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Zwycięski Wieniec Dożynkowy
z sołectwa Hruszów
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Jerzy Grzesiak odbiera Medal Pamiątkowy
Województwa Lubelskiego

Kapela „Sami Swoi” po raz pierwszy
wystąpiła w nowych strojach
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Rejowiec-Rejowiec współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju
Fabryczny
W dniu 06 września 2010 roku Zarząd Dróg Regionalnego o wartości 325.267,42 zł,
- budo wa wiejskiego centrum sportowoWojewódzkich w Lublinie dokonał wyboru rekreacyjnego w miejscowości Rybie w ramach
oferty na zadanie pn.: „Budowa chodnika w działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”
m. Rejowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej839 Cyców – Siedliszcze – M arynin – skich na lata 2007-2013 o wartości 360.459,41 zł,
Pawłów – Rejowiec na odcinku o dł. 1,706 - w trosce o podwyższenie standardów życia
km. Przetarg wygrał Pan Tadeusz Liszewski mieszkańców, rozwój gospodarczy oraz
prowadzący działalność gospodarczą pod atrakcyjność pod względem przyrodniczym
nazwą P.T.H i U Bud. Inż. „TALIM EX” – i turystycznym realizowane jest działanie
Tadeusz Liszewski. Wkład Gminy Rejowiec pod nazwą „M odernizacja oczyszczalni ściepolegał na udzieleniu Województwu Lubel- ków w Wólce Rejowieckiej wraz z budową
skiemu pomocy rzeczowej na opracowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hrudokumentacji technicznej w/w zadania. szów” w ramach działania 321„Podstawowe
Koszt wykonania (około
700.000 zł) w usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
całości będzie pokryty z budżetu wojewódz- w zakresie gospodarki wodno- ściekowej”
twa.
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Słowa podziękowania należą się M ar- Wiejskich na lata 2007-2013 o wartości
szałkowi Województwa Lubelskiego Krzysz- 6.181.425,46 zł. Rozbudowa infrastruktury
tofowi Grabczukowi, Radnemu Sejmiku Wa- wodno-ściekowej przyczynia się do osiągnięcławowi Cichoszowi i Dyrektorowi Zarządu cia wymagań dyrektywy Unii Europejskiej,
Dróg Wojewódzkich Jerzemu Pytce.
zobowiązującą wszystkie państwa członkowskie do wyposażenia aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM ) większej
We wrześniu 2010 r. rozpoczął się remont od 2000 w systemy kanalizacyjne dla ściechodnika przy drodze wojewódzkiej nr 812 relaków komunalnych i zapewnienia oczyszczecji Biała Podlaska – Włodawa – Chełm – Krasnystaw przy ulicy Kościuszki w Rejowcu na długo- nia ścieków przed wprowadzeniem ich do
ści 130 m. Pomimo, iż utrzymanie chodnika leży wód najpóźniej do 31 grudnia 2015 r. Staraw gestii zarządcy drogi wychodząc naprzeciw nia zmierzające do realizacji inwestycji rozwieloletnim oczekiwaniom mieszkańców Rejow- poczęły się w 2004 roku. W 2007 r. złożylica Wójt podpisał porozumienie z Zarządem Dróg śmy wniosek aplikacyjny do M echanizmu
Wojewódzkich, na mocy którego nasi pracowni- Finansowego EOG oraz Norweskiego M ecy rozpoczęli remont chodnika przy ulicy Ko- chanizmu, jednak dopiero z nowym okresem
ściuszki.
programowania 18 grudnia 2009 r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie tak ważnej
inwestycji,
- jesteśmy w trakcie remontu trzech ulic
Na przełomie lat 2009-2010 rozpoczęliśmy w Rejowcu (ul. Szkolna, ul. Sportowa, ul.
wiele kosztownych inwestycji np.:
3 M aja – środki własne gminy) o wartości
- budowa drogi gminnej ulica Księżycowa
86.588,38 zł,

Chodnik

Chodnik Kościuszki

w Rejo wcu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 1.261.676,71 zł,

- do końca października 2010 roku przebudowana zostanie droga gminna w miejscowości Zyngierówka na długości 1 km przy współfinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- na terenie Rejowca powstały dwa place zabaw
dla dzieci.
- projekt „E-gmina Rejowiec – platforma
Jest to spore osiągnięcie jak na tak nieduży
usług elektronicznych dla mieszkańców gmi- budżet gminy.

ny Rejowiec” dofinansowanego w ramach
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Schetynówka
Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych ma wspierać samorządy gminne
i powiatowe w rozwiązywania problemów
związanych z budową lub remontem dróg
lokalnych, będących ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Drogi remontowane w ramach programu powinny poprawić komunikację z ośrodkami
będącymi lokalnymi centrami wzrostu gospodarczego – miasto Chełm. Ważne, by drogi te wpływały na zwiększenie płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, a nie służyły jako dojazd do gruntów
rolnych.
Wymienione kryteria na terenie naszej gminy
spełniają drogi powiatowe m.in.:
1. Rejowiec – Hruszów – M arynin – Zagrody nr 3122L,
2. M arynin – Siedliszczki – Rejowiec Fabryczny nr 1869L,
3. Rejowiec – Stary M ajdan – Aleksandria
Krzywowolska – Krzywowola – Bezek
nr 1719L,
4. Rejowiec – Kobyle – Niedziałowice –
Żdżanne – Zagroda nr 3130L,
5. Rejowiec – Rybie – Aleksandria Niedziałowska – Niedziałowice nr 3152 L,
6. Niedziałowice – Nowe Depułtycze – Zagroda nr 1834L,
7. Adamów- M arysin – Zagroda nr 1833L,

