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GAZETA SAMORZĄDOWA nr 1 (150) 2012r.
„Ósmego marca, gdy nadejdzie,
Przez jeden dzień
cały
Nie dokuczaj kobietom
Dużym ani małym
Małym w tym dniu,
Jeśli umiesz, zaśpiewaj piosenkę.
A tym dużym
– przynieś kwiatek
I pocałuj w rękę.”
L. J. Kern
Warsztaty Kulinarne pod hasłem „Wereszczańskie Smaki”

Drogie Panie
Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet – Wszystkim Paniom – radości
i uśmiechu w każdym dniu, szczęścia – tak bardzo potrzebnego w życiu,
zdrowia – bez którego żadne plany nie będą realizowane, miłości i wsparcia bliskich oraz wszelkiej pomyślności w imieniu męskiej części Mieszkańców życzą
Wójt Gminy Rejowiec
Tadeusz Górski

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Lechowicz

Egzemplarz bezpłatny
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Powiatowy Przegląd Widowisk Kolędniczych - występ dzieci z Przedszkola Gminnego w Rejowcu ...

Uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Rejowcu

Komisja konkursowa

Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej

Naszą gminę reprezentował zespół „Sami Swoi” - zdobywcy III miejsca
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Najstarszy uczestnik Przeglądu
Józef Dominik - 82 lata
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Dla samorządów nadchodzą w 2012 roku i kolejnych latach spowodowane jest
trudne czasy. Będą mogły wydawać
tylko tyle, ile wpłynie do ich własnych budżetów. Duży wpływ na to
ma niestabilna sytuacja w kraju
oraz rygory ustawowe związane
z wydawaniem pieniędzy publicznych. W związku
z tym zagrożeniem, samorząd nasz planuje i realizuje posunięcia oszczędnościowe w ramach budżetu na rok 2012 i kolejne lata.
Już w 2011 roku Rada Gminy nie mogła uchwalić
budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są
wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Gmina Rejowiec do tego przepisu przygotowywała się od 2008 roku ograniczając znacznie swoje wydatki bieżące. Dochody majątkowe
i przychody gminy mogą być przeznaczane jedynie na wydatki majątkowe.
Budżet gminy Rejowiec składa się z dochodów bieżących w kwocie 17 007 215 zł i dochodów
majątkowych w kwocie 4 141 569,00 zł.
Główne źródła dochodów gminy Rejowiec można
podzielić na trzy części:
I. Dochody własne:
Kwota dochodów własnych wynosi
7 393 539 zł, co w stosunku do całości budżetu stanowi 34,96 %. Na tę kwotę składają się dochody
majątkowe w wysokości 632 169 zł.
Obserwując budżety gminy z poprzednich lat
można stwierdzić, że dochody z tytułu podatków
i opłat lokalnych, pozostają na tym samym poziomie. Gmina ma ograniczone możliwości w ustalaniu stawek podatkowych, gdyż ich górne stawki są
kształtowane ustawami.
W kwocie dochodów
własnych na pierwszym miejscu znajdują się udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych i prawnych. Gmina nie ma wpływu na
ich wymiar i pobór. Jednostka samorządu otrzymuje od dochodu podatników zamieszkałych na jej
obszarze udział we wpływach z podatku. Natomiast
w podatku dochodowym od osób prawnych gmina
otrzymuje określony procent wpływów uzyskanych
od podatników tego podatku mających siedzibę na
jej obszarze. W przypadku zmniejszającej się liczby podmiotów gospodarczych na naszym terenie,
zmniejsza się liczba zatrudnionych osób, a tym samy ich dochód. Innym znaczącym dochodem własnym gminy jest podatek od nieruchomości. Pobierany jest od gruntów, budynków i niektórych budowli. Znaczne zmniejszenie wpływów z podatków

przeprowadzeniem scalenia na terenie czterech
miejscowości naszej gminy Hruszów, Marynin,
Siedliszczki i Leonów.
II. Dochodami gminy są dotacje celowe z budżetu
państwa na:

zadania z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami

usuwanie bezpośrednich zagrożeń, skutków
powodzi, klęsk żywiołowych

finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.
Ważnym elementem dochodu gminy są dotacje
z budżetu państwa. Największe znaczenie mają dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej. Wysokość tych kwot jest uzależniona od
rządowego podsektora finansów publicznych. Mogą one ulegać zmniejszeniu w razie redukcji dochodów i wydatków budżetu państwa. Innymi dotacjami są środki na zadania własne. Ustawy nie gwarantują prawa do otrzymywania takich dotacji, ani
w zasadzie nie wskazują określonego sposobu obliczenia ich wysokości.
Kwota dotacji w budżecie wynosi 2 987 233 zł co
stanowi w stosunku do budżetu 14,12%.
Dotacje Regionalnego Programu Operacyjnego, PROW i dotacje otrzymane
z funduszu celowego na modernizację oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją, budowę centrum
rekreacyjno sportowego we wsi Rybie i budowę
sali gimnastycznej, wykluczenie cyfrowe na kwotę
3 653 518 zł co stanowi 17,28 %.
III. Subwencje, które otrzymuje jednostka samorządu terytorialnego określa uchwała budżetowa i tak:

subwencja wyrównawcza składa się z części
podstawowej i kwoty uzupełniającej. Część
podstawową otrzymują gminy w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy
od 92% średniego dochodu podatkowego na
1 mieszkańca kraju.
I tak dochód na 1
mieszkańca w gminie za 2010 rok wynosi
727,60 zł (wskaźnik G), a w kraju 1 195,67 zł
(wskaźnik Gg). Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy w których gęstość zaludnienia
jest niższa od średniej gęstości zaludnienia
w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca
gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego
dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.
Gęstość zaludnienia na 1 km2 w gminie wynosi 61,
a w kraju 122.

