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 W roku bieżącym Gmina  wykonała drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscowo-

ściach: Wereszcze Małe, Rybie, Czechów Kąt, ul. Przemysłowa. 

 Zdjęte zostały wysokie (w części zakrzaczone) pobocza przy drogach gminnych    

w miejscowościach: Zyngierówka, Bieniów-Niemirów,  Majdan Stary, Al. Krzywowol-

ska. Ulepszyliśmy również drogi  gminne gruntowe tłuczniem w miejscowościach: Bieniów - Niemirów, 

Al. Krzywowolska, Wereszcze Duże, Rybie, Kobyle, Wólka Rejowiecka, Zawadówka. 
xxx 

  Gmina Rejowiec apeluje do mieszkańców gminy, a szczególnie do właścicieli i użytkowników 

gruntów rolnych o zachowanie linii rozgraniczających dróg lokalnych i gminnych dojazdowych do 

pól.  Dokonując przeglądu stanu tych dróg zauważono ich zwężenie, a uprawy rolne uprawiane są 

nie tylko w pasie drogowym, ale też w drogach. Tak się dzieje w miejscowościach: Kol.  Rejowiec, 

Wereszcze Duże, Kobyle, Majdan Stary, Al. Krzywowolska. 
xxx 

  Utwardzono parking przy boisku w ul. Szkolnej i ułożono chodnik z kostki brukowej w części    

ul. Szkolnej. Wykonaliśmy remonty cząstkowe masą asfaltową na zimno nawierzchnie  ulic: Zwierzyń-

skiego, Przemysłowej, Słonecznej, oraz Hruszowa i do Wereszcz Dużych na odcinku od drogi woje-

wódzkiej do powiatowej. 
xxx 

  Starostwo Powiatowe w Chełmie przy udziale Gminy wykonało nową nawierzchnię asfaltową 

drogi powiatowej relacji Leonów - Zyngierówka - Pawłów oraz położono nową nawierzchnię asfaltową 

w części nawierzchni kamiennej w miejscowości Wereszcze Duże, Marysin. 
xxx 

  Oddano do użytku place zabaw w miejscowościach: Bańkowszczyzna, Marysin, Leonów. W Le-

onowie wykonaliśmy nową konstrukcję dachu  na budynku świetlicy wiejskiej. 
xxx 

 Wykonano ściankę szczytową na budynku Domu Strażaka, oraz odnowiono elewacje na budynku 

magazynu straży w Niedziałowicach. 

Gmina również zakupiła kostkę brukową, którą mieszkańcy wsi Hruszów ułożą przy świetlicy wiejskiej. 
xxx 

  Urządzona została sala komputerowa w budynku biblioteki w Rejowcu na 12 stanowisk. 
xxx 

 Zostały ustawione nowe tablice informacyjne w Rejowcu i w miejscowościach: Elżbiecin, Zawa-

dówka, Siedliszczki, Majdan Stary. 
xxx 

  Oddano do uzgodnienia do Zarządu  Dróg Wojewódzkich w Lublinie dokumentację  techniczną 

na miejsca postojowe i chodnik z kostki brukowej przy ul. Dąbrowskiego. 

Posiadamy również dokumentację techniczną na nową nawierzchnię asfaltową  części ul. Szkolnej 

(dwa odcinki) i w części drogi w m. Wólka Rejowiecka. Będziemy ogłaszać przetarg nieograniczony na 

wyłonienie wykonawcy. 
xxx 

 Przygotowujemy również przetarg na wykonanie kanalizacji w ul.  Fabrycznej. 

Ogłosiliśmy zapytania cenowe na odśnieżanie dróg gminnych i na konserwację oświetlenia ulicznego. 

 
              Teresa Anna Kula 
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 Starostwo Powiatowe w Chełmie informuje, że dyżury całodobowe, również w dniu ustawowo 

wolne od pracy - niedzielę i święta pełnią apteki: 

1 - Apteka z Sercem, Chełm, ul. Wołyńska 32, nr tel. 82 564 01 00, 

2 - Apteka „błękitna”, Chełm, ul. Orlicz - Dreszera 10, nr tel. 82 565 38 82 
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       Dożynki, to jeden z najpiękniejszych staro-

polskich obrzędów. To radosne podsumowanie 

całorocznej pracy rolnika, która trwa nieprzerwa-

nie cały rok i jest bardzo odpowiedzialnym zaję-

ciem, to zamknięcie najgorętszego czasu żniw. 

     Tę tradycję polskiej wsi nasza gmina kulty-

wuje z prawdziwym pietyzmem, poszanowaniem 

tych wszystkich, którzy uprawiają ziemię, zbierają 

plony, by dzielić się nimi . 

     Wyrazem najgłębszego szacunku i podzię-

kowania za trud rolniczej pracy stało się Gminne 

Święto Plonów w dniu 25 września 2013 r. Zgod-

nie ze zwyczajem rozpoczęła je Msza Św.  cele-

browana przez miejscowego proboszcza Ks. Ka-

nonika. Andrzeja Jeżynę. Przy zaimprowizowa-

nym na stadionie ołtarzu oprócz sprawujących li-

turgię miejsca zajęli honorowi goście, władze gmi-

ny oraz starostowie dożynek. 

   Gospodarz Gminy  - Wójt Tadeusz Górski,  

w serdecznych słowach powitał gości, mieszkań-

ców gminy, rolników i starostów dożynek w oso-

bach Pani Wioletty Kapelusznej z sołectwa Elżbie-

cin (wspólnie z bratem prowadzi 30. hektarowe 

gospodarstwo, uprawia głównie zboże), starostą 

został Sylwester Frącek (właściciel 60. hektarowe-

go gospodarstwa, uprawia zboże, buraki cukrowe  

i rzepak) oraz księży: Ks. Proboszcza Andrzeja 

Jeżynę,, Ks. Dariusza Lipskiego. 

Gorąco i serdecznie zostali powitani przybyli na 

uroczystość goście: 

Pan Prof. Józef Zając – Senator RP – Rektor 

PWSZ w Chełmie, 

Pan dr Krzysztof Grabczuk – wicemarszałek woje-

wództwa, 

Pani Maria Patra – Wicestarosta, 

Pani Beata Fałda – prorektor PWSZ w Chełmie, 

Pan Arkadiusz Tofil – prorektor PWSZ, 

Pan Janusz Andrzejuk – starszy kapitan, Komen-

dant Miejskiego PSP w Chełmie, 

Pan Mirosław Panasiuk – dyr. Rejonu Dróg Woje-

wódzkich w Chełmie, 

Pan Alfred Nagaj – Dyrektor BOŚ, 

Pan Jacek Soja aspirant szt. - Komendant Policji  

w Rejowcu, 

Pan Wiesław Olko – Prezes GS w Rejowcu. 

