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Inwestycje i remonty dróg gminnych
W 2011 roku w ramach posiadanych środków finansowych wykonano następujące
remonty, modernizacje i inwestycje mające na celu polepszenie stanu technicznego dróg:
1. Modernizacja dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w Rejowcu ul. Zacisze, Wereszcze Małe, Wólka Rejowiecka;
2. rozłożenie kruszywa w następujących miejscowościach:
- Aleksandria Niedziałowska – tzw. Budki;
- Niedziałowice – droga na Wojniaki – uzupełnienie ubytków,
- Czechów Kąt – uzupełnienie ubytków;
3. „Budowa drogi gminnej ulica Księżycowa w Rejowcu” – projekt w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4. Profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy.
W dalszym ciągu modernizowane są drogi w miejscowościach:
- Elżbiecin,
- Wólka Rejowiecka,
- Rejowiec ul. Szkolna i ul. Przemysłowa,
- Aleksandria Krzywowolska,
- Rybie – modernizacja drogi w miejscowości Rybie. Pieniądze na ten cel pozyskano w ramach dotacji
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, które przekazał nam samorząd województwa lubelskiego oraz
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Po podliczeniu wartości wykonanych prac i zestawieniu poniesionych kosztów do końca roku planuje
się wyprofilowanie dróg gruntowych w tych miejscowościach gdzie w okresie wiosennym nie podjęto
żadnych działań.
Prace na drogach, które wymagają większego wkładu finansowego, będą kontynuowane w bieżącym
roku oraz w czasie trwania obecnej kadencji.
Ponadto w bieżącym roku:
- zakończono remont Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu
- trwają prace przy:
* budowie boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Rybie,
* budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hruszów
powyższe inwestycje współfinansowane są lub były w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich,
- wybrukowano plac przy scenie na boisku szkolnym w Rejowcu.
W remonty dróg angażowali się także mieszkańcy niektórych sołectw, co wyraźnie pokazuje, że
zależy im na własnym środowisku, że czują się jego gospodarzami. Poprawiają estetykę nie tylko własnych posesji, ale zmieniają pozytywnie wizerunek gminy.
Agnieszka Jarmuszyńska
xxx

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 r., prawo
do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży
do porodu. Do dnia 31.12.2011r. prawo do tych świadczeń uzależnione jest od przedstawienia przez
osobę ubiegającą się zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.
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W obronie Cukrowni...
- W dniu 9 marca 2011 r. do Urzędu Gminy Rejowiec wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbiórce budynków
i budowli po byłej Cukrowni Rejowiec w Rejowcu przy ulicy Fabrycznej 16” wystosowany przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. w Toruniu.
- Celem wstrzymania decyzji o rozbiórce zabytkowych budynków i budowli fabrycznych po byłej Cukrowni Rejowiec Wójt w porozumieniu z Radą Gminy w imieniu społeczności lokalnej, wystąpił
w dniu 3 marca 2011 r. z pismem do Pana Aleksandra Grada – Ministra Skarbu Państwa o podjęcie
działań interwencyjnych w niniejszej sprawie. W ramach dążeń zmierzających do zachowania unikatowych obiektów budowlanych Cukrowni „Rejowiec” Pan Wójt wystąpił również o możliwość utworzenia na bazie przedmiotowych budowli – Muzeum Cukrownictwa Wieków.
- Niniejszy apel został przekazany także do wiadomości:
- P. Bogdanowi Zdrojewskiemu - Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- P. Jackowi Dąbrowskiemu - Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zabytków
- P. Halinie Landeckiej - Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków
- P. Stanisławie Rudnik - Kierownikowi Delegatury w Chełmie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie
oraz do parlamentarzystów z terenu województwa lubelskiego.
- Posłowie w osobach: P. Beaty Mazurek (Prawo i Sprawiedliwość), P. Zbigniewa Matuszczaka
(Sojusz Lewicy Demokratycznej) i P. Henryka Młynarczyka (Prawo i Sprawiedliwość) wystosowali
z kolei interpelacje poselskie do Ministra Skarbu Państwa, wspierające powyższą inicjatywę Wójta
i Rady Gminy.
- Ministerstwo Skarbu Państwa w piśmie z dnia 9 maja 2011 r. skierowanym do Marszałka Sejmu RP
Grzegorza Schetyny stwierdziło że, za prowadzenie spraw KSC S.A. w tym m.in. za podejmowanie
decyzji w zakresie zagospodarowania zbędnych składników aktywów trwałych po cukrowniach wyłączonych z produkcji cukru, odpowiedzialny jest Zarząd KSC S.A (dla zainteresowanych pismo do
wglądu).
- Jednakże w strukturze własnościowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Ministerstwo Skarbu Państwa
figuruje jako główny akcjonariusz Spółki (z udziałem wynoszącym 79,66%), więc powyższe stanowisko należy odebrać jako bardzo stronnicze i niejednoznaczne.
- Większa część zarówno historycznych jak i współczesnych nieruchomości cukrowni „Rejowiec” stanowi na chwilę obecną własność Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu.
- Rada Gminy Rejowiec uchwałą z dnia 27 października 2004 r. uznała, że historyczne budynki
i budowle dawnej cukrowni w Rejowcu odgrywają istotne znaczenie dla lokalnego dziedzictwa i krajobrazu kulturowego. Dlatego też w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rejowiec, stanowiącym obowiązujący akt prawa miejscowego, niniejsze obiekty budowlane zostały objęte
pośrednią ochroną konserwatorską poprzez możliwość ich adaptacji do nowych funkcji użytkowych
(np. muzealnych).
- KSC S.A. swój zamiar przeprowadzenia rozbiórki zabytkowych budynków i budowli fabrycznych po
byłej Cukrowni Rejowiec, motywuje ich złym stanem technicznym, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, co potwierdza posiadaną przez siebie ekspertyzą własną wykonaną
w kwietniu 2011 r. przez rzeczoznawców budowlanych z pracowni pn.: „Projekt Serwis” z Częstochowy.
- W tej sytuacji można więc postawić pytanie: Czy ocena obiektów budowlanych byłej Cukrowni Rejowiec jaką dysponuje KSC S.A. jest na tyle wiarygodna, aby stanowić za podstawę potwierdzającą
zasadność realizacji w/w przedsięwzięcia?
- Mając to na uwadze Wójt Gminy Rejowiec – P. Tadeusz Górski uznał, że przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy stanu technicznego zabytkowych budynków i budowli fabrycznych cukrowni w Rejowcu pozwoli na uzyskanie obiektywnego obrazu niniejszego stanu rzeczy choćby dla skali porównawczej.
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- W tym celu zwrócono się do KSC S.A. w Toruniu oraz Ministerstwa Skarbu Państwa o wyrażenie formalnej zgody na udostępnienie terenu zabudowy po byłej Cukrowni „Rejowiec” w/ w
sprawie. Niestety Wójt Gminy nie uzyskał pozytywnej zgody w przedmiotowej kwestii ze strony
powyższych instytucji i władz.
- Mając na względzie zaistniałe okoliczności, chcąc nie pozostawać biernym na działania wyraźnie godzące w wartości kulturowe i symbolikę ściśle związaną z Cukrownią „Rejowiec”, pragnie
na rzecz lokalnego środowiska społecznego i nie tylko, niniejszą sprawę przedstawić na szerszym
forum, aby móc w ten sposób zamanifestować ogólny sprzeciw rozbiórki obiektów cukrowni.
- Tym, którzy bezwzględnie zmierzają do rozbiórki i wyburzenia zabytków pozostałych po Cukrowni „Rejowiec” dedykujemy słowa Adama Asnyka pochodzące z utworu lirycznego pt. „Do
młodych”:
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy
…….
I wy winniście im cześć!
Autor: Ewelina Wnuczek przy współpracy z P. Janiną Danielczuk

NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
W dniu 30 czerwca zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011.
Było to przedsięwzięcie na skalę ogólnonarodową wymagające ogromnego wysiłku
i zaangażowania ze strony pracowników statystyki publicznej, urzędów miast i gmin,
a przede wszystkim rachmistrzów.
Dzięki spisowi możliwe będzie:

zebranie i zaprezentowanie aktualnych informacji z dziedziny demograficzno – społecznej
oraz społeczno – ekonomicznej niezbędnych do realizacji polityki społecznej i planowania
rozwoju gospodarczego w skali ogólnonarodowej, regionalnej i lokalnej,

dostarczenie samorządom terytorialnym i administracji państwowej informacji potrzebnych
do poznania, oceny i opisania zmian i przeobrażeń jakie zaszły od ostatniego spisu powszechnego przeprowadzonego w 2002 r.,

pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych
i społecznych spowodowanych migracjami ludności po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
W Gminie Rejowiec do spisania przez rachmistrzów zostało przydzielone przez Centralne
Biuro Spisowe 1121 punktów adresowych.
Od strony technicznej Narodowy Spis Powszechny, po doświadczeniach z Powszechnego
Spisu Rolnego 2010, przebiegł bez większych problemów.
Pełniąc funkcję Lidera Gminnego, osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za przeprowadzenie spisu, serdecznie dziękuję rachmistrzom za sprawne i terminowe spisanie przydzielonych im
punktów adresowych.
Janusz Mazurek

Staraniem Towarzystwa Regionalnego groby żołnierskie na cmentarzu parafialnym zostały
odnowione. Dwie kwesty prowadzone na rzecz renowacji grobów wyraźnie pokazały, że istnieje
społeczna akceptacja potrzeby przeprowadzenia prac na mogiłach że społeczeństwo życzliwie
odnosi się do pracy Towarzystwa, wspiera jego działania.
Niestety wśród mieszkańców Rejowca są też osoby – na
Ciąg dalszy „Wieści” na następnej stronie
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szczęście jednostkowe – które nie tylko nie aprobują prac, ale wręcz przeszkadzają. Uważając się za
wyrocznie w zakresie historii Rejowca – zresztą
niesłusznie – rzucają kłody pod nogi tym, którzy
chcą coś zrobić pożytecznego. Składają skargi, wysyłają pisma do kolejnych instancji od najniższego
szczebla do najwyższego nie wyłączając kancelarii
Prezydenta RP. Negują treści wcześniej uzgodnione ze Związkami Kombatantów oraz Woj. Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie. Towarzystwo poinformowane o skargach, raz
jeszcze postanowiło zasięgnąć opinii uznanych
historyków (prawdziwych, nie rejowieckich) i podjęło decyzję o zmianie treści, jak i samej tablicy.
Woj. Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie, odpowiadając na wniosek UG
w sprawie przeprowadzenia prac remontowych na
mogiłach żołnierzy WP z 1939 r. pozytywnie za-