8. Stołpie – Zyngierówka – Krzywowola –
Pawłów nr 1817L,
9. Leonów – Zawadówka nr 3131L,
Zawadówka nr 3153L.
Rodzi się pytanie, czy radni powiatowi,
a także zarząd powiatu nie widzą, jak zdewastowane są drogi powiatowe?
Co roku wysyłamy pisma do Zarządu Dróg
Powiatowych w Chełmie z propozycją
współpracy i partycypacji w kosztach modernizacji dróg powiatowych leżących na terenie naszej gminy.
Po raz kolejny w imieniu społeczności naszej
gminy kierujemy pytanie do osób odpowiedzialnych:
- dlaczego powiat oddał około 1 700 000 zł
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych i zrezygnował z remontu – modernizacji drogi nr 1817 od miejscowości
Leonów przez Zyngierówkę, Krzywowolę do
Pawłowa?
- dlaczego nie podjęto starań o pozyskanie
środków z w/w funduszu na dalsze remonty
dróg powiatowych??
Powyższe fakty odzwierciedlające opieszałość w rozwiązywaniu problemów gmin zainspirowały burmistrza i wójtów do podjęcia
działań zmierzających do przybliżenia powiatu dla społeczności lokalnych i powołania
porozumienia samorządowego „Gmina – Powiat Wspólna Sprawa” tzw. G-9.

Informacja o przetargach
Dnia 14.09.2010 r. odbył się przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa
drogi gminnej relacji: Zyngierówka – Felczyn. Wpłynęły dwie oferty:
1.”FEDRO” Sp. z o.o. Osieck – cena netto 206 612, 92 zł
2. PTHiU. Bud.Inż. „TALIM EX” – Rejowiec cena netto 107 377, 05 zł
Komisja przetargowa wybrała ofertę nr 2.
O GŁ O SZE NI E
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony wykaz następujących nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do
sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
♦
lokale mieszkalne Nr 2,4,8,9 znajdujące się w budynku położonym na działce
nr 600/24 w Rejowcu przy ul. Przemysłowej 3.
♦
działki nr276,277/1,278/1 położone w Rejowcu zabudowane budynkiem Banku Spółdzielczego.
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Przedruk z Tygodnika „Kresy Wschodnie” za zgodą autorów artykułu Burmistrza Rejowca Fabrycznego Stanisława Bodysa i Wójta Gminy Siedliszcze Hieronima Zonika

Notatk a pras owa dla Kres yTygodnik Wschodni od Porozumienia Samorządowego, Gmina – Powiat Wspólna Sprawa
Działające w powiecie chełmskim porozumienie samorządowe Gmina – Powiat
Wspólna Sprawa może rozszerzyć się o kolejne 2 gminy. Jak wynika z nieoficjalnych
informacji wójtowie kolejnych dwóch gmin
rozważają przystąpienie do G 9. Porozumienie tworzą gminy: Chełm, Dubienka, Dorohusk, Rejowiec, Siedliszcze, Rejowiec Fabryczny, Sawin, Kamień i miasto Rejowiec
Fabryczny.
Celem działań samorządowców tych
gmin jest współpraca na rzecz rozwoju swoich małych ojczyzn oraz utworzenie wspólnego frontu działań i położenie kresu partyjniactwa na szczeblu powiatowym. Jak powiadają wójtowie droga powiatowa nie powinna mieć żadnej barwy partyjnej tylko kolor asfaltu.
Już od co najmniej roku samorządowcy
wskazują na marazm i opieszałoś ć
w działaniach władz powiatowych chociażby
w zdobywaniu i wydawaniu pieniędzy unijnych. Dopiero gdy zaczęli dokuczać starostwu nastąpiła pewna poprawa w inwestycjach drogowych, które w bardzo wielu przypadkach byłyby niemożliwe bez wsparcia
finansowego gmin. Owszem jak twierdzą
w ostatnim czasie dzięki porozumieniu powiatów województwa lubelskiego bez konkursu każdy powiat otrzymał pieniądze z UE
na drogi ale już ich podział w powiecie
Chełmskiem miał partyjne zabarwienie. Brak
dobre j i efe kt y w nej w s p ółp racy
z gminami odczuwają nasi mieszkańcy - mów ią wójt ow ie i burmist rz miast a
a radni powiatowi z naszych gmin zamiast
reprezentować mieszkańców wykazują dyscyplinę partyjną.
Funkcjonowanie partii to cecha społeczeństw demokratycznych, to naturalna sytuacja.
Ale właśnie złe pojmowanie interesu

partii a nie mieszkańców, zaściankowe partyjnictwo jest zagrożeniem idei samorządności co obserwujemy w powiecie chełmskimmówią samorządowcy z grupy G 9.
M ożna zaobserwować dodają to zjawisko w Starostwie i jego urzędach gdzie wielu
urzędników ma problem z określeniem czy
służyć obywatelom czy swojej matce partii?
Dzisiaj powiat często ignoruje interesy społeczności lokalnej z gmin np. rezygnując
z budowy odcinka drogi powiatowej z Henrysina przez Leonów, Zyngierówkę, Krzywowolę i Pawłów.
Widać również, że starostwo niezbyt
dobrze radzi sobie z większymi projektami
jak realizowany wspólnie z kilkunastoma
gminami projekt „e-powiat”. Gminy