e c z n e j                       
w Rejowcu".Aplikacje, które wpłyną do 
Ośrodka po wyżej określonym terminie nie 
będą rozpatrywane. 

           Otwarcie ofert nastąpi         
w Urzędzie Gminy w Rejowcu w dniu                              
26. 09. 2007r. o godz. 12.00. 

Z Regulaminem naboru można się 
zapoznać w Urzędzie Gminy w Rejowcu przy 
ul. Dąbrowskiego 1 oraz na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej.  

 Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu:                        
082/ 56-88-160. 

 Lista kandydatów spełniających 
wymagania formalne i dopuszczonych do II 
etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwa-
l i f i k acy j n e j  zo s t an i e  o g ło s zon a                      
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Informacja o wyniku naboru będzie 
umieszczona na stronie internetowej Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu Gminy      
w Rejowcu oraz na tablicy informacyjnej przy 
ul. Dąbrowskiego. 

 

Posterunek policji w Rejowcu czynny jest codziennie , jednak godziny pracy Posterunku są nienormowane . Dyżury pełnione są przeważ-
nie w godzinach popołudniowych i wieczornych . Interesantów przyjmują dzielnicowi : 1. mł. asp. Jarosław Czerwiński z terenu m. Rejo-
wiec, Rybie, Kobyle i Niedziałowice tel.5688607   2. sierż. Sztab. Jacek Marchewa z pozostałej części gminy  tel.j.w. Ponad to każdy inny 
policjant będący na dyżurze przyjmuje zgłoszenia o przestępstwie lub wykroczeniu oraz innym zdarzeniu będącym naruszeniem przepi-
sów karnych . W przypadku nieobecności policjantów należy kontaktować się z Dyżurnym komendy Miejskiej Policji w Chełmie  nr 997 

z telefonów stacjonarnych lub 112 z telefonów komórkowych . Numery te są bezpłatne.  

         Kierownik Posterunku 

           Jacek Błaszczuk 
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są do odebrania w sekretariacie   

Zespołu Szkół Publicznych, ul. Przemysłowa 1  

od poniedziałku do  piątku w godzinach od 8. 00 do 15. 00 

 

           Odeszli, przeżywszy lat: 

 

 Sławomir Klecha –  31, Jerzy Misiurski – 48, Władysław Dąbski – 77, Sławomir Glina - 44, Marian Winiarczyk- 86, Ksenia Jele-
niewska-Szuster - 93, Wiesława Kaszak – 55, Henryka Kowalczuk – 65, Kazimierz Kozieł – 59, Jerzy Mochniej – 60,  
Stanisław Miszczuk  - 85, Mariusz Szajduk – 40, Regina Panfil - 80 

Aktywność i pomysłowość  
nagrodzona 
 

  Zakończyła się szósta edycja ogól-
nopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy 
umysł” pod patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej     i Ministra Sportu. 

 W ramach tej kampanii odbyło się 
5 konkursów indywidualnych (3 dla gimna-
zjalistów i 2 dla uczniów szkół podstawo-
wych) oraz 2 konkursy zespołowe (1 dla 
gimnazjalistów i 1 dla szkół podstawowych). 

 Do biura kampanii napłynęły ty-
siące prac. Wśród laureatów znaleźli się 
uczniowie z naszej gminy. 

Diana Mazur SP im. M. Reja zdobyła nagro-
dę w ramach konkursu „Lubię siebie”. 

Klasa III g z Gimnazjum w ZSP w Rejowcu 
została nagrodzona w ramach konkursu 
„Sprawdzam i wybieram”. 

Klasa II SP w Leonowie otrzymała nagrodę 
w konkursie „Wiem i umiem”. 

 W ramach konkursu „Lubię ruch” 
nagrody otrzymali Klaudia Dąbrowska, Ka-
rol Zduńczuk i Paweł Stangryciuk – wszyscy 
ze SP w Leonowie. 

Wszyscy laureaci zasługują na gratulacje      
i słowa uznania. Wykazali się nie tylko po-
mysłowością, ale pokazali, że mamy zdolną  
i chętną młodzież.   
  Janina Danielczuk 

Z notatnika powiatowego 
rzecznika 
 Pobili 

W dniu 29.07.2007 r. Robert P. 
powiadomił, że w Rejowcu co najmniej 
dwóch mężczyzn bijąc go pięściami i kopiąc 
po całym ciele, spowodowali obrażenia ciała 
w postaci pęknięcia kości nosowej, otarć 
naskórka twarzy i obrzęk nosa. W wyniku 
podjętych czynności w powyższej sprawie 
ustalono jednego ze sprawców, którym oka-
zał się Paweł Z. lat 26. postępowanie prowa-
dzi PP w Rejowcu. 