opiniował przeprowadzenie planowanych prac
i prosi o umieszczenie na jednej z tablic stopni
i nazwisk znanych poległych żołnierzy. Komitet
proponuje treść napisu w następującym brzmieniu:
Tu spoczywają Żołnierze Wojska Polskiego polegli
w obronie Ojczyzny w 1939 r.
Towarzystwo zapewnia, że dotychczasowe
tablice wykonane za pieniądze zebrane podczas
kwest znajdą godne miejsce na terenie gminy,
o czym poinformujemy we właściwym czasie. Jednocześnie Towarzystwo apeluje do społeczeństwa
o dzielenie się wiedzą – rzeczywiście sprawdzoną
i pewną – na temat nazwisk i stopni poległych
mieszkańców Rejowca i gminy. Do momentu całkowitej pewności w tej kwestii, nie będą umieszczane nazwiska.
Janina Danielczuk

INFORMACJA
dotycząca ważności dowodów osobistych wydanych w 2001 r.
Dowody osobiste wydane w 2001 roku na okres 10 lat tracą ważność w 2011 roku.
Termin ważności dowodu osobistego określony jest w każdym wydanym dowodzie osobistym i po tym
terminie unieważniany jest w systemie komputerowym.
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Rejowiec/USC/,
co najmniej 30 dni przed terminem upływu ważności dowodu osobistego !
Dowody osobiste wydawane są bezpłatne.
Wójt Gminy
Tadeusz Górski

W Rejowcu spotkali się słuchacze
lubelskiego radia - audycji „Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa”
To audycja prowadzona w niedzielne poranki przez redaktor Grażynę Lutosławską. Ma
bardzo wielu fanów, którzy już po raz drugi spotkali się, choć mieszkają na terenie całej Lubelszczyzny.
Pierwsze spotkanie miało miejsce w ub. roku
w Lublinie. Drugie odbyło się10 września w Rejowcu
w gościnnych progach Pana Jerzego Grzesiaka – przew.
Towarzystwa Regionalnego. Organizacją imprezy zajęli
się członkowie towarzystwa, włączając się bardzo aktywnie. Nad całością czuwały Marta Sadowska i pisząca
te słowa Janina Danielczuk. Około 40 osób przybyło
z różnych zakątków Lubelszczyzny. Lublin, Zamość,
Chełm, Sitno, Niemce k/Lublina, Poniatowa były reprezentowane przez mniejsze lub większe grupy osób. Zaszczyciły nas osoby z Siedlec, a nawet z Łodzi. Byli
tacy, którzy mają swoje odległe korzenie w Rejowcu,
w jakiś sposób są z nim związani, ale byli i tacy, którzy
po raz pierwszy zobaczyli Rejowiec. Zwiedzili ChatęSkansen T.i J.Grzesiaków. Wszyscy byli pod wrażeniem
bogactwa zgromadzonych zbiorów. Urzekła zwiedzających Autorska Galeria Malarska P. Miszczuków. Po
Pałacu Ossolińskich oprowadzała gości, przedstawiając
jego historię P.Mirosława Garbacz – pracownik ODR-u.
Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt P. Tadeusz Gór-

ski.

Przygotowanie wielu regionalnych potraw
było możliwe dzięki sponsorom. Słowa podziękowania kierujemy pod adresem Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie, Spółdzielni Mleczarskiej
„Bieluch” w Chełmie, Prezesa miejscowego GS-u
p. W. Olko i przede wszystkim członków towarzystwa, którzy też z własnych produktów przygotowali wiele smakołyków. Panie z KGW Wereszcze
Małe i Wereszcze duże przygotowały regionalne
potrawy i ciasta, które zyskały już wcześniej uznanie na wielu konkursach . Panu Wójtowi dziękujemy za autobus, którym goście mogli przemieszczać
się , by poznać atrakcje Rejowca. Ponadto każda
osoba przywiozła ze sobą jakiś produkt, który uważała za swój popisowy.
Dziękujemy Kapeli „Sami Swoi” za oprawę
muzyczną, która tak podobała się gościom, że po
prostu nie byli w stanie uwierzyć, że taki mały Rejowiec może mieć wspaniałą kapelę.
Wszyscy byli zadowoleni. Nie chciało im się
opuszczać gościnnego Rejowca. Trochę szkoda, że niewielu mieszkańców Rejowca przybyło na imprezę, choć
chęć przybycia deklarowało znacznie więcej.
Zdjęcia z imprezy radio Lublin zamieściło na swojej
stronie www.radiolublin.nietylko rozrywkowaniedzielaradiowa. Relacja zaś miała miejsce w niedzielę po
godz.9-ej.
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Dnia 31 lipca 2011 roku w miejscowości Majdan Zachorodyński gm. Siedliszcze
odbyły się I Zawody Sportowo – Pożarnicze
Oldbojów Strażackich o puchar Wójta Gminy Siedliszcze. Nasza drużyna w składzie:
HARAŃ ZBYSZEK, MARKIEWICZ JÓZEF, RASZKIEWICZ KRZYSZTOF,
SKOMOROWSKI TOMASZ, SOCZYŃSKI WIESŁAW, ŚLIWIŃSKI KRZYSZTOF, MARCZUK KRZYSZTOF, STUDZIŃSKI STANISŁAW, ZDZISŁAW
PRACOWNIK, PASTUSZAK ADAM
zwyciężyła w turnieju wyprzedzając 7 drużyn z terenu gminy Rejowiec Fabryczny
i gminy Siedliszcze.