Strona 3

Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie

OKSZA

subwencja równoważąca,
subwencja oświatowa.
Subwencje w budżecie to kwota
7 114 494 zł, co stanowi 33,64 % ogółem budżetu
gminy.
Z kolei wydatki w przeważającej części wiążą się
z realizacją zadań obligatoryjnych. Zadania te muszą być realizowane w każdym okresie budżetowym, co wiąże się z koniecznością zaplanowania
na każdy rok budżetowy wydatków umożliwiających nieprzerwaną realizację danego zadania.
Rozróżniamy następujące rodzaje wydatków:

bieżące w kwocie 15 149 383 zł które
obejmują:
- dotacje dla instytucji kultury, dla Gminnego
Ośrodka Kultury w kwocie 270.000 zł, Biblioteki
Gminnej w kwocie 150.000 zł oraz dotacje na cele
publiczne związane z realizacją zadań gminy
udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie w kwocie 68.000 zł,
dotacje dla niepublicznej placówki oświaty
w kwocie – 269 977 zł
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane
w kwocie 7 265 110 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia społeczne) w kwocie
3 294 817 zł
- pozostałe wydatki związane z zakupem towarów i usług i inne wydatki takie jak fundusz socjalny, ubezpieczenia, opłaty za energię, delegacje, szkolenia związane z funkcjonowaniem urzędu gminy i jednostek organizacyjnych związane
z realizacją zadań statutowych na
kwotę
3 663 931 zł
- wydatki na programy z udziałem środków
z Unii Europejskiej – 167 548 zł

majątkowe wydatki inwestycyjne w kwocie
4 833 201 zł w tym między innymi na:
1.”Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wólce
Rejowieckiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hruszów” II etap – 1 198 195
zł
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Wólce Rejowieckiej budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią na odcinku oczyszczalnia ścieków- osiedle Spółdzielni Mieszkaniowej
w Hruszowie i wieś Hruszów I i II etap
– 1 198 195,Koszty inwestycji obejmują modernizację
oczyszczalni ścieków ( 3 249 899,63 zł)



kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną oraz
przepompownię ścieków (1 529 007,80 zł). Na
całe zadanie dotyczące oczyszczalni i kanalizacji
zostanie przeznaczona kwota
z PROW
2 943 286 zł. VAT w wysokości 872 126,29 zł
zostanie odzyskany w związku z tym, że inwestycja związana jest z czynnościami opodatkowanymi. Pozostała kwota 963 495,14 zł zostanie pokryta z Agencji Nieruchomości i budżetu gminy.
2. Dotacja na budowę drogi powiatowej w miejscowości Kobyle w kwocie 260 000 zł
3. „Sport, rekreacja i woda – mieszkańcom wsi
Rybie zdrowia doda – budowa wiejskiego centrum
sportowo – rekreacyjnego” wniosek z „Odnowa
i rozwój wsi” objęty PROW na lata 2007 – 2013
w kwocie 239 563 zł
4.Budowa dróg gminnych – 90 000,Zadanie będzie polegać na modernizacji i budowie dróg gminnych.
5.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gminy wschodniej Lubelszczyzny w kwocie 225 000 zł ( zakup 50 komputerów wraz z drukarkami dla mieszkańców
i jednostek budżetowych)
6. Przebudowa konstrukcji więźby dachowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Leonów w kwocie
75 000 zł
7. Budowa boisk wielofunkcyjnych – zadanie realizowane ze środków PROW w kwocie
631 043 zł.
Wydatki mogą być ponoszone na cele
i w wysokości ustalonych w uchwale budżetowej
jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy
i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób
umożliwiający terminową realizację zadań.
Budżet gminy Rejowiec zamyka się dodatnią różnicą między dochodami a wydatkami budżetu
w kwocie 1 166 200 zł co stanowi nadwyżkę budżetową. Wystąpienie nadwyżki oznacza, że część dochodów budżetowych nie jest wykorzystywana na finansowanie wydatków w danym roku budżetowym. Stanowi ona źródło pokrycia kredytów i pożyczek długoterminowych.
Gmina w swoim budżecie musi coraz bardziej ograniczać wydatki bieżące, aby móc wypracowywać nadwyżkę operacyjną (różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).
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Nadwyżka , która będzie wypracowana że spowodować nie uchwalenie budżetu
w 2011, 2012 i 2013 roku wpłynie na uchwala- 2014 rok i lata kolejne.
nie budżetu na 2014 rok według nowych przepiSkarbnik Gminy
sów art. 243 ustawy o finansach publicznych. Nie
Renata Słomczyńska
dostosowanie się do przepisów w/w artykułu mo-

na

Informacja o zmianie ceny wody i ścieków
Nowa taryfa obowiązuje od 27 stycznia 2012r. do dnia 26 stycznia 2013 r.
- nowa cena 1 m3 wody – (2,39zł netto + 8% VAT-0,19zł) – 2,58 zł BRUTTO
- nowa cena 1 m3 ścieków – (3,96 zł netto + 8% VAT-0,32zł) – 4,28 BRUTTO
- stara cena wody – 2,41 zł brutto – podwyżka o 0,17 zł
- stara cena ścieków – 3,58 zł brutto – podwyżka o 0,70 zł
Podstawą do ustalenia taryf (cen i stawek opłat) dla dostawy wody i odprowadzania ścieków są przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków (Dz. U. 2006, Nr 127, poz. 886 z późn. zm.).
Stosownie do art. 24 ust. 2 ww. ustawy w dniu 17 listopada 2011 r. został złożony do Wójta Gminy
Rejowiec „Wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Rejowiec na okres od dnia 27 stycznia 2012r. do dnia 26 stycznia 2013 r.”.
Wniosek został przygotowany zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia
28.06.2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków (Dz. U. 2006, Nr 127, poz. 886 z późn. zm.)
W dniu 30 grudnia 2011r. Rada Gminy podjęła uchwałę o zmianie taryfy.
Podwyżki energii elektrycznej, badania jakości wody, kosztów utrzymania wodociągów oraz przepompowni, usuwanie awarii - spowodowały wzrost ceny 1 m3 wody jak i ścieków. Podwyżkę ceny odprowadzenia
1 m3 ścieków warunkuje przede wszystkim wysoki koszt utrzymania zmodernizowanej oczyszczalni ścieków
oraz konieczność wykonywania prób osadów ściekowych, których koszt jest znaczny.
Artur Krupiński