Nietrzeźwy 

W dniu 05.08.2007 r. ok. 23:30 w Rejowcu, 
miejscowi policjanci zatrzymali Henryka    
P. lat 45, który kierował samochodem m-ki 
Polonez, będąc w stanie nietrzeźwości (0,79 
mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu). 
Wymienionego osadzono w PDOZ KMP    

w Chełmie a samochód zabezpieczono na 
parkingu strzeżonym. Kierującemu zatrzy-
mano również prawo jazdy kategorii ABT. 
Postępowanie prowadzi PP w Rejowcu. 

Wpadka rozbójnika 

W dniu 08.08.2007 r. Prokurator Rejonowy 
w Krasnymstawie, zastosował środek zapo-
biegawczy w postaci dozoru policji wobec 
Przemysława M. lat 17, podejrzanego o to, 
że w nocy 26.06.2007 r. przy ul. Słonecznej 
w Rejowcu, działając wspólnie i w porozu-
mieniu z ustalonymi dwoma mężczyznami, 
usiłowali dokonać rozboju na osobie Micha-
ła O. poprzez przewrócenie go na ziemię, 
duszenie i zatykanie ust, po czym przeszuka-
li mu kieszenie w celu zabrania telefonu 
komórkowego, lecz zamierzonego celu nie 
osiągnęli, gdyż pokrzywdzony nie posiadał 
telefony przy sobie. Postępowanie prowadzi 
KMP w Chełmie. 

Rowerzysta z promilami 

22 sierpnia Wiktor B. lat 45 wpadł w Rejow-
cu, gdy jechał rowerem, mając ponad promil 
alkoholu. 

Zatrzymanie w pościgu 

W dniu 25.08.2007 r. ok. godz. 1000 w miej-
scowości Leonów, Marek Cz. lat 45 z nie 
zamkniętego samochodu marki VW Trans-
porter, skradł pieniądze w kwocie 700 zł na 
szkodę Józefa T. Policjanci w Rejowcu       
w zorganizowanym pościgu zatrzymali 
sprawcę, którego następnie osadzili w PDOZ 
KMP w Chełmie. Odzyskano i zabezpieczo-
no również część skradzionych pieniędzy    
w kwocie 460 zł. Postępowanie prowadzi PP 
w Rejowcu. 

Skok na krokwie 

 Z niezamieszkałej posesji na Aleksandrii 
Krzywowolskiej rabusie zabrali 25 sosno-
wych krokwi. Poszkodowany wycenił je na 
3000 zł. 

KALENDARZ 
KIBICA 

 
Za r ząd  GCKS 
„Unia” Rejowiec 
informuje, że me-
cze piłki nożnej 
seniorów i juniorów 

w rundzie jesiennej sezonu 2007/2008 
będą rozgrywane na stadionie sporto-
wym w Rejowcu w następujących ter-
minach : 

Termin nr 1 – 2 września 2007 ( nie-
dziela), juniorzy - 11.00 , seniorzy 13.00 
“ Unia “ Rejowiec -”Tatran “ Kraśni-
czyn 
Termin nr 3 – 16 września 2007 ( nie-
dziela ) juniorzy - 11.00 , seniorzy 13.00 
“Unia “ Rejowiec - “ Sokół “ Dubienka 
Termin nr 5– 30 września 2007 ( nie-
dziela ) juniorzy - 11.00 , seniorzy 13.00 
“Unia “ Rejowiec - “ Hutnik” Ruda Hu-
ta 
Termin nr 7– 14 października 2007      

( niedziela ) juniorzy - 11.00 , seniorzy 
13.00 
“Unia “ Rejowiec -” Zryw “ Gorzków 
Termin nr 9 – 28 października 2007     
( niedziela ) juniorzy - 11.00 , seniorzy 
13.00 
“Unia “ Rejowiec - “ Leszkopol “ Bezek 
Pozostałe mecze na wyjeździe 
 
          Ze sportowym pozdrowieniem 
            Prezes GCKS “ Unia “ Rejowiec    
            Z .Rumiński 
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I miejsce w kategorii „Działki” - Mariola Wiorko I miejsce w kategorii „Działki” - Maria Czubkowska 

I miejsce w kategorii „Gospodarstwa”   
Iwona i Mirosław Jędruszczak 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu podczas 
 Gminnego Święta Plonów 

Stoisko promujące gminę  Rejowiec Izabela Piasecka— III  miejsce  
w konkursie pieczenia chleba 
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Kapela Ludowa z Trawnik Występ kapeli’ Łopieńczacy” z Łopiennika Górnego 

Występ kapeli „Sami Swoi” z Rejowca Koncert zespołu młodzieżowego z Trawnik 

Orkiestra Dęta— przemarsz  u licami Rejowca Występ zespołu „Joker” z Rejowca 

  

  

  