Oto wyniki w klasyfikacji generalnej Turnieju:
1.
OSP Rejowiec (85,75 s.)
2.
OSP Wola Korybutowa (87,04 s.)
3.
OSP Wólka Kańska (99,62 s.)
4.
OSP Kanie (105,88 s.)
5.
OSP Majdan Zahorodyński (113,04 s.)
6.
OSP Kulik (121,92 s.)
7.
OSP Siedliszcze (130,09 s.)
8.
OSP Mogilnica (180,00 s.)
Turniej oldbojów był okazją do spotkania się po latach i wspomnień o czasach, kiedy
to druhowie brali udział i reprezentowali gminę
w profesjonalnych zawodach sportowopożarniczych i uczestniczyli w działaniach raRywalizacja odbyła się w dwóch towniczo – gaśniczych.
konkurencjach sprawnościowych: pierwsza
to skrócona sztafeta pożarnicza 5 x 25 metrów oraz ćwiczenie bojowe od motopompy.
Naczelnik OSP Rejowiec
W obu konkurencjach zwyciężyli Nasi straKarol Sałamacha
żacy.

W dniu 1 sierpnia br. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie przeprowadziła inspekcję jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu.
Wyniki przeprowadzonych kontroli oraz analiza dotychczasowej działalności operacyjnej wykazują bardzo dobre przygotowanie do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych, co odzwierciedla stan techniczny posiadanego sprzętu silnikowego, pożarniczego i ratowniczego oraz inne
czynniki..
Podczas kontroli jednostki zespół inspekcjonujący nie stwierdził żadnych nieprawidłowości. Jednostka została bardzo wysoko oceniona pod względem operacyjnym, oraz w zakresie
utrzymania sprzętu i pomieszczeń garażowych w należytym porządku.
Pod dokumentem podpisał się st. bryg. mgr inż. Mirosław Wesołowski, Zastępca Komendanta
Miejskiego PSP w Chełmie.
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Kolejne wyróżnienie dla KGW z Wereszcz Dużych
Na III Jarmarku Podzamcze w Krupem panie z KGW w Wereszczach Dużych – Monika Kieraga, Elżbieta Peszt, Mirosława Lendzion otrzymały wyróżnienie za potrawy wystawione na stole
regionalnym. To już trzecia deska z logo Jarmarku dla KGW.
W 2009 r. panie otrzymały deskę za I miejsce przyznane za staropolskie zabawy i gry dziecięce
prowadzone przez Annę Łukomską, zaś w 2010 r. p. Mirosława Lendzion została nagrodzona indywidualnie za ciasto drożdżowe z formy glinianej.
Trzy kolejne wyróżnienia świadczą o dużym zaangażowaniu w pracę. Gratulując paniom, należy
życzyć im zdobycia kolejnej deski.
Janina Danielczuk

Podziękowania
Mieszkańcy Leonowa, Wereszcz Dużych, Zawadówki, uczestnicy uroczystości pogrzebowych śp. Ks Zbigniewa Kowalskiego, ośmioletniego Proboszcza Parafii Podgórze, składają serdeczne podziękowania panu Tadeuszowi Górskiemu- Wójtowi Gminy Rejowiec – za udostępnienie autobusu dla mieszkańców w/ w uroczystości pogrzebowe. Wójt i pracownicy Urzędu Gminy
za dobrą, długoletnią współpracę, pożegnali śp. Ks. Zbigniewa Kowalskiego wiązanką kremowych
anturii.
Z upoważnienia uczestników ceremonii pogrzebowej
Mirosława Lendzion
Wereszcze Duże

xxx

Dziękuję osobom, które przyczyniły się do powstania wieńca dożynkowego z Wereszcz Dużych. P. Monice Kieraga, p. Monice Dębińskiej, p. Elżbiecie Peszt i p. Mariuszowi Kieraga za wykonanie formy na wieniec. Są to osoby młode, które pierwszy raz stanęły przed zadaniem wykonania wieńca dożynkowego. Wieniec wykonany pomysłowo i starannie, wyglądał bardzo ładnie.
Dziękuję rolnikom z Wereszcz Dużych z gospodarstw, z których pochodziło zboże do wieńca:
p. Janowi Osińskiemu, p. Adamowi Matysiakowi, p. Ryszardowi Sroczyńskiemu.
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Wereszczach Dużych
Mirosława Lendzion

Mieszkańcy Wereszcz Małych wyrażają zadowolenie i serdecznie dziękują Wójtowi Gminy p. Tadeuszowi Górskiemu za nowowybudowany odcinek drogi w ich sołectwie. Jednocześnie proszą o kontynuację rozpoczętego działania.