Na uroczystości nie zabrakło samorządowców      

z sąsiednich gmin, których Wójt powitał  serdecz-

nymi sławami. Byli wśród nich: 

Pan Leszek Proskura – Wójt gminy Siennica Ró-

żana, 

Pan Stanisław Bodys – burmistrz Rejowca Fabr., 

Pan Zdzisław Krupa – Wójt gminy Rejowiec 

Fabr., 

Pan Hieronim Zonik – Wójt Gminy Siedliszcze; 

Pan Jerzy Kwiatkowski - biuro poselskie Pani Be-

aty Mazurek; 

Pan Jacek Winiarczyk – biuro poselskie Pana 

Grzegorza Raniewicza. 

Nie skorzystał z zaproszenia Marszałek Woj. Pan 

Krzysztof Hetman, jednak nie zapomniał o święcie 

rejowieckich rolników. W przesłanym liście za-

pewnił o pamięci o tych, którzy ciężką  pracą za-

pewniają żywność. Złożył im  serdeczne słowa 

podziękowania za codzienny trud  i najlepsze ży-

czenia. 

   Oprócz wymienionych Wójt powitał Kom-

batantów, Radnych i sołtysów, prac Urzędu Gmi-

ny, dyrektorów i nauczycieli naszych szkół, 

Członków Towarzystwa Regionalnego Rejowiec - 

w osobach  Jerzego Grzesiaka i Stanisława Misz-

czuka. 

   Szczególnie ciepłe słowa skierował Wójt 

pod adresem wykonawców wieńców dożynko-

wych, jako że wykonanie każdego z nich wymaga 

wielu starań, wprawnej ręki, kunsztu artystyczne-

go i dużego wkładu pracy. 

   Na uroczystość przybyli liczni mieszkańcy 

naszej gminy i goście spoza jej terenu, myśliwi     

z koła Rejowieckiego „Sokół”, Panie z Kół Go-

spodyń Wiejskich (Wereszcze Małe, Leonów, 

Wólka Rejowiecka), przedstawiciele prasy - wszy-

scy serdecznie witani przez Gospodarza Gminy. 

    Zwracając się do rolników - wszak to oni 

byli najważniejsi w tym uroczystym dniu - Wójt 

raz jeszcze podkreślił fakt, że to dzięki ich ciężkiej 

pracy  na polskie stoły trafia chleb, który jest da-

rem niebios, owocem ziemi i pracy rąk , symbo-

lem dostatku i podstawą bytu. Zwrócił uwagę na 

jakże istotną rzecz, że nawet największy wysiłek, 

najbogatsze doświadczenia nie zawsze zagwaran-

tują dobre plony, bo wpływ na nie ma też aura.   

W tym roku nie była ona łaskawa dla rolnika. Póź-

ne przymrozki, długa susza, później obfite opady 

nie sprzyjały uprawom, wręcz przeszkadzały. 

Życzył, aby praca rolników była coraz bardziej 

doceniana i szanowana, a owoce tego trudu nabie-

rały coraz większej wartości i dostarczały satys-

fakcji finansowej. A z tym bywało różnie. 

Na początku wszystkich zaskoczyły ceny, a mó-

wiąc dokładniej, ich drastyczny spadek w porównaniu 

z rokiem 2012.  Rolnicy z niepokojem obserwowali 
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te ceny, które jeszcze na początku żniw były niższe 

prawie o połowę niż przed rokiem     w dużych sku-

pach. 

 Na zakończenie Wójt podziękował Panu J. 

Zającowi, Pani B. Mazurek, P. Z. Matuszczakowi 

i P. G. Raniewiczowi za wsparcie i pomoc w re-

alizacji zadań, jakie codzienność stawia przed sa-

morządami. 

   Szczególne podziękowanie Wójt skierował 

do Pana dr K. Grabczuka za wieloletnią współpra-

cę, za  osobistą życzliwość dla Wójta i gminnego 

samorządu. To dzięki Panu Marszałkowi gmina 

pozyskała w ostatnim okresie ok. 10 mln. na 

przedsięwzięcia inwestycyjne. 

Słowa podziękowania należą się Pani M. Patrze – 

wicestaroście i P. P. Ciechanowi – staroście pow. 

Chełmskiego, zaś mieszkańcom gminy za co-

dzienny trud i udział w budowaniu naszej małej 

ojczyzny, wszak jej przyszłość w znacznej mierze 

zależy od nas samych. Dziękujemy także Powia-

towi Chełmskiemu za wypożyczenie namiotów 

wystawienniczych. 

Wójt podkreślił znaczenie wyrozumiałości i życz-

liwości, otwartości na nowe wyzwania, pomocy  

w realizacji bieżących zadań wynikających z obo-

wiązków samorządu, zaufania i ogromnego popar-

cia w trudnych momentach, jakie otrzymywał od 

mieszkańców gminy. Głos zabierali goście, pod-

kreślając wagę pracy rolnika. 

   Jak przystało na Święto Plonów, program 

musiał być radosny. I tak też się stało. Zgroma-

dzeni mogli obejrzeć wiele występów artystycz-

nych, z których każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

Orkiestra dęta  pod kierunkiem Mariusza Cicho-

sza działająca przy GOK w Rejowcu i jej wspa-

niały repertuar przypadły do gustu publiczności, 

czego wyrazem były bardzo gromkie brawa. Wy-

stęp dzieci ze szkół i GOK - u także obfitował      

w rozmaitości - taniec, piosenka, żywe słowo.  

Programy taneczne przygotowały P. Anna Prus 

naucz. Szkoły Podst. w Rejowcu i P. Karolina Pi-

lipczuk z GOK. Utwory poetyckie recytowali Iza-

bela Czarnecka i Paweł Malinowski reprezentują-

cy GOK, przygotowani przez P. Danutę Długosz. 

Zaśpiewała grupa wokalna pod kierunkiem P. 

Marka Pukasa złożona z dzieci i młodzieży ze SP 

Rejowiec, Gimnazjum w Rejowcu i GOK. W jej 

skład weszli: Zuzanna Jodłowska, Karolina Fa-

biańczyk, Wiktoria Kość, Dominika Błaziak, 

Ewelina Czerniak, Klaudia Słomczyńska, Monika 

Pyclik i Michał Sobstyl.  Zespół disco polo Marci-

na Siegieńczuka podrywał do tańca bez względu 

na wiek.  Rozbawioną publiczność przygotował 

na występ zespołu M – Project z Zamościa. Wy-

stąpiła też Kapela „Sami Swoi”. 
Ponadto rozstrzygnięto konkursy (o tym w innym arty-

kule). Liczne wystawy przyciągały wzrok, zaś zmysł 

smaku pobudzały przygotowane przez KGW potrawy, 

ciasta i nalewki. Dzieci też miały swoje atrakcje, z któ-

rych korzystały bez przerwy. 