Wieści z gminy
ciąg dalszy...

pisano już umowę, zgodnie to wkład własny gminy.
xxx
z którą dofinansowanie wynieŚwietlica
w
Leonowie
sie 8795,46zł, zaś koszty własne
to kwota 3769,49 zł.
będzie miała nowy dach

Rejowiec
będzie oznakowany
xxx
W celu podniesienia tury- Wkrótce boisko wielofunkcyjne
stycznej i rekreacyjnej atrakcyjności Rejowca, Towarzystwo
Regionalne złożyło wniosek
o dofinansowanie na oznakowanie za pomocą tablic informacyjnych obiektów małej infrastruktury turystycznej oraz wykonanie zadaszenia nad pompą w celu wyeksponowania i ochrony
zabytku. Wniosek w ramach
Programu osi 4 „Leader” został
zaopiniowany pozytywnie . Pod-

w Rejowcu
ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” została
podpisana umowa na budowę
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy
Szkole Podstawowej w Rejowcu.
Całkowity koszt to kwota 631
042,76 zł, z czego dofinansowanie wynosi 405 066,00 zł.
Pozostała kwota 225 976,76 zł

W
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Świetlica

w Leonowie, to
miejsce służące mieszkańcom nie
tylko jednego sołectwa. Latem ub.
roku przeprowadzono tam wiele
prac remontowych, choć potrzeby
były o wiele większe. Koniecznością stała się wymiana dachu.
W tym celu został złożony wniosek
o dofinansowanie. W ramach Programu osi 4 „Leader”, „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów przyznano
pieniądze
Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie
Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie
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na „Modernizację – przebudowę konstrukcji więźby dachowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Leonów”.
Całkowity koszt przebudowy
konstrukcji to kwota 40 326,86
zł, z czego dofinansowanie
wynosi 25 000,00zł.
Znając zaangażowanie
mieszkańców, remont będzie
przebiegał prawidłowo, świetlica nabierze innego wyglądu
i będzie służyć różnym celom.
xxx

Uchwałą Rady Gminy
z dnia 7 lutego 2012 roku
z dniem 31 sierpnia 2012 roku
zamierza się przekształcić publiczną sześcioletnią Szkołę
Podstawową w Leonowie

o strukturze organizacyjnej
klas I-VI z oddziałem przedszkolnym w Szkołę Filialną
w Leonowie z klasami I-III
i oddziałem przedszkolnym
podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im.
M. Reja w Rejowcu. Uczniom
klas IV-VI Szkoły Podst.
w Leonowie zapewnia się
możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podst. w Rejowcu. Uzasadnienie stanowi niż
demograficzny. W roku szkolnym 2011/2012 w szkole uczy
się 36 uczniów w kl. I-VI. kl. I 6 uczniów, kl. II - 5 uczniów,
kl. III - 6 uczniów, kl.IV-9,
uczniów, kl.V- 7 uczniów,
kl.VI-3 uczniów. W klasie "O"

12 uczniów (sześciolatki i pięciolatki). Według wykonanej
symulacji, bez oddziału przedszkolnego, liczba uczniów
w kolejnych latach wygląda
następująco:
2012/13 - 39 uczniów;
2013/14 - 37 uczniów;
2014/15 - 28 uczniów;
2015/16 - 24 uczniów;
2016/17 - 27 uczniów.
Koszty utrzymania szkoły w roku 2011 to kwota
642 710, 96 zł, z czego klasy I
-VI -591 013,66 zł, klasa "O" zadanie gminy - 51 697,30 zł.
Otrzymana subwencja 264 69, 30 zł.
Janina Danielczuk

Informacja o przetargach
Dnia 18 stycznia 2012 r. dokonano wyboru oferty w zapytaniu cenowym na zadanie pn.
„Dostawa wyposażenia placu zabaw”.
Wpłynęły 23 oferty.
Wybrano ofertę Nr 5 P.P.H.U. „JORDAN” , Małkinia Górna ul. Brokowska 196 za cene 13 060 zł
netto.
xxx

Dnia 2 lutego 2012 r. dokonano wyboru oferty w zapytaniu cenowym na zadanie pn. „Dostawa tłucznia na modernizację dróg gminnych w 2012 r.”
Wpłynęło 5 ofert.
Wybrano ofertę Nr 4 Firma Handlowo-Usługowa „TRANS-WIK” Grochocice 15, Ożarów.
za cenę: 55,00 zł netto za 1 tonę kruszywo o frakcji 4-31,5mm
58,00 zł netto za 1 tonę kruszywo o frakcji 31,5-63mm
xxx

Dnia 3 lutego 2012 r. dokonano wyboru oferty w zapytaniu cenowym na :”PRACA RÓWNIARKI
i WALCA NA DROGACH GMINNYCH w 2011 r.”
Wpłynęła 1 oferta: Prace ziemne „SEBA”, ul. Południowa 47, Opole Lubelskie za cenę 119 zł netto za
godzinę pracy.
xxx