Urodzeni: Maja J., Wiktoria K., Adrianna. D., Szymon
A., Kamil W., Julia D., Julia N., Michał B., Filip W., Lena R.,
Martyna Z., Weronika J., Julia S.
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UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE
TABLICY POŚWIĘCONEJ
4 DREZDEŃSKIEJ BRYGADZIE PANCERNEJ WOJSKA
POLSKIEGO
W ZAWADÓWCE
1 września 2011 r. z okazji 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Zawadówce przy Pomniku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy
historycznej poświęconej 4 Drezdeńskiej Brygadzie
Pancernej Wojska Polskiego. Dzięki staraniom miejscowej szkoły zrealizowano wakacyjny projekt pt.
„Szlakiem Pancernych” na wypoczynek letni, skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Zawadówce oraz Szkoły Podstawowej w Leonowie. W całości wszystkie przewidziane działania były finansowane przez Fundację Wspomagania Wsi. Głównym
celem projektu było umożliwienie uczniom spędzenia wakacji w zorganizowanej, aktywnej formie.
Dzieci miały możliwość poznania faktów z historii
najbliższej okolicy, które stanowią i świadczą o wyjątkowym charakterze miejscowości Zawadówka i są
powodem dumy jej mieszkańców. W ramach działań
przewidziano wykonanie tablicy upamiętniającej
czas pobytu żołnierzy 4 Brygady Pancernej Wojska
Polskiego w Zawadówce, od sierpnia 1944 r. do lutego 1945 r. Był to czas intensywnego szkolenia
i przygotowania młodych chłopców do walk w ostatniej fazie II wojny światowej.
Pomnik w Zawadówce został wzniesiony
przez byłych żołnierzy 4 Brygady Pancernej i jest
podziękowaniem mieszkańcom za gościnność, jakiej
doświadczyli w okresie przygotowań do walk na

froncie. Natomiast tablica historyczna, którą wykonano jest wyrazem wdzięczności dla żołnierzy
4 DBPanc. WP, za trud i poświęcenie własnego życia dla Ojczyzny. Opracowania graficznego oraz
merytorycznego dokonali nauczyciele Szkoły w Zawadówce.
Uroczystości przy pomniku poprzedziła
msza św. odprawiona przez ks. proboszcza parafii
Podgórze Marka Żyszkiewicza w kaplicy. Po nabożeństwie, uczniowie i mieszkańcy zgromadzili się
przy pomniku w Zawadówce. W uroczystości udział
wzięli: pan Franciszek Golik Prezes Okręgowego
Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Chełmie, kombatanci, żołnierze 4 Brygady Pancernej: Jan Rogowski – Prezes
Koła Kombatantów 1DKPanc.w Chełmie, Michał
Klekociuk, Mieczysław Dębicki, Stanisław Król.
Obecny był również Przewodniczący Rady Gminy
Rejowiec Janusz Lechowicz. W swoim wystąpieniu
przypomniał fakty historyczne związane z rocznicą
wybuchu II wojny światowej.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Zawadówce Bożena Miazgowska,
złożyła podziękowania wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania
Tablicy. Aktu odsłonięcia dokonali
kombatanci, a poświęcenia ks. Proboszcz Marek Żyszkiewicz.
Umieszczenie tablicy w miejscu widocznym dla mieszkańców
oraz osób odwiedzających Zawadówkę, ma na celu przypomnienie
młodym pokoleniom wydarzeń
z historii, których nikt nie jest w stanie cofnąć oraz dla zachowania pamięci o Tych, którzy oddali swoje
młode lata dla Ojczyzny w walce