Na zakończenie miłośnicy tańca bawili się do późnych 

godzin przy dźwiękach  zespołu „Joker” z Rejowca. 

 Podczas dożynek można było oglądać liczne 

wystawy. 

     Janina Danielczuk 

 

Wieńce piękne. Chleby i Bułeczki  smaczne, nalewki pachnące... 
 

 „Z dojrzałych kłosów ręce dziewcząt uplotły żniwny wieniec. 

 Bierz, gospodarzu, symbol dobrych plonów i dożynkowej uciechy. 

 Niechaj co roku dożynkowy wieniec obfite kończy zbiory” 

 te słowa H. Filas-Gutowskiej w pełni oddają atmosferę polskiej tradycji kultywowanej przez rolników. 

Aż 10 wieńców zaprezentowano na tegorocznych dożynkach. Jeden piękniejszy od drugiego . Komisja w skła-

dzie :Jolanta Popek – przewodnicząca, Członkowie: Grażyna Glina, Lucyna Polakowska, Irena Chacia i Grze-

gorz Gwardiak nie miała łatwego zadania. Brano pod uwagę ilość zużytych zbóż, misterność wykonania, wiel-

kość i formę wieńca, elementy religijne, patriotyczne oraz wrażenie artystyczne. Po wnikliwej analizie i długiej 

dyskusji przyznano następujące miejsca: I miejsce – Wereszcze Małe – 23 pkt na 25 możliwych, przygotowany 

przez Państwa Marzennę i Jerzego Kieliszków, II miejsce – Kobyle – 20 pkt,III miejsce – Hruszów – 18 pkt 

Wszyscy wykonawcy wieńców zostali nagrodzeni, wszak każdy zasługiwał na to. 

  Dodać należy, że na dożynkach powiatowych, wieniec z Wereszcz otrzymał I nagrodę, co tylko do-

bitnie świadczy o właściwym werdykcie naszej komisji konkursowej. 

 W konkursie na Dożynkowy Chleb udział wzięło 6 wypieków. Komisja w składzie: Lucyna Polakowska 

– Przewodnicząca, Teresa Jagiełło i Leszek Karauda, biorąc pod uwagę kolor wypieku, stopień wypieczenia, 

dodatki oraz wrażenia smakowe przyznała ... 
Ciąg dalszy art.. na następnej stronie 
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 poszczególne miejsca: I miejsce – Grażyna Glina, II miejsce – Janina Smętkowska, III miejsce – 

KGW Wólka Rejowiecka, Wanda Baran. 

W tym konkursie także wszyscy jego uczestnicy zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi, które 

ufundował Wójt Gminy Rejowiec. 

Po raz pierwszy zorganizowany był konkurs na Bułeczki Drożdżowe.  Zgłoszona aż 17 wypieków. 

Komisja w osobach Lucyna Polakowska, Jadwiga Mazurek, Leszek Karauda oraz Marta Lipińska   

I miejsce przyznała drożdżówce P. Bożeny Jagiełło z Leonowa, II Honoracie Denisiuk, III – Boże-

nie Popek i Ewie Sadlak. 

Najtrudniejszym do rozstrzygnięcia okazał się konkurs na najlepszą nalewkę. Komisja w typowo 

męskim składzie: Grzegorz Kość, Mirosław Sławiński i Sylwester Mazur po trudnych eliminacjach 

i dogrywkach postanowiła, że I miejsce otrzymają nalewki Magdaleny Oleksiejuk, Bożeny Podgór-

skiej i Anny Rycko. Do konkursu zgłoszono 10 nalewek. 

O konkursie „Moje gospodarstwo....” w art. na str. 11 
             Janina Danielczuk 

 „ Światło lampy zależy od oleju, 

 Mądrość ucznia zależy od nauczyciela.” 
                      przysłowie mongolskie 

  

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Nauczycielom, Wychowawcom, Pedagogom, 
pracownikom  administracji i obsługi - wszystkim związanym z oświatą, dzięki którym naj-
młodsze pokolenie może zdobywać gruntowną wiedzę, zgłębiać  zawiłe tajniki życia            
i uczyć się odróżniać dobro od zła - najlepsze życzenia  składają 
  

     Wójt Gminy Tadeusz Górski i Przew. Rady Janusz Lechowicz 

Dzień Edukacji Narodowej - 14 października 2013 r. 
Dzień Edukacji Narodowej to okazja do docenienia trudnej i odpowiedzialnej  pracy na-

uczyciela oraz wszystkich pracowników oświaty. 

Na tę okoliczność w dniu 11 października 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Re-

jowcu odbyła  się  oficjalna uroczystość z udziałem pracowników oświaty i  emerytów oraz 

władz samorządowych  Gminy Rejowiec. 

Zgodnie z tradycją wyróżniający się nauczyciele i wychowawcy oraz pracownicy admini-

stracyjni i obsługi zostali uhonorowani nagrodami przyznanymi przez Wójta Gminy oraz Dyrek-

torów placówek oświatowych.             

Za szczególne osiągnięcia, trud i zaangażowanie  w pracy zawodowej nagrody  Wójta 

Gminy otrzymało sześciu wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli, natomiast nagrody dyrek-

torów przyznano 16 pracownikom pedagogicznym, 6 pracownikom administracyjnym i  14 pra-

cownikom obsługi.  

O G Ł O S Z E N I E 
 Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec 

http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały zamieszczone wykazy  

nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w: Niedziałowicach Drugie – działka 246/2   

o powierzchni 0,30 ha; Aleksandria Krzywowolska – działka nr 109/8 o powierzchni 2,21 ha przeznaczo-

nych do sprzedaży. 

http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/
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Wrażliwi są wśród nas 

 Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale czym potrafi dzielić się z innymi. To 

powiedzenie w pełni odzwierciedla postępowanie darczyńców, którzy odpowiedzieli na mój 

apel o wsparcie finansowe Dożynek Gminnych 2013. Wśród nich znalazły się osoby spoza 

naszej gminy. Oto sponsorzy dożynek: 

1. Zarząd Banku Spółdzielczego w Cycowie 

2. P. Iwona Szłapak - Chełm   Agencja Ubezpieczeniowa i Usługi finansowe 

3. P. Zenon Kister Transport Drogowy Rejowiec 

4. P. Małgorzata Dendera Sklep Groszek Rejowiec 

5. P. Ewa Grzywna - Żmuda, Chełm 

6. P. Krystyna Mojska  Sklep "Alicja" Krasnystaw 

 Wszyscy wyżej wymienieni, to osoby wrażliwe, szlachetne, które potra-

fią podzielić się  z innymi tym, co posiadają. 