Dokonano również wyboru oferty w trybie zapytania cenowego na zadanie pn. „Obsługa geodezyjna na terenie gminy Rejowiec w 2012 r.”
Wpłynęły 3 oferty.
Wybrano ofertę nr 1: Biuro Usług Geodezyjnych Tywoniuk & Korchut, ul. Kopernika 3 Chełm.
W trakcie przygotowania są przetargi:
Przetarg nieograniczony na wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole
Podstawowej w Rejowcu i na wykonanie zmiany Studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rejowiec w granicach administracyjnych.
Teresa Anna Kula
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/ oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej w Marysinie przeznaczonej do sprzedaży.
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Historia badań geologicznych na Lubelszczyźnie dotyczących złóż węgla kamiennego jest
bardzo odległa, sięga końca XIX wieku. Wielokrotne próby prowadzone z różnym skutkiem pojawiały
się m.in. w latach 1953, 1966. Te ostatnie potwierdziły w pełni przewidywania co do występowania
pokładów węgla. Już wówczas stwierdzono, że rejon położony między Chełmem i Rejowcem a Parczewem i Kockiem rokuje perspektywy wydobywcze. Kolejne badania to lata 1966-1971.
W roku 1984 eksperci wskazywali: „Ze względu
na dobrą jakość węgla tego pokładu i dostępność
dla eksploatacji może ono być w przyszłości przedmiotem zainteresowań górnictwa węglowego,
szczególnie w obszarze między Rejowcem, Chełmem i Sawinem, a granicą państwa”.
Obecnie nastąpiło ponowne zainteresowanie
tym tematem. Potwierdza się, że: ”Przeprowadzone
badania geologiczno-rozpoznawcze wskazują, że
obszar od okolic Parczewa na północy po okolice
Chełma i Rejowca na południu jest najkorzystniejszy pod względem ogólnej węglozasobności, głębokości występowania złóż i grubości pokrywającego
je nakładu. Grubość nakładu tego obszaru nie przekracza 750 m, a spąg ( to dolna powierzchnia warstwy skalnej lub kopaliny przylegająca do warstwy
leżącej bezpośrednio pod nią) podstawowej serii

produktywnej nie schodzi z reguły poniżej 1000 m
głębokości.”
Zainteresowanie powyższym stało się możliwe dzięki zaangażowaniu prof. dr hab. Józefa Zająca, który jest nie tylko znawcą tematu, ale człowiekiem dbającym o rozwój Ziemi Chełmskiej na wielu jej odcinkach, o dobro mieszkańców. To właśnie
profesor Zając dotarł do zapomnianej dokumentacji,
z której jednoznacznie wynika, że zupełnie realne
są plany wydobycia węgla na naszym terenie. Profesor podjął już wiele działań w tym kierunku. Znając profesora, należy wierzyć, że nie są to zwykłe
obiecanki, dawanie nadziei, ale wielka szansa dla
tej części Lubelszczyzny.
Tematem zainteresowane są władze naszej
gminy, bowiem to nie pozostałoby bez znaczenia na
rozwój Rejowca. Wójt, Tadeusz Górski., na ręce
prof. Zająca przesłał pismo ze wskazaniem terenów
przeznaczonych pod inwestycje, znajdujących się
w Zawadówce, Wereszczach Dużych, Rejowcu
i Aleksandrii Krzywowolskiej.
W przypadku zainteresowania ze strony Profesora, Wójt jest gotowy na współpracę i udzielenie
dokładniejszych informacji o lokalizacji wspomnianych terenów.
Janina Danielczuk

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec http://ugrejowiec.bip.ezeto.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy położonych w obrębie Rejowiec przeznaczonych do sprzedaży oraz wykaz nieruchomości położonych w obrębach Leonów i Bieniów – Niemirów przeznaczonych do zamiany.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy
przeznaczonych do dalszej dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom w obrębach: Aleksandria Krzywowolska,
Aleksandria Niedziałowska, Bieniów—Niemirów, Hruszów, Kobyle, Leonów, Marynin, Zyngierówka – Felczyn,
Niedziałowice I, Niedziałowice II, Rejowiec, Rejowiec Kolonia, Rybie, Siedliszczki, Wólka Rejowiecka, Zagrody,
Marysin oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do dalszego najmu dotychczasowym najemcom w obrębach:
Czechów Kąt, Kobyle i Rejowiec.