z hitlerowskim najeźdźcą.
Bożena Miazgowska
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16 czerwca 2011r odszedł na zasłużona emeryturę kapelmistrz Orkiestry Dętej w Rejowcu Waldemar
Link. Uroczystość miała miejsce podczas cotygodniowej próby Orkiestry. Swoją obecnością
zaszczycili ją Starosta Chełmski Paweł Ciechan, Radna powiatu Chełmskiego – Maria
Patra, Prezes ZKRP i BWP Franciszek Golik,
Wójt Gminy Rejowiec Tadeusz Górski, Przewodniczący
Rady Gminy
Rejowiec Janusz Lechowicz, Radni Rady Gminy Rejowiec: Bożena Jaszczuk, Jolanta Popek i Mirosław Kość oraz przedstawiciel kombatantów ziemi rejowieckiej Wiktor Larwiński. Waldemar Link został odznaczony
„Medalem za zasługi Związku Kombatantów RP i byłych więźniów
politycznych” przypiętym przez Franciszka Golika i Pawła Ciechana, zostały wręczone kwiaty i inne upominki. Orkiestra Dęta (wśród
nich także uczniowie pana Linka – nauczał grać na kilku instrumentach w GOK Rejowiec (nie tylko wchodzących w skład orkiestry –
np. organy, instrumenty szarpane)) w strojach galowych tak pożegnała swojego kapelmistrza.
xxx
27 czerwca rozpoczęły się w naszej gminie Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne – Plener
2011. Wspólnie z Okręgiem Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków zaprosiliśmy ponad 20 artystów, a z malarzami „miejscowymi” lub tymi, którzy dojeżdżali na nasz plener liczył ponad trzydzieści osób. W tym roku uroki Lubelszczyzny malowali: Zdzisława Gutkowska, Wiesław
Grendus, Brunon Nastały, Ireneusz Załuski, Aleksandra Borowiec, Alicja Oleszczuk, Anna Bronicka, Ewa Kudłacik, Jerzy Nowicki, Ewa Król, Edward Gałustow, Klara Stolp, Stanisław Wójcik, Lidia Wójcik, Tomasz Awdziejczyk, Aleksandra Gęsiorska, Leszek Gęsiorski, Barbara Michałowska,
Małgorzata Bogucka, Agnieszka Biernacka, Lucyna Jeleńska, Krystyna Mojska, Karolina Lipińska,
Izabela Piasecka, Danuta Długosz, Marek Puszkin, Antoni Omiotek, Justyna Ślusarczyk, Andrzej
Sobczyk i Grzegorz Gwardiak.
7 lipca odbył się wernisaż podsumowujący Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne i Warsztaty
Plastyczne dla dzieci, prowadzone przez artystów, którzy przyjechali do Rejowca.. Na wystawie
można było zobaczyć około 180 prac tematycznie związanych z gminą Rejowiec, ale i nie tylko.
Oprócz pejzaży znalazły sie na niej portrety, abstrakcje i wizje stricte surrealistyczne. Pojawiły się
także akwarele i rysunki. Do prac dorosłych dołączyły wybrane prace dziecięce.
Wernisaż uświetnił swoją obecnością Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Dyrektor PUP w Chełmie Alicja Nawrocka, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w Chełmie Mirosław Wesołowski, Wójt Tadeusz Górski, Przewodniczący Rady
Gminy Janusz Lechowicz z Radnymi Gminy Rejowiec oraz Teresa Chomik Kazarian W organizację
poczęstunku dla odwiedzających wystawę włączyły się aktywnie Koła Gospodyń Wiejskich z Wereszcz Małych, Wereszcz Dużych i Leonowa. Interesujące wydarzenie artystyczne znalazło wielu
odbiorców i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wernisaż zgromadził około 120 osób.
Dwóch artystów otrzymało „Statuetki Mikołaja Reja” przyznawane przez Wójta i Radę Gminy Rejowiec „Za zasługi, które są wszem powszechnie znane”. Byli to Ireneusz Załuski z Puław i Wiesław
Grendus z Piaseczna. Plener zakończył się 8 lipca.
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W dniach od 11 do 22 lipca w naszej gminie odbyły się Półkolonie letnie. Od poniedziałku do
piątku, przez dwa tygodnie pod opieką specjalnie zatrudnionych na ten czas wychowawców, dzieci
z naszej gminy miały możliwość aktywnego wypoczynku. Odwiedzały m. in. Zamość, Chełm. Lublin, korzystając z kina, oryginalnych placów zabaw (np. Fikolandu), muzeów i wycieczek krajoznawczych. Na pewno było wesoło i zabawnie, bo z roku na rok dzieci chcących skorzystać z takiej
formy wakacyjnego odpoczynku nam przybywa. W tym roku było ich aż 75! Wszyscy muszą poczekać do następnych wakacji, te tak szybko nam minęły....
xxx
24 lipca Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu, już z nowym
kapelmistrzem, Marianem Cichoszem wzięła udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych
w Krasnobrodzie, gdzie zajęła III miejsce. Gratulujemy!!!
xxx

28 sierpnia 2011 roku w naszej gminie od- Rejowiec. Wieniec, który zajął I miejsce reprebyły się dożynki gminne. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Św. Jozafata w Rejowcu, gdzie
poświęciliśmy plony, chleby i wieńce dożynkowe. Następnie korowód przemaszerował na boisko szkolne. Tam odbyła się główna część uroczystości. W tym roku starostami dożynek byli:
Monika Suseł z Bańkowszczyzny, gospodarująca
wspólnie z mężem na 30 ha, uprawiają pszenicę
i rzepak oraz Marek Popek z Marynina, gospodarujący na 41 ha, uprawy to zboże, buraki cukrowe i rzepak.
Następnie Wójt Tadeusz Górski dokonał oficjalnego otwarcia dożynek, przyjął chleby i wieńce
dożynkowe.
Do Rejowca przybyli znamienici goście:
Beata Mazurek – poseł RP, Henryk Młynarczyk
– Poseł RP, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Starosta Chełmski Paweł Ciechan, Wice Starosta Chełmski Mirosław Czech, radna Powiatu Chełmskiego Maria Patra i Grażyna Kozaczuk, Burmistrz Miasta
Rejowiec Fabryczny Stanisław Bodys oraz wójtowie Zdzisław Krupa i Hieronim Zonik. Złożyli
oni życzenia wszystkim mieszkańcom naszej
gminy. Patronat medialny objął Nowy Tydzień
Chełmski.
Spośród zaproszonych gości powołano kilka komisji konkursowych. Komisja oceniające wieńce
składała się ze starostów dożynek, Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Lechowicza, Wójta Tadeusza Górskiego, Pawła Ciechana i Mirosława Kościa. Oceniano tradycyjny kształt korony wieńca, ilość użytych zbóż, kwiatów, wielkość i ogólny wygląd. Wieńców w tym roku było
11. I miejsce zajął wieniec z sołectwa Marynin,
II - z sołectwa Wereszcze Małe, a III - z sołectwa

zentował nas na dożynkach powiatowych w Siedliszczu , gdzie zajął III miejsce!!!
Podczas dożynek przeprowadzono także konkurs
na „tradycyjny chleb dożynkowy”. Do konkursu
zgłoszono 6. chlebów. Pierwsze miejsce zajął
ten, wypieczony przez Monikę Dębińską z Wereszcz Dużych i to on nas reprezentował na dożynkach powiatowych, gdzie zajął IV miejsce.
KGW z Wereszcz Małych i Dużych promowały
tam swoje produkty, natomiast kapela „Sami
Swoi” dała koncert.
Kolejnym, ale i najbardziej lubianym konkursem był „Konkurs na wypiek z ciasta drożdżowego”. Komisja oceniła ich walory smakowe, kształt, zdobienia. Po ogłoszeniu werdyktu
ciasta na tacach powędrowały do mieszkańców
zgromadzonych na boisku. Spośród 19. wypie-