 Za tę wrażliwość, za otwarte serce serdeczne słowa podziękowania i wyrazy wdzięczno-

ści składa  
            Wójt Gminy 

Progi Chaty - Skansen Państwa Grzesiaków  

jak zwykle bardzo gościnne 
 

  To już drugi zjazd Rodzinny Bryk miał miejsce w gościnnych progach Chaty Skansen Pań-

stwa Grzesiaków w Rejowcu. 27 lipca b.r. 

„Rodzina Bryków się zebrała - dość licznie, choć nie cała. Nabraliśmy chęci, mając spotkanie       

u Władka w pamięci na biesiadę niemałą - choćby gromadką niecałą. 

Są z nami, ze swoimi rodzinami, Ania i Agnieszka 

- każda po niemieckiej stronie mieszka, 

jest Justyna i Marek, którzy opuścili na chwilę 

swój szwedzki zakamarek, są też z rodziną Ela      

i Jerzy – ze stolicy Anglii , co na mglistej wyspie 

leży. 

Nie brak też Rodziny z Lublina, Poniatowej, Cheł-

ma , Rejowca i Modrzewik/ Goleniowa, Pęcherów 

i Baranowa. 

Wspomnieć wypada Seniorów Rodziny – już bez 

nich czas wspólny spędzimy. 

Przy antałku brykówki, beczce chmielu i łako-

ciach z ognia pobiesiadujemy – jak nie co dnia. 

A kiedy kapela smyki nastroi – niech nikt na boku 

nie stoi. 

Udepczemy podwórzec gospodarzy – niech im i nam się dobrze darzy”. (To słowa jednego            

z członków licznej rodziny.) 

 No i pobiesiadowali. Tylko pozazdrościć tak miłej, rodzinnej atmosfery. Dobrze czuli się na 

rejowieckiej ziemi, czego dowodem są liczne wpisy w Kronice Chaty Skansen. Można je poczytać 

każdego dnia, bowiem wszyscy odwiedzający są serdecznie witani przez gospodarzy. 

Ten zjazd i gościnność Państwa Grzesiaków napawają optymizmem, każą wierzyć, że jeszcze na 

świecie są ludzie wrażliwi, życzliwi i otwarci na drugiego człowieka. To piękna lekcja dobrego 

wychowania i wzajemnych stosunków międzyludzkich. Krótką fotorelację z imprezy znajdą Pań-

stwo na 4 stronie okładki. 
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Marian Janusz Kawałko         Z dziejów cerkwi rejowieckiej 
 

O nagrobku parocha Hilarego Panasińskiego (1820-1859) 
 

  O historii cerkwi w Rejowcu, jej prawosławnym i unickim okresie, pisałem szeroko w mono-

grafii poświęconej tej miejscowości. Jednakże z uwagi na ograniczoną dostępność wspomnianej pu-

blikacji, przypomnę niektóre fakty, a zasadniczy dla tego artykułu wątek stosownie rozwinę. Na po-

czątku zatem uświadomić należy Czytelnikom przemilczany często fakt, że w ziemskim kluczu Zofii 

i   Mikołaja Reyów oraz ich następców, aż do początku wieku XX, wiodącym wyznaniem nie było 

rzymskokatolickie, lecz ortodoksyjne, czyli prawosławne, w połowie wieku XVIII zanikłe na rzecz 

obediencji unickiej, a na mocy ukazu carskiego wskrzeszone w roku 1875. 

 Wyznanie wiary od samego początku istnienia posiadłości rejowieckiej wiązało się  

z pochodzeniem osadników, ci zaś byli w dużej, jeśli nie w przeważającej, części Rusinami, dla któ-

rych wiara prawosławna (zwana później schizmatycką) stanowiła usankcjonowaną przez poprzednie 

pokolenia - religię,  a przy tym swoistą odmianę prawa naturalnego. 

 Przemilczanie tego oczywistego dla każdego badacza – regionalisty zjawiska nie pozwoli zro-

zumieć współczesnym wiernym, z jakich duchowych korzeni wielu z nich bierze początek. Oto do-

piero w 1419 r. Władysław król Jagiełło utworzył w Chełmie biskupstwo rzymskokatolickie, prze-

niesione ostatecznie do Krasnegostawu. Była to odważna decyzja, zważywszy na fakt, że cała Zie-

mia Chełmska przynależała wówczas i przez parę wieków później, do województwa ruskiego, zwią-

zanego organicznie z prawosławiem. Dlatego pierwsze parafie rytu rzymskiego na tym terenie obej-

mowały wiele miejscowości – ich wielkość limitowała bowiem ograniczona głównie do szlachty – 

liczba wiernych. Zgódźmy się więc, że tutejsze  rody – mam na myśli całą Ziemię Chełmską – przy-

pisać należy głównie do tradycji prawosławnej z całym jej obrzędowym i kulturowym dziedzictwem. 

Ja sam siebie uważam za spadkobiercę co najmniej czterech kultur, czy jak kto woli: obediencji wy-

znaniowych. Ta świadomość w niczym nie zakłóca mego poczucia bogactwa duchowego, jakie mi 

zostało przez przodków przekazane. Tygodnie Ekumeniczne jedynie potwierdzają, że warto pamię-

tać o swoich wyznaniowych korzeniach i je poznawać, choćby w imię jednej owczarni i jednego Pa-

sterza. 

 Co więc z tradycji prawosławno-unickiej pozostało w Rejowcu do dni naszych ? 
 I czego – w imię potrzeb dzisiejszych – nie zachowaliśmy ? 

 Po cerkwi prawosławnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła, której tradycje sięgają 

pierwszych na Rejowcu Reyów, nie ma śladu. W latach pięćdziesiątych osiemnastego stulecia istnia-

ła jeszcze, ale po zejściu jej ostatniego administratora – Michała Symonowicza (nazwisko wskazuje 

wyraźnie na ruskie pochodzenie) w roku 1759, urywają się w Chełmskim Konsystorzu Greckokato-

lickim na pewien czas wzmianki o tym obiekcie sakralnym. Poniekąd jest to zrozumiałe: biskup 

chełmski greckokatolicki mało się „resztówkami” prawosławnymi interesował. Z całą pewnością 

wiadomo, że w cerkwi tej były obrazy Świętej Trójcy, Najświętszej Marii Panny i św. Michała Ar-

chanioła (który nota bene zachował się w zapleczu rejowieckiego kościoła rzymskokatolickiego do 

lat co najmniej sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Późniejsze losy tego – prawdopodobnie wieko-

wego -  obrazu nie są znane. Być może trafił do prywatnej kolekcji). Obrabowanie wspomnianej cer-

kwi z naczyń liturgicznych i ozdób przy ikonie po zgonie Symonowicza oraz spalenie plebanii, źle 

zgoła świadczą o ówczesnych stosunkach między miejscowymi unitami a wymierającą grupką dyzu-

nitów. 