Podziękowanie
Kierownictwu i Pracownikom Bazy Paliw nr 13 w Zawadówce wyrazy podziękowania
za wsparcie i pomoc w czasie choroby oraz za sfinansowanie wózka inwalidzkiego elektrycznego - składa były pracownik
- Arkadiusz Czaus.
Strona 7
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Wiesława Bogumiła Wójtowicz
„Sztuką jest zakwitnąć tam,
Gdzie Bóg nas posieje”
Urodzona 2 października w 1949 roku w Chełmie. Od 1955
roku zamieszkała wraz z rodziną w Zawadówce, której mieszkańcem pozostała aż do śmierci. Z nią związała swoje przyszłe życie.
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Zawadówce, kontynuowała naukę w Chełmie, gdzie skończyła średnią szkołę ekonomiczną. Była absolwentką wydziału teologicznego na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, studiowała pedagogikę specjalną na
UMCS w Lublinie oraz podyplomowo pedagogikę opiekuńczo
wychowawczej na KUL. Swoją pierwszą pracę zawsze wspominała z sentymentem. W Ośrodku Wychowawczym dla Dzieci
Niewidomych w Laskach koło Warszawy mogła sprawdzić swoje
umiejętności nawiązywania kontaktów z dziećmi o szczególnych
potrzebach oraz rozbudzania w nich talentu. Tam też poznała
swojego męża. Po sześcioletniej pracy z niewidomymi dziećmi powróciła do Zawadówki. Początkowo związała się zawodowo z Ośrodkiem Wychowawczym w Chełmie, a w 1988 roku podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Zawadówce Była znakomitym pedagogiem wyróżnianym
i nagradzanym za swoją pracę dydaktyczno wychowawczą. Wiele lat pracowała w szkole w Zawadówce jako nauczycielka i dyrektorka placówki całym sercem oddana swoim uczniom.
W 2001 roku, po 30. latach pracy przeszła na emeryturę, wtedy także rozpoczął się dla Niej nowy okres w życiu.
Wrodzona wrażliwość skłaniała ją od zawsze do pracy artystycznej. Zdradzając stałe zainteresowanie rysunkiem w 2003 roku wykonała dekorację do uroczystości związanych z Ogólnopolskim Zlotem Kombatantów I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego
Wojska Polskiego w Zawadówce. Malarsko wykonana dekoracja
została zauważona przez lokalne środowisko, a Panią Wiesławę
zaproszono do wzięciu udziału w Międzynarodowych Warsztatach Plastycznych w Rejowcu. Z zaproszenia skorzystała i tak
zaczęła się jej przygoda z malarstwem i sztuką. Wzięła udział w
wielu wystawach zbiorowych, m.in. w Przeglądzie Twórczości Artystycznej gminy Rejowiec
w Lublinie oraz w Przeglądzie Twórczości Amatorskiej „Tiennale”, organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Tematyką jej prac były głównie pejzaże i portrety o tematyce religijnej wykonywane w technice olejnej, pastelowej, jak i w ołówkowej.
Jednak większość swojego życia poświęciła pracy pedagogicznej i działalności społecznej.
Była społecznikiem oddanym szczególnie środowisku mieszkańców Zawadówki. Przez dwie kadencje była radną Gminy Rejowiec, starając się jak najlepiej służyć społeczeństwu.. Delikatna,
spokojna, szczera, miła, uśmiechnięta, skromna, uczciwa i wrażliwa. Taka pozostanie w naszej
pamięci.
Zmarła 11 stycznia 2012 roku.
Serdeczne słowa podziękowania Panu Tadeuszowi Górskiemu – Wójtowi Gminy, Przew. Rady
P. Januszowi Lechowiczowi, Radzie Gminy, pracownikom UG, mieszkańcom Zawadówki oraz
wszystkim tym, którzy uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych św. p. Wiesławy Wójtowicz,
wspierali nas w trudnych chwilach. Za wszystkie dowody współczucia – dziękują
Wiesław Wójtowicz z rodziną
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23 stycznia w naszej gminie
odbył się VII Powiatowego Przeglądu Widowisk Kolędniczych.
Komisja konkursowa w składzie:
Maria Patra – Starostwo Powiatowe w Chełmie, Janina Danielczuk
– polonista z Rejowca, Dorota Łosiewicz – dyrektor GOK Rejowiec
po obejrzeniu 8 zespołów w poszczególnych kategoriach postanowiła przyznać następujące nagrody
i wyróżnienia: - wyróżnienie zespołowi Kolędniczemu z Gminnego Przedszkola w Rejowcu, Grupie
z Gimnazjum w Siedliszczu. I
miejsce i GRAND PRIX Przeglądu
otrzymał Teatr „Bajdusie” z Zespołu Szkół w Stawie i nominację do
III Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów i Grup Kolędniczych
w Lublinie. Nagrody w postaci dyplomów, statuetek i słodyczy ufundowało Starostwo Powiatowe
w Chełmie. Informujemy, iż
„Bajdusie” zajęły I miejsce w Przeglądzie w Lublinie.
xxx

29 stycznia 2012 roku
w Rejowcu już 18. raz odbył się
Regionalny Przegląd Piosenki
i Przyśpiewki Ludowej w Rejowcu.
W tym roku w komisji zasiedli:
Małgorzata Szymańska – Szubert
– nauczyciel Szkoły Muzycznej
w Chełmie, Dorota Łosiewicz –
dyrektor GOK Rejowiec oraz Stanisława Dobrowolska – reprezentująca Starostwo Powiatowe. Wysłuchano 23. zespołów i kapel. Nagrodę w kategorii „Kapele” otrzymały: I miejsce Zespół „Ale Babki
z Dorohuska – 200zł; II miejsce
Zespół „Koral” z Kamienia - 100
zł; III miejsce Zespół „Poleska Nuta” z Kołacz – 50 zł; III miejsce
Zespół z Trawnik – 50 zł; III miejsce Kapela „Sami Swoi” z Rejowca
– 50 zł. Udział z Wyróżnieniem
przyznano Kapeli Zwierzynieckiej.
Nagrody w kategorii „Zespoły

Śpiewacze” rozdzielono w następujący sposób: I miejsce zajął Zespół
„Słowianki” z Baraków – 200zł
i „Rakołupianki” z Gminy Leśniowice – 200 zł, drugiego miejsca nie
przyznano, zaś trzecie zajęły Zespół „Kresowianki” z Włodawy –
50 zł oraz „Wesołe sąsiadki” z Michałówki koło Ostrowa – 50 zł.
Wyróżnienie w kwocie 50 zł przyznano Józefowi Dominikowi (82
lata) za udział najstarszego uczestnika Przeglądu.
Zespoły otrzymały pamiątkowe kufelki ufundowane przez
Gminę Rejowiec, Nagrody pieniężne, dyplomy i wyróżnienia zostały
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie.
xxx

Również w styczniu w Wojewódzkim Ośrodku Kultury
w Lublinie został rozstrzygnięty
przegląd amatorskiej twórczości
artystycznej zwany „Triennale”.
Jest to impreza cykliczna, w której
rokrocznie zmieniane są dyscypliny, w jakich organizowana jest rywalizacja. W tym roku była to grafika (w poprzednich latach malarstwo, w roku 2012 – rzeźba). Naszą placówkę reprezentowały
Agnieszka Biernacka i Magdalena
Rybczyńska (mieszkanka gminy
Rejowiec Fabryczny) oraz Danuta
Długosz, która zdobyła tam nagrodę za pracę „96 łez” i znalazła się
w 5. nagrodzonych uczestników
konkursu! Wielkie gratulacje składamy naszym artystkom!

zów i kłopotów z dotarciem do naszej placówki, z zajęć skorzystało
29. dzieci.
xxx