ków wybrano ten jeden – najsmaczniejszy. I
miejsce zajął „Wieniec drożdżowy z bakaliami”,
wypiek Mirosławy Lendzion z Wereszcz Dużych.
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Ostatnim konkursem podsumowującym nasze święto plonów był „Moje
gospodarstwo estetyczne i bezpieczne”.
Komisja konkursowa w składzie: Maria
Psujek – pracownik LODR w Rejowcu,
Jolanta Popek – radna, Bożena Jaszczuk
– radna, Jerzy Grzesiak – Prezes Towarzystwa Regionalnego Rejowiec, Grzegorz Gwardiak – pracownik GOK po
zlustrowaniu 36 zgłoszonych gospodarstw i działek gminy Rejowiec komisja przyznała następujące miejsca. Dyplomy i nagrody wszystkim uczestnikom
wręczali: Wicemarszałek Województwa
Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Wójt
Tadeusz Górski, Przewodniczący rady
Gminy Janusz Lechowicz.

Uroczystość wręczania nagród
w konkursie MGEiB

Kategoria gospodarstwa:
I miejsce – Krystyna Sadowska – Wereszcze Małe – 100 pkt
II miejsce – Beata Gryglewska – Leonów – 98 pkt
III miejsce – Agata Paraszczuk – Wereszcze Małem – 97 pkt
III miejsce – Iwona i Mirosław Jędruszczakowie – Hruszów – 96 pkt
Kategoria działki:
I miejsce – Anna Małysz – Kobyle – 100 pkt
I miejsce – Mieczysława Hoduń – Rejowiec – 99 pkt
I miejsce – Aneta Holuk – Zyngierówka - 97 pkt
II miejsce – Piotr Kulczyński – Rejowiec - 96 pkt
II miejsce – Wanda Policha – Rejowiec – 96 pkt
II miejsce – Marzenna i Jerzy Kieliszek – Wereszcze Małe – 96 pkt
III miejsce – Krzysztof Kozioł – Zawadówka – 95 pkt
III miejsce – Maria Bednarczuk – Wereszcze Małe – 95 pkt
III miejsce – Zdzisław Jarmuszyńska – Leonów – 95 pkt
Wśród wystaw i prezentacji były m.in. Kół Gospodyń Wiejskich z Wereszcz Małych, Wereszcz Dużych, Stoisko Terapii Zajęciowej, stoisko promocyjne książki „Rejowiec – jego właściciele w latach 1531 –
1869”, wydanej z uzupełnieniem z okazji „Zorganizowania obchodów 480 – lecia objęcia dóbr rejowieckich
przez Mikołaja Reja i jego żonę” autorstwa Mariana Janusza Kawałko, z rysunkami Stanisława Jana Miszczuka. Od autorów oprócz książki można było uzyskać autograf.

Całość uroczystości uzupełniły występy: Chóru „Kantata” z Chełma, Orkiestry Dętej z Rejowca, Marleny Stangryciuk, Zespołu muzycznego działającego przy GOK Rejowiec - pod kierunkiem Marka Pukasa, kapeli „Sami Swoi”, Grupy artystycznej z Mircza, Zespołu „Biesiada europejska” rodziny Sroczyńskich, grupy „Histon” oraz zespołu tańczącego break - dance’a - Dance Evolution Forever, którego liderem jest Łukasz Lipiński.

Wójt Tadeusz Górski składa podziękowania wszystkim sponsorom, którzy wsparli finansowo uroczystość Gminnego Święta Plonów.
xxx
1 września kolejny raz obchodziliśmy rocznicę wybuchu II wojny światowej. Po uroczystej Mszy Świętej w kościele parafialnym poczty sztandarowe, uczniowie szkół, władze gminy, mieszkańcy w asyście Orkiestry Dętej przemaszerowali ulicami Rejowca składając wieńce i wiązanki w miejscach pamięci narodowej.
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4 września podczas dożynek parafialnych
w Żulinie organizowanych przez proboszcza
i mieszkańców uczestniczył Przewodniczący Ra-

dy Gminy Janusz Lechowicz i Wójt Gminy Rejowiec Tadeusz Górski. Uroczystości uświetniła
gminna Orkiestra Dęta.
xxx
Zapraszamy wszystkich chętnych dnia 5 października, na godzinę 10. 00 do Gminnego Ośrodka Kultury na konferencję popularno - naukową z okazji „Zorganizowania obchodów 480 – lecia objęcia dóbr rejowieckich przez Mikołaja Reja i jego żonę”. W programie: występ młodzieży ZSP Rejowiec, wykład rektora UMCS prof. Ryszarda Szczygła pt. „Mikołaj Rej – człowiek, gospodarz
i obywatel Rzeczpospolitej Polskiej”, wykład naszego regionalisty dr Mariana Janusza Kawałko pt.
„Zalescy naśladowcami gospodarności Mikołaja Reja”. W uroczystości wezmą również udział potomkowie rodu Rejów.
Zapraszamy również do zapisywania się na różne formy zajęć organizowanych w naszej placówce, tj. nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia ze sztuk walki, rękodzieła artystycznego, recytacji, zajęć teatralnych, tanecznych i wokalnych oraz aerobiku.
Wiadomość w GOK.
Grzegorz Gwardiak