 Tymczasem wizytacja drugiej rejowieckiej świątyni - parafialnej unickiej pod wezwaniem św. 

Jerzego przeprowadzona w roku 1760   potwierdzała jej dobry stan fizyczny. Kolejna wizytacja,       

z roku 1774, stan ten poniekąd potwierdziła. 

Zaskoczenie dla badacza dziejów Rejowca wzbudzić może fakt, iż następna wizytacja, z roku 

1789, dotyczyła...parochialnej cerkwi pod tytułem Ś-go Michała Archanioła. O cerkwi pod wezwa-

niem św. Jerzego nie natrafimy później w Konsystorzu prawdopodobnie na żadną informację  
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(dotychczasowa kwerenda nie dostarczyła nowych wiadomości). Interesujące, że na począt-

ku wieku dziewiętnastego w Rejowcu odbywały się corocznie dwa odpusty: w dzień św. Jerzego     

i w dzień św. Michała Archanioła, patrona Rusi. 

Co zatem czas ocalił z unickiego wątku naszej gminnej historii ? 

Ocalała niewątpliwie cerkiew, której budowę, również pod wezwaniem św. Michała Archa-

nioła, rozpoczął w 1796 r. Wiktoryn Zaleski (ten sam, który zbudował  rejowiecki pałac, całkiem 

niesłusznie i błędnie nazywany pała-

cem Ossolińskich lub Woronieckich), 

a w której murach tkwią cegły z ry-

bieńskiej cegielni (zburzyli ją do-

szczętnie - bodaj w 1916 r. - Moskale). 

Jest pytanie – gdzie chowano 

ciała zmarłych w Rejowcu parochów – 

plebanów unickich rejowieckiej świą-

tyni. Otóż – jak świadczy testament 

jednego z nich – w grobach ziemnych 

na cmentarzu przycerkiewnym (w zie-

mi przy Cerkwi świętej rejowieckiej – 

jak napisał w swoim testamencie ks. 

Jan Biruntowicz). Taka była wówczas 

tradycja, a dotyczyła ona również in-

nych wyznań (rzymskokatolickiego, 

mojżeszowego, ewangelickiego). Za-

tem do  kolejnych pochówków musiało 

dochodzić w bezpośrednim sąsiedz-

twie cerkwi, a więc tu, gdzie dziś grze-

bie się współczesnych zmarłych. Nie-

stety, ani konserwatorzy zabytków, ani 

archeolodzy chełmscy nie podjęli tru-

du poszukania szczątków zmarłych 

dawniej parochów (m.in. Stefana Gru-

szeckiego, wspomnianego Jana Birun-

towicza, Bazylego Koźmińskiego). 

 Zachowały się jedynie dwa 

groby parochostwa Panasińskich i to jedynie dlatego, iż żona duchownego – Emilia z Łąckich – 

wiele lat po śmierci męża, a zapewne w niedługi czas po zgonie ich córki Józefy, wystawiła obojgu, 

wspólnie pochowanym, cementowy nagrobek. Ufundowała także nagrobek dla siebie, ponieważ już 

pod koniec wieku XIX nastała moda na stawianie nagrobków cementowych lub kamiennych. Nale-

ży zaznaczyć, że data zgonu podana na nagrobku jest błędna. Otóż Hilary Panasiński, wedle zezna-

nia ks. Demetrego Zaradzińskiego, parocha cerkwi pawłowskiej, zmarł był bowiem 17 maja 1859 r. 

W księdze cerkiewnej natomiast obejmującej akta urodzeń, zaślubin i zgonów, będącej w posiada-

niu Archiwum Państwowego w Lublinie, zanotowano jako datę śmierci 16 maja tegoż roku. Wła-

śnie ją proponuję uznać za najbardziej wiarygodną.  Córka parocha natomiast zeszła z tego świata – 

i tu trzeba wierzyć inskrypcji wyrytej na nagrobku – 26 kwietnia 1893 r. Zgon wdowy po parochu 

Panasińskim nastąpić miał – i to także informacja spisana z nagrobka – 10 grudnia 1902 r. Bogaty 

w przeżycia, aczkolwiek dość krótki miał żywot  ks. Hilary Panasiński (urodził się 22 grudnia 1820 

r. w Telatynie w rodzinie duchownej). O postaci tej piszę dość szczegółowo w monografii o Rejow-

cu. 

 Istniejące, na szczęście, oba nagrobki Panasińskich, mocno podniszczone (ten  

z mogiły Emilii Panasińskiej już bez krzyża), wymagają jak najszybszej renowacji. Kwesta na ten 

cel, przeprowadzona przez członków Towarzystwa Regionalnego Rejowiec w dniu  

Ciąg dalszy art.. na następnej stronie 
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1 listopada 2012 r., pozwoliła zebrać 

kwotę umożliwiającą odnowę tych, 

niewątpliwie zabytkowych i bodaj na 

cmentarzu rejowieckim najstarszych 

pomników. Prace renowacyjne prowa-

dzili następujący członkowie Towa-

rzystwa Regionalnego: Jerzy Grze-

siak, Stanisław Miszczuk, Piotr Ka-

sjan,  Mirosław Kość, Feliks Kozłow-

ski  Na odnowę czekają także frag-

menty rodzinnego 

grobowca Woroniec-

kich. 

 D b a j m y 

o pomniki, bo to 

część  także naszej 

historii. 
  

  

Marian Janusz  

Kawałko 

 

Informacja 
 Kwesta na cmentarzu prowadzona przez  członków Towarzystwa Regionalnego  stała się 

już elementem małej tradycji Rejowca. Jak wspomniał Pan Kawałko - wiele grobów naszych 

wielkich poprzedników czeka na renowację. I tym razem nie bądźmy obojętni wobec śladów zni-

kającej przeszłości. Wesprzyjmy tych, którzy bezinteresownie próbują ratować pamięć o naszych 

przodkach. Zbiórka na ten szlachetny cel odbędzie się 1 listopada 2013 roku na cmentarzu para-

fialnym. Wypatrujmy członków TR Rejowiec, będą posiadali specjalne identyfikatory i puszki 

kwestowe.  Każda złotówka przyczyni się do wspierania tej szlachetnej inicjatywy. 