W dniu 7. lutego grupa 16.
dzieci brało udział jednodniowych
warsztatach plastycznych w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie. Autokar na dojazd dzieci
zapewnił nam Wójt Gminy Tadeusz Górski.
xxx

Podczas ferii zimowych
w naszym ośrodku kultury odbyły
się turnieje w różne gry indywidualne i zespołowe. W kategorii dzieci szkoła podstawowa i gimnazjum
w tenisie stołowym pierwsze miejsce zajął Kamil Groszek, drugie
Sebastian Jarosz, trzecie Tomasz
Piłat. Trzeba odnotować, że w turnieju wzięła udział także dziewczynka – sześciolatka Zuzia Bednarska, która otrzymała nagrodę
specjalną. W tej kategorii rozegrano także turniej w piłkarzyki stołowe. Pierwsze miejsce zajął tu także
Kamil Groszek, drugie Tomasz
Piłat, a trzecie Adrian Karkowski.
Turniej gry komputerowej„Call of
Duty 4” był skierowany raczej do
dorosłych. Wzięło w nim udział 14.
osób, najlepszym z nich okazał się
Mateusz Modrzyński.
Wszystkie dzieci i dorośli uczestniczący w turniejach zostały nagrodzone. Nagrody zostały ufundowane przez Wójta Gminy Rejowiec
Tadeusza Górskiego.
xxx

Zapraszamy na zajęcia taxxx
W dniach 30 stycznia – 2 neczne dla dzieci oraz aerobiku.

lutego 2012r. w gminie Rejowiec,
w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się Warsztaty Plastyczne dla
dzieci. Zajęcia prowadzone były
przez Stanisława Wójcika z Chełma, Krystynę Mojską z Krasnegostawu, Izabelę Piasecką z Kobylego, Elżbietę Konopka z Rejowca
Fabrycznego i Stanisława Jana
Miszczuka z Rejowca. Dzieci pracowały w różnych technikach: rysunku ołówkowego, malarstwa
temperowego, pasteli i reliefu plastelinowego. Mimo wielkich mroStrona 10

Odbywają się one w każdą środę,
od godziny 16. 30 ( na aerobik zapraszamy od 17.15). Zapisy
w GOK-u.
Grzegorz Gwardiak

Ur. Natalia N., Olena G., Nina
G.,Malwina U., Wiktor N., Kacper R., Paulina G., Lena J., Daria
K., Maja L., Nadia L., Wiktor K.,
Gabriel N., Samuel G.,
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Warsztaty kulinarne w Wereszczach Małych
Koło Gospodyń Wiejskich Wereszcze Małe zorganizowało Warsztaty Kulinarne pod hasłem
„Wereszczańskie Smaki”. Podczas tego spotkania można było zapoznać się z umiejętnościami wykonywania
tradycyjnych regionalnych potraw takich jak: buraczarz, chleb wiejski na zakwasie czy zawijaki wereszczańskie. A wszystko odbyło się pod czujnym okiem Marzeny Borkowskiej i Marii Psujek z Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Końskowoli. Wspólne gotowanie jest okazją do spotkania się dwóch, a nawet trzech pokoleń,
do podtrzymywania regionalnych tradycji kulinarnych oraz rozmów przy stole zastawionym potrawami kuchni regionalnej. Na zakończenie warsztatów odbyła się degustacja smacznych potraw.
Marzenna Kieliszek
Przewodnicząca KGW Wereszcze Małe

Dnia 29 listopada 2011r.w Szkole Podstawowej w Rejowcu odbyło się spotkanie przedszkolaków z placówek oświatowych naszej gminy. Przebiegało pod hasłem ,,W krainie wierszy
Juliana Tuwima”. Przybyłych gości powitała pani
dyrektor M. Królicka życząc wszystkim dobrej
zabawy. Następnie bibliotekarka p. I. Borowska
przybliżyła dzieciom postać i twórczość pisarza.
Potem odbyły się prezentacje przedszkolaków.
Jako pierwsze wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Leonowie prezentując wiersz
,,Okulary”. Inscenizację wiersza ,,Spóźniony słowik” zaprezentowały przedszkolaki z Gminnego
Przedszkola. Następnie odbyły się prezentacje
wierszy inscenizowanych przez dzieci ze Szkoły

Podstawowej tj. „O Grzesiu kłamczuchu” ,
,,Zosia Samosia”, ,,Murzynek Bambo”, ,,Trudny
rachunek”, ,,Rzepka” ,czy ,,Abecadło”. Występy
dzieci były na wysokim poziomie artystycznym.
Nagradzano je gromkimi brawami. Dopełnieniem
wspaniałych występów była piękna scenografia i
specjalnie przygotowane stroje, które przykuwały
uwagę widzów. Przedszkolaki wykonały także
,,Lokomotywę” z figur geometrycznych, wspólnie śpiewały i tańczyły. Był również słodki poczęstunek.
Grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Dziękujemy wszystkim za przyjęcie zaproszenia. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie
miała ciąg dalszy.
Bożena Jaszczuk