„Przedszkole- to drugi dom,
W nim przyjaciele są.
Nauka jest dobrą zabawą
A reszta- ciekawą sprawą”
Rozpoczął się kolejny rok szkolny w Gminnym
Przedszkolu w Rejowcu. Wyjątkowo gwarno jest w naszej
placówce. Starszaki z radością przywitały przedszkolne
mury oraz dawno nie widzianych kolegów. Trudne chwile
przeżywają nowicjusze oraz ich rodzice; płacz i łzy przy
rozstaniu, ale to szybko minie bo w przedszkolu jest miło
i wesoło, jest dużo kolegów i koleżanek oraz wiele zabawek. W br. szkolnym rozpoczynamy dodatkowe zajęcia rytmiczno – ruchowe i oczywiście naukę
języka angielskiego. Planujemy też inne atrakcje, ale to niespodzianka.
Wszystkim przedszkolakom życzę samych uśmiechniętych chwil a pracownikom przedszkola
dużo motywacji do pracy, wytrwałości oraz sukcesów w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Dyrektor przedszkola
Barbara Kość
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Pulpety mięsno-warzywne
0,5kg mięsa mielonego
0,5kg kapusty słodkiej
1szklanka kaszy mannej
3jajka
Czosnek, sól, pieprz
Sposób wykonania:Kapuste drobno poszatkować, dodać mielone mięso, kasze manną, jajka, czosnek, sól i pieprz do smaku. Dokładnie wymieszać, formować pulpety
,obtoczyć w mące i usmażyć na rozgrzanym tłuszczu. Pulpety ułożyć w naczyniu zalać rosołem, gotować ok.15min.; po tym czasie zlać sos dodać koncentrat pomidorowy dokładnie
wymieszać i ponownie wlać do pulpetów i gotować 5min.
Grażyna Glina
KGW Wereszcze Małe

Terminarz sezonu rozgrywkowego 2011/2012 UNII REJOWIEC
4-7 września Sparta II Rejowiec Fabr. - Unia Rejowiec
10/11 września Unia Rejowiec - Leszkopol Bezek
17/18 września Hutnik Dubeczno – Unia Rejowiec
24/25 września Unia Rejowiec – Vojsławia Wojsławice
1/2 październik Astra Leśniowice – Unia Rejowiec
8/9 październik Unia Rejowiec – Hutnik Ruda Huta
16/16 październik Spółdzielca Siedliszcze – Unia Rejowiec
22/23 październik Unia Rejowiec –Włodawianka II
29/30 październik Unia Rejowiec – Bug Hanna
5/6 listopada Zryw Gorzków – Unia Rejowiec

Zarząd Klubu Sportowego Unia Rejowiec dziękuje następującym osobom za różnorodną
pomoc na rzecz klubu: Wiesław Olko – prezes GS-u, Anna Kantor, Małgorzata Liszewska, Ireneusz Machel, Dominik Fornal i Zenon Kiser.
Każda forma nawet najmniejszej pomocy mile widziana...

Janina Biela ur. 28.05.1938 r.,, Marian Biłan ur.21.09.1929 r.,Natalia
Bogusz ur. 2.12.1918 r., Waldemar Borowicz ur. 11.01.1939 r., Aneta Borys ur. 2323.01.1980 r., Helena Droń ur. 21.05.1929 r., Bogusław Fedoruk ur. 20.04.1931 r. ,
Marcin Fetta ur. 25.09.1981 r., Witold Gąsiorowski ur. 19.09.1930 r., Kazimiera Kajdaszuk ur. 10.01.1930 r., Maria Kapeluszna ur. 15.08.1924 r., Irena Kister ur.
2.06.1931 r., Janina Kowalczyk ur. 28.05.1924 r., Stanisława Mazur ur. 01.11.1929 r.,
Kazimiera Piekaruś ur. 10.06.1929 r., Lucyna Skomorowska ur. 22.06.1925 r., Czesława Suprewicz ur. 04.12.1927 r., Anna Śliwińska ur. 12.04.1953 r., Ryszard Świątek
ur. 14.04.1950 r., Helena Świstoń ur. 23.07.1915 r., Janina Szarun ur. 24.08.1925 r.,
Emilia Szwec ur.6.06.1926 r., Czesław Tchurzewski ur. 30.04.1935 r., Kazimiera
Tomczyk ur. 17.04.1929 r., Radosław Tracichleb ur. 8.09.1972 r., Zdzisław Wożakowski
ur. 23.02.1946 r., Stanisława Zając ur. 2.04.1928 r.

Odeszli:
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Krystyna Sadowska
I miejsce w kategorii gospodarstwa
Wereszcze Małe

Mieczysława Hoduń
I miejsce w kategorii działki
Rejowiec

Anna Małysz
I miejsce w kategorii działki
Kobyle

Aneta Holuk
I miejsce w kategorii działki
Zyngierówka
Strona 15

OKSZA

OKSZA.
Gazeta samorządowa. Redaktor prowadzący: Janina Danielczuk.
Adres redakcji: ul. Dąbrowskiego 1, 22-360 Rejowiec. Wydawca: URZĄD GMINY REJOWIEC
Skład: Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu, Druk: LODR w Rejowcu 7/ 2011 - 1200
www.gmina.rejowiec.pl
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu e-mail: sekretariat@gmina.rejowiec.pl