Przeprowadzona kontrola w zakresie wywiązywania się z deklarowanego obowiązku se-

gregacji odpadów komunalnych ujawniła rażące nieprawidłowości na terenie gminy Rejowiec. 

W związku z powyższym apelujemy o rozważną segregację odpadów komunalnych,          

w przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni obciążyć Państwa stawką opłaty - 15, 00 zł za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny. 
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  R o k -

rocznie w naszej 

gminie jest orga-

nizowany kon-

kurs pt. „Moje 

gospodarstwo estetyczne i bezpieczne” skiero-

wany do mieszkańców naszej gminy. W tym ro-

ku organizowany był wspólnie z KRUS - oddział 

w Chełmie, który sponsorował pierwsze 3. na-

grody. Podsumowanie konkursu odbyło się 25. 

sierpnia 2013 roku podczas Gminnego Święta 

Plonów.  Tam też można było zobaczyć wystawę 

fotograficzną, na której znalazły się wszystkie 

gospodarstwa zakwalifikowane do konkursu. 

Komisja w składzie: Maria Psujek - pracownik 

LODR w Rejowcu, Jolanta Popek - radna, Janusz 

Mazurek - pracownik Gminy Rejowiec, Grze-

gorz Gwardiak - pracownik GOK po zlustrowa-

niu 34. zgłoszonych gospodarstw i działek gmi-

ny Rejowiec przyznała następujące miejsca:  I 

miejsce – Maria Czubkowska – Rejowiec – 100 

pkt., II miejsce – Halina Jarosz – Rejowiec – 98 

pkt, III miejsce – Helena Starko – Rejowiec – 97 

pkt. 

Trzeba podkreślić, że  wzrasta ogólny poziom 

estetyczny działek i gospodarstw. Komisja od 

tego roku postanowiła, że osoby, które zajęły 

miejsca w pierwszej trójce - zwycięzcy - nie mo-

gą zajmować czołowych miejsc przez okres 

dwóch następnych lat. 
 Uczestnicy mieli przyjemność odebrać nagro-

dy z rąk Katarzyny Górskiej - przedstawiciela KRUS 

oddziału w Chełmie, Tadeusza Górskiego - Wójta 

Gminy Rejowiec, Marii Psujek – przewodniczącej 

komisji konkursowej. Każdy uczestnik konkursu 

otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową. 

 Pani Agata Kowalczyk z Rejowca jest proszo-

na do GOK– u w celu odebrania nagrody i dyplomu. 
xxx 

 8. września 2013 roku odbyła się aukcja cha-

rytatywna wraz z koncertem na rzecz Tomka Bara-

nowskiego, mieszkańca naszej gminy. Tomek potrze-

buje protezy ręki i nogi, koszt jednej wynosi ponad 

60 tysięcy złotych. Na aukcję dary przekazali miesz-

kańcy gminy (m.in. Koło Gospodyń Wiejskich z We-

reszcz Małych - ciasto, Krzysztof  Jarosz -  banknot 

kolekcjonerski, Marlena Stangryciuk - obrazek i płytę 

dla Tomka, Alfreda Budzyńska), znalazły się na niej 

prace powstałe na zajęciach prowadzonych przez 

Gminny Ośrodek Kultury (rękodzieła artystycznego, 

haftów). Niewątpliwą okazją była możliwość wylicy-

towania obrazów powstałych podczas Międzynarodo-

wego Pleneru Malarskiego w Rejowcu, tych najlep-

szych, specjalnie wybranych na tę okazję. 

  Dodatkową atrakcją były występy kapeli 

„Sami Swoi” z Rejowca, Orkiestry Dętej, grupy wo-

kalnej działającej pod kierunkiem Marka Pukasa 

(wystąpili Kinga Jaworska, Ewelina Czerniak, Moni-

ka Pyclik, Adrianna Gozdecka), występ taneczny 

grupy dziecięcej prowadzonej przez Karolinę Pilip-

czuk oraz grupy teatralnej prowadzonej przez Danutę 

Długosz. Wszystkie grupy działają w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Rejowcu. 

Uroczystość i aukcję prowadził Tadeusz Gór-

ski, Wójt Gminy Rejowiec, wspierany przez Dorotę 

Łosiewicz, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury   

w Rejowcu. 

 Zebraliśmy 1600 złotych. 
xxx 

 1., 17. września Orkiestra Dęta z GOK Re-

jowiec uświetniła uroczystości gminne związane 

z II wojną światową, natomiast 15. września za-

grała na Dożynkach Powiatowych w Rejowcu 

Fabrycznym. Na dożynkach mogliśmy usłyszeć 

także Monikę Pyclik, Ewelinę Czerniak i kapelę 

„Sami Swoi” z Rejowca.. 
     Grzegorz Gwardiak  

    Program obchodów 95 rocznicy   
Odzyskania Niepodległości  

w dniu 11 listopada 2013 roku   
w gminie Rejowiec 

W programie:  
 

1. g. 8.40 - złożenie kwiatów przy pomniku  w Za-

wadówce z udziałem władz samorządowych, kom-

batantów, mieszkańców i orkiestry dętej; 

2. g. 9.15 – złożenie kwiatów przy pomniku w Ma-

rycinie z udziałem władz samorządowych, komba-

tantów, mieszkańców i orkiestry dętej; 

3. g. 10.30 - złożenie kwiatów przy pomniku           

w Żulinie z udziałem władz samorządowych, kom-

batantów, mieszkańców i orkiestry dętej; 

4. g. 10.50 - złożenie kwiatów przy pomniku           

w Maryninie z udziałem władz samorządowych, 

kombatantów, mieszkańców i orkiestry dętej; 

5. g. 11.00 - złożenie kwiatów przy pomniku           

w Hruszowie z udziałem władz samorządowych, 

kombatantów, mieszkańców i orkiestry dętej; 

6. g. 11.30 - uroczysta Msza Święta w Kościele 

pw. św. Jozafata w Rejowcu – przemarsz uczest-

ników uroczystości ulicami Kościuszki i Dąbrow-

skiego w Rejowcu, złożenie kwiatów przy Pomni-

ku upamiętniającym pomordowanych przez 

Niemców hitlerowskich w latach 1939-1944 i na 

grobach żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku 

znajdujących się na cmentarzu parafialnym. 
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Aktywne, pomysłowe 

i zawsze chętne do 

działania 
 Tak najkrócej można scharakteryzować człon-

kinie KGW z Wereszcz Małych pod przewodnictwem 

P. Marzenny Kieliszek. Nawet na krótką chwilę nie 

ustają w działaniach. Rok 2013 obfitował w wiele 

wydarzeń. Na Nadbużańskie Święto Pszczoły przygo-

towały smaczne potrawy, nalewki o różnych smakach 

i wypieki na bazie miodu. Właśnie na Powiatowym 

Konkursie Kulinarnym "Miód dobry na wszystko"    

w kategorii danie główne zajęły I miejsce za 

"Kieszonki drobiowe z zieloną niespodzianką". Na-

lewka wiśniowa o pięknym kolorze i niepowtarzal-

nym smaku otrzymała wyróżnienie. 