Mała szkoła – wielcy goście
Małgorzata Królikowska w Leonowie
W Boże Narodzenie otwierają się ponoć
ludzkie serca. Co roku można tego doświadczyć w szkole w Leonowie. Kolejny raz odwiedzili ją przedstawiciele 72 Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Jazgarzewszczyźnie
pod Warszawą. Przekazali świąteczne paczki
dla uczniów i sprzęty do wyposażenia klas.
Dofinansują też wymianę kilku okien w szkole. Podczas przedstawienia jasełkowego na
widowni, oprócz rodziców i przedstawicieli
gminy Rejowiec, znalazła się również znana
aktorka Małgorzata Ostrowska-Królikowska
z córką Marceliną (uczennicą szkoły
w Jazgarzewszczyźnie). Odtwórczyni roli Grażynki w „Klanie” była pod wrażeniem energii małych artystów i cieszyła się, że istnieją jeszcze
miejsca, w których dzieci potrafią zaśpiewać trzecią zwrotkę kolędy…
Anna Łukomska
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Kolejny zjazd absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego
w Rejowcu
Drodzy Absolwenci!!!
Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Rejowcu i Komitet Organizacyjny II-go
Zjazdu Absolwentów zapraszają absolwentów naszej szkoły wszystkich roczników na spotkanie
w dniu 29 kwietnia 2012r. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w zjeździe (druk poniżej) należy przekazać do dnia 10 marca 2012 r. listownie na adres:
Alicja Semeniuk
ul. Kościuszki 37
22-360 Rejowiec
lub e-mail: zjazd.absolwentow@onet.pl
Koszt udziału w spotkaniu po latach zostanie ustalony na początku marca br., po zgłoszeniu się
uczestników. Wtedy także podamy numer konta bankowego, na które trzeba wpłacić składkę. Jeśli
masz kontakt z innymi absolwentami, to prosimy przekaż im informację o zjeździe. W trakcie I-go
zjazdu absolwentów w roku 2005 wielu z Was, Koleżanki i Koledzy, deklarowało pomoc w organizacji następnego spotkania. Prosimy więc, jeśli możesz, wspomóż finansowo lub rzeczowo organizację zjazdu. Wszystkim ofiarodawcom z góry dziękujemy i zapewniamy (oczywiście za przyzwoleniem) informację o sponsorach zamieszczoną na zaproszeniach, w materiałach ze zjazdu oraz
w kronice zjazdu. Dodać należy, że II Zjazd Absolwentów odbędzie się w 65-tą rocznicę powołania
do życia naszej szkoły.
Wkrótce informacja o II Zjeździe Absolwentów LO w Rejowcu zostanie rozpropagowana na innych stronach i serwisach internetowych skąd można będzie pobrać kartę zgłoszenia jak również
inne dokumenty informacyjne.
Musisz tu być.
Serdecznie zapraszamy i czekamy na Ciebie.
Komitet Organizacyjny
Telefon kontaktowy:
POWIATOWY
TURNIEJ
W PIŁKĘ
KOSZYKOWĄ
Powiatowe zawody
sportowe
w piłkę koszykową dziewcząt i chłopców rozegrane ramach LICEALIADY
w dniu 19.01.2012r w Rejowcu
W zawodach, które odbyły się 19.01.2012r. udział wzięły następujące szkoły: Zespół
Szkół Publicznych w Rejowcu
oraz Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie. W zawodach tych wystąpiły 2 drużyny
chłopców
i 1 drużyna dziewcząt ( Zespół Szkól Publicznych

w Rejowcu). Mecze rozgrywano w systemie „każdy z każdym”, chłopcy grali 4x10 min.
dziewczęta jako jedyna drużyna
biorąca udział w turnieju wygrała turniej bez walki. Naszą
szkołę reprezentowały następujące uczennice:
Dawidziuk
Diana, Palonka Monika, Pastuszak Karolina, Szczepanik
Paulina, Pachwicewicz Olga,
oraz uczniowie: Szajduk Paweł, Maciejewski Maciej, Czerwiński Adrian, Kozioł Przemysław, Waręcki Mateusz, Adamczuk Mateusz, Bohuniuk Karol, Karauda Dawid, Uszko
Krzysztof. Zwycięzcą turnieju
zarówno w kategorii chłopców
Strona 12

jak i dziewcząt został Zespól
Szkół Publicznych w Rejowcu i
tym samym zakwalifikowaliśmy się do rejonowych rozgrywek. Mecz chłopców zakończył
się wynikiem 38:18. Zawodnikiem który zdobył najwiekszą
liczbę punków dla zespołu był
Adrian Czerwiński. GRATULUJMY i życzę dalszych sukcesów na szczeblu rejonowym.
xxx

PO POWIECIE I REJONIE
CZAS NA WOJEWÓDZTWO!!!

W dniu 11.O1. 2012
uczniowie Zespołu Szkól Publicznych
w Rejowcu wzięli
udział w rejonowej licealiadzie
w piłkę ręczną chłopców. Nasi
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szczypiorniści z kompletem zwycięstw, zostawiając daleko w tyle
rywali, zajęli pierwsze miejsce
w turnieju tym samym zakwalifikowali się do gry z najlepszymi
drużynami w województwie ( Puławy- 8.03.2012).Naszą szkołę
reprezentowali następujący uczniowie: Szajduk Paweł, Maciejewski
Maciej, Czerwiński Adrian, Kozioł
Przemysław, Waręcki Mateusz,
Adamczuk Mateusz, Bohuniuk
Karol, Karauda Dawid, Uszko
Krzysztof, Szemro Patryk, Ziemiński Dawid. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów na szczeblu
wojewódzkim!!
Sylwia Sowa
xxx

Niezapomniany półmetek
klasy IIa Liceum
Ogólnokształcącego
Jak ten czas mija… Tak niedawno spotkaliśmy się po raz pierwszy niepewnie wchodząc w nowe, nieznane mury „ogólniaka”, a tu już półtora roku wspólnego życia za nami.
Przypomniał o tym półmetek, który
z pewnością wszyscy będą długo
wspominać.
W poprzedzający imprezę piątek - 27
stycznia czuć było atmosferę gorączkowych przygotowań. Od samego
rana klasa II a pod czujnym okiem

wychowawczyni Katarzyny Sadowskiej-Twardzik intensywnie pracowała
nad przystrojeniem auli. Pracy było
dużo, ale opłacało się.
Już następnego dnia… panie w oszałamiających, wieczorowych kreacjach,
panowie w eleganckich, dodających
szyku garniturach. Każdy, nawet drobny szczegół, odzwierciedlał uroczystość i niezwykłość tego dnia. Nie
zabrakło również wspaniałych rodziców, którzy przygotowali bal i sprawowali pieczę nad swoimi pociechami.
Po krótkim wystąpieniu Pana Dyrektora –Janusza Janiaka rozpoczęła się
zabawa, która trwała do późnych godzin nocnych. Młodzież świetnie się
bawiła i
uj a wn iła
liczne
talenty
taneczne i
wokalne.
Atrakcyjn y m i
przerywnikami
gromadzącymi
w i e l e
osób były
owacyjnie
przyj mo

wane „kaczuszki”.
Taniec jak wiadomo – rzecz wyczerpująca – ale i o tym pomyślano.
W przerwach harców o żołądki dbali
rodzice, serwując przepyszne jedzenie.
Wszystko co dobre, szybko się kończy
– tak było i tym razem. Nie ma się
jednak co martwić – za rok to dopiero
będzie bal…
xxx