W lipcu, podczas Festiwalu Dwóch Dolin "Trawnicka 

Zaciera" panie zaprezentowały bogactwo przysmaków 

regionalnych. Czego tam nie było. Królowały nalewki 

i  ciasta, które cieszyły wszystkie zmysły. 

II Festiwal Kulinarny i Energii Kobiecej przyniósł im 

I nagrodę za Nalewkę cytrynową i wyróżnienie za 

dekorację stołu. 

Święto Jesieni w Kazimierzu Dolnym stało się kolej-

nym sukcesem i dało wiele radości. Sos paprykowy 

otrzymał II miejsce, a przyznać trzeba, że komisja 

miała w czym wybierać, Tym większy splendor dla 

Pań. Tam zaprezentowały przebogaty asortyment do-

mowych przetworów, nalewek, ciasta i domowego 

jadła. Wszystko cieszyło się ogromnym powodzeniem 

wśród licznie odwiedzających  Kazimierz turystów. 

KGW włączyło się w akcję charytatywną dla Tomka 

Baranowskiego, co dodatkowo świadczy o wrażliwo-

ści członkiń. 

 Dodać do tego zdobycie I miejsca za wieniec 

zarówno na Dożynkach Gminnych, jak i Powiato-

wych- był dziełem P. Kieliszków, bowiem Pani Ma-

rzennie dzielnie pomagał mąż - Jerzy.  

Kącik kulinarny na  łamach  OKSZY nadal cieszy się 

niesłabnącym powodzeniem. Wypróbowane przepisy 

sprawdzają się każdej gospodyni. 

Milion przygód z książką 
 Milion przygód z książką" to akcja dla biblio-

tek publicznych, zainicjowana przez Fundację 

LOTTO Milion Marzeń i realizowana wspólnie ze 

Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności 

Lokalnej CAL oraz z Fundacją Rozwoju Społeczeń-

stwa Informacyjnego. Celem akcji jest propagowanie i 

upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młod-

zieży.W ramach akcji ,,Milion przygód   z książką” 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu  w dniu 27 

sierpnia zorganizowała i przeprowadziła zajęcia pod 

hasłem ,,Śmieciowe mądrości” na podstawie sce-

nariusza opartego na książce ,,Mam przyjaciela 

śmieciarza” z serii ,,Mądra mysz”. 

W czasie spotkania dzieci pod okiem bibliotekarza 

oraz  pani Pauliny Kowalczuk  zajmującej się ochroną  
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 W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminna Biblioteka Publiczna po raz kolejny 

zaprasza na bezpłatny kurs obsługi komputera i Internetu dla osób dorosłych w wieku 50+. 

 Podobnie jak poprzednio kurs będzie prowadzony od podstaw, nie jest wymagany uprzedni kontakt     

z komputerem – wystarczy, że zdecydujesz się na kurs. Nauczysz się korzystać z Internetu, przeglądać stro-

ny internetowe, wyszukiwać potrzebne informacje, korzystać z poczty elektronicznej, nawiązywać kontakt 

ze starymi znajomymi w serwisach Nasza Klasa i podobnych. Kurs będzie przeprowadzony  na laptopach 

otrzymanych w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, w sali komputerowej przy 

Gminnej Bibliotece Publicznej. Zapisy na kurs do 31 października 2013 roku – Gminna Biblioteka Publiczna 

w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8c lub telefonicznie (82) 568 86 88 w godz. Od  9.00 do17.00. 

 Planowane rozpoczęcie kursu w dniu 05.11.2013 r. 
            Wiesława Podkowa 

 środowiska              

i gospodarką ko-

munalną              

w Urzędzie 

Gminy,  uczyły 

się  prawidłowego 

segregowania od-

padów. Na poc-

zątku zajęć dzieci 

wysłuchały frag-

mentów książki 

pt. ,,Mam przyja-

ciela śmieciarza”, 

której bohater 

Mikołaj pracuje 

jako śmieciarz. 

Następnie pani  

Paulina przybliżyła dzieciom temat segregacji śmieci 

oraz sposoby postępowania             z odpadami, które 

są niebezpieczne. W dalszej części spotkania dzieci 

zostały podzielone na kilku osobowe grupy. Każda z 

nich otrzymała wymieszane przygotowane wcześniej 

odpady. Zadaniem każdej grupy było posegregowanie 

ich według materiałów,   z jakich zostały wykonane. 

W razie wątpliwości sięgały do informacji zawartych 

w ,,Śmieciowym ABC”. 

   Dzieci wykonywały różne zabawki: wazoniki, 

papierowe zwierzątka, ozdoby szklane. Do tego celu 

posłużyły im takie odpady, jak: pudełka po mleku, 

rolki po papierze, nakrętki, odpady szklane, plas-

tikowe. Spotkanie zostało zakończone słodkim poc-

zęstunkiem. Na pewno dostarczyło naszym dzieciom 

cennych informacji, które są przydatne w życiu  

codziennym. 
     Wiesława Podkowa 

Szkoła Podstawowa w Rejowcu opowiada.. 

 20 września uczniowie kl.0-III z naszej szkoły 

wzięli udział w akcji  „ Sprzątanie świata” . Dzieci 

wiedzą dlaczego należy sprzątać  świat  i z ochotą 

włączyły się w ogólnopolską akcję. Udział w tego-

rocznej akcji , to także realizacja jednego z celów  

głównych projektu edukacyjnego pt. Cztery pory ro-

ku” realizowanego w klasach młodszych już kolejny 

rok. 

       Od najmłodszych lat uczymy zasad dbania o śro-

dowisko. Dzieci z chęcią i radością włączają się do, 

akcji by posprzątać  naszą Ziemię. Zbierały śmieci   

w okolicy Białego Rowu oraz Marynina pod czujnym 

okiem swoich pań oraz leśniczych p. Andrzeja Kocz-

kodaja  i p. Eryka Andryszczuka. Akcja odbyła się   

w formie spaceru po obrzeżach lasu. Choć  trudno    

w to uwierzyć, w ciągu godzinnego sprzątania zebra-

no kilka worków śmieci. Podsumowaniem akcji było 

ognisko , pieczone kiełbaski i pogadanka, jak należy 

dbać o przyrodę i chronić ją, by korzystać z jej walo-

rów. Bo jeśli świat będzie czysty, to żywność, powie-

trze i woda będą służyły naszemu zdrowiu. Mamy 

nadzieję, że główny cel akcji, jakim jest wzrost świa-

domości i zainspirowanie społeczeństwa do działań 

zmierzających do poprawy  środowiska naturalnego, 

został zrealizowany. Nasi uczniowie wiedzą już, że 

Ziemia jest naszym wspólnym domem i powinniśmy 

o nią dbać wszyscy. 