Kulinarne inspiracje

w internacie
W internacie szkolnym mieszczącym się w Zespole Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu w
czwartki organizowane są spotkania
kulinarne dla młodzieży – rodem z
czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Do tej pory mogliśmy
delektować się smakiem pysznych
gofrów z dżemem i bitą śmietaną, wyśmienitą pizzą, tradycyjną szarlotką i
zebrą oraz cynamonowymi pierniczkami. Kulinarne czwartki cieszą się dużą
popularnością wśród młodzieży szkolnej
i pozaszkolnej, która licznie
przybywa na każde spotkanie i aktywnie uczestniczy w przygotowaniach
przysmaków.

Jak widać internat szkolny nie tylko
zajmuję się pracą dydaktyczno – wychowawczą, ale również w ciekawy
sposób urozmaica czas wolny młodzieży.
Drogi rodzicu!
Jeżeli wyjeżdżasz do pracy za granicę
masz możliwość pozostawienia dziecka w internacie szkolnym pod fachową opieką pedagogiczną!
Katarzyna Sadowska-Twardzik

1% podatku to lepsze życie dla chorej na mukowiscydozę Julii
Kilkumiesięczna Julia choruje na mukowiscydozę. To nieuleczalna choroba genetyczna, która powoduje powstawanie zmian w obrębie układu oddechowego i pokarmowego.
Leczenie jest bardzo kosztowne. Leki i sprzęt rehabilitacyjny przekraczają możliwości finansowe rodziny.
Los Julki jest także w Państwa rękach. Aby przekazać 1% podatku na subkonto Julii, wystarczy w zeznaniu
podatkowym podać numer KRS 0000097900 Koniecznie w rubryce "Informacje uzupełniające" należy
wpisać 1% dla Julii Majstruk. Więcej informacji na www.julia.majstruk.pl
Kontakt marta@majstruk.pl, Tel.508 106 807
Z góry dziękujemy za ratowanie życia naszego Skarba
Rodzice Marta i Radek Majstruk
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Tani serniczek.
Składniki:
- 2 duże gęste kefiry,
- 2 budynie śmietankowe,
- szklanka cukru pudru,
- 5 jajek,
- pół szklanki oleju,
- opakowanie okrągłych biszkoptów,
- 5 jabłek,
- cukier puder.
Wykonanie:
Białka ubić z cukrem na sztywno. Żółtka, olej i proszek budyniowy wymieszać na gładką masę.
Dodaj kefiry i połącz. Dodaj ubitą pianę. Wymieszaj, Jabłka pokrój w kostkę, dodaj do
masy i wymieszaj. Blachę 23x35 cm wyłóż papierem do pieczenia. Ułóż biszkopty, wlej
masę kefirową i wyrównaj. Wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz około godziny
w 180 stopniach Celsjusza. Ostudź, posyp cukrem pudrem..
Czas przygotowania 85min. Ilośc porcji 15. Cena za 1porcje ok. 2zł.
Danuta Piskorz
Koło Gospodyń Wiejskich Wereszcze Małe

BIBLIOTEKA GMINNA
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY POLECA
"Skrzaty ,elfy, krasnoludki oraz inne małe ludki", Wyd. MAK Verlag Gmbh Bremen 2010
"Sprytna Lisiczka" Bajki o zwierzątkach, Elżbieta Jarmołkiewicz Wyd. Zielona Góra 2011
"Wesoła chatynka Bajki dla najmłodszych, Elżbieta Jarmołkiewicz Wyd. Zielona Góra 2011
"Literkowo", Poznaję literki. Agencja Librone,2011 Kalisz
"Skrzat Skierka i leśne zwierzęta" Elżbieta Jarmołkiewicz, Wyd. Zielona Góra 2011
Teresa Kopniak

DLA HANI
Gminna Biblioteka Publiczna zwraca się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli, by wspólnymi siłami przyłączyć się do akcji zbierania plastikowych nakrętek dla chorej Hani Paterek z
Dryszczowa Gm. Żmudź. Hania cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Mamy nadzieję, że nie
zabraknie chętnych, którzy zechcą włączyć się do akcji. Im więcej nakrętek uda się nazbierać,
tym większa będzie pomoc dla chorej Hani i jej rodziny. Nakrętki prosimy przynosić do GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w godzinach otwarcia.
Zapraszamy wszystkich do udziału w akcji.

Odeszli: Baranowski Bonifacy ur. 1925 r., Czuba Sławomir ur. 1962 r., Gacparski Michał
ur. 1989 r., Golec Bogdan ur .1968 r., Kochański Józef ur. 1930 r., Marczewski Wacław ur. 1940 r.,
Miskowicz Stanisława ur. 1925 r., Pastusiak Cecylia ur. 1931 r., Proskura Zofia ur. 1941 r., Sobieraj
Tadeusz ur.1940 r., Tywoniuk Jan ur. 1959 r., Wójtowicz Wiesława ur. 1949 r.
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Podczas tegorocznych ferii zajęcia prowadzili dla nas...

Stanisław Wójcik

Stanisław Jan Miszczuk

Krystyna Mojska

Elżbieta Konopka

Izabela Piasecka
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