       Szczególne podziękowania składamy Nadleśnic-

twu Krasnystaw, Państwu Edycie i Andrzejowi Kocz-

kodajom oraz p. Erykowi Andryszczukowi za spraw-

ne przeprowadzenie akcji oraz poczęstunek przy 

ognisku. Są oni prawdziwymi strażnikami lasu i przy-

rody. 
     Dorota  Bednarska 

xxx 

Dnia 19.09.2013r. została zorganizowana 

wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Lublinie i Pa-

łacu Zamojskich w Kozłówce dla uczniów klas IV-VI 

z naszej szkoły, którzy osiągnęli najlepsze wyniki    

w nauce w roku szkolnym 2012/2013 tj. średnią ocen 

5.0 oraz zachowanie wzorowe lub bardzo dobre. Pod-

czas spaceru po Ogrodzie Botanicznym dzieci miały 

okazję obserwować unikalne gatunki roślin, oraz za-

bytkowy dworek Kościuszków, pochodzący oryginal-

nie z XVIII wieku. Po zwiedzaniu Ogrodu Botanicz-

nego wybraliśmy się do Kozłówki.  Znajduje się tam 

XVII- wieczny Pałac Zamoyskich. Pani przewodnik 

oprowadziła nas, opisała historię rodziny Zamoyskich 

oraz pokazała nam wnętrza m. in.: marmurowe ko-

minki, piece z miśnieńskich kafli, kolekcje  
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 Sernik z piernikami  

Składniki: 

1,60kg  sera białego półtłustego, 1 margaryna, 40dag. cukru, 10 jajek,       

2 opakowania cukru waniliowego, 2 opakowania budyniu śmietankowego bez cukru, 2 opako-

wania pierników w czekoladzie 

Wykonanie: 

Margarynę ucieramy z cukrem i cukrem waniliowym, dodajemy po 1 żółtku, następnie dodaje-

my zmielony ser i  nadal ucieramy. Pod koniec ucierania dodajemy budyń i ubitą  pianę z bia-

łek .Całość lekko wymieszać .Połowę masy serowej wyłożyć na blaszkę o wym.30 x40. Na ser 

ułożyć szczelnie pierniki ,przykryć drugą połową masy serowej Piec w180stopni  godzinę. 

Pożegnanie lata w Leonowie 

  Po raz kolejny odbył się festyn w Leonowie, a była ku temu ważna okazja, gdyż na naszej świetlicy 

jest już nowy dach i plac zabaw obok niej. Na spotkanie przybyli Wójt Gminy Rejowiec pan Tadeusz Gór-

ski wraz z małżonką, Wicestarosta Powiatu Chełmskiego pani Maria Patra, ks. Proboszcz parafii Podgórze 

Marek Żyszkiewicz, radni, sołtysi i mieszkańcy pobliskich miejscowości. Nowy dach i plac zabaw uroczy-

ście poświęcił Proboszcz parafii Podgórze i w kilku słowach podsumował uroczystość - „myślę, że te inwe-

stycje będą służyły społeczności na długie lata. Cieszymy się bardzo, że parafia w Podgórzu i nasza gmina, 

gmina Rejowiec, z roku na rok pięknieje”. Wójt gminy ufundował dzieciom słodycze, czym sprawił im 

ogromną przyjemność. 
 Mieszkańcy dziękują Wójtowi za wykonanie nowego dachu na świetlicy, wyposażenie jej kuchni w sprzęt 
AGD oraz budowę  placu zabaw. 
 Radna kieruje słowa podziękowania dla Wójta pana Tadeusza Górskiego i Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury pani Doroty Łosiewicz za uświetnienie wieczoru przez kapelę „Sami Swoi”, która pięknie grała do tań-
ca. Bardzo mile została powitana Wicestarosta Powiatu Chełmskiego pani Maria Patra, która po raz pierwszy 
skorzystała z naszego zaproszenia. 
 Współpracę Powiatu i Gminy Rejowiec  widać bardzo wyraźnie, gdyż przybywa nam nowych dróg w gmi-
nie, a najbardziej cieszą nas drogi w Wereszczach Dużych i Leonów – Pawłów, gdyż my korzystamy z nich naj-
częściej. Życzymy takiej współpracy z Powiatem na dalsze lata. Radna Bożena Jagiełło dziękuje również pani 
Annie Flisiuk i mieszkańcom, którzy zawsze są chętni do pomocy, życzliwi i służą dobrą radą. Myślę, że razem 
tworzymy jedną wielką rodzinę. 
               Bożena Jagiełło 

xxx 

 KGW – Leonów – Przewodnicząca Honorata Denysiuk zajęła I miejsce za roladki drobiowe z sosem 

na Festiwalu Jesieni w Kazimierzu Dolnym. 

malarstwa, rzeźb, luster, porcelany, łazienki, 

sypialnię hrabiego Konstantego i inne pomiesz-

czenia należące do niego i jego żony. W pałacu 

znajdowało się mnóstwo obrazów, na których 

widniały portrety członków rodziny Zamoy-

skich oraz  sceny rodzajowe. 
Następnie udaliśmy się do Powozowni, któ-

ra znajduje się na tym samym placu co pałac. Na 

zakończenie pobytu w Kozłówce zrobiliśmy sobie 

pamiątkowe zdjęcia. 

Wycieczkę sfinansował Wójt Gminy Rejo-

wiec p. Tadeusz Górski, natomiast bilety wstępu  

zostały zakupione przez Radę Rodziców. W ten spo-

sób zostali nagrodzeni najlepsi uczniowie naszej 

szkoły. Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu spra-

wowali p. Przemysław Mierzyński i p. Marcin Ba-

tejko. Uczniowie byli zadowoleni z takiego sposobu 

nagradzania ich pracy i sukcesów w szkole. Mamy 

nadzieje, że będzie to mobilizacją do wyższych wy-

ników w nauce w bieżącym roku szkolnym i następ-

nego wyjazdu. 

Dziękujemy Panu Wójtowi oraz Radzie Ro-

dziców Szkoły Podstawowej w Rejowcu 
   W imieniu Rady Pedagogicznej,  

   Przemysław Mierzyński 
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Festyn  

w Leonowie  
21 września 2013 

Leonów ma już plac zabaw! 
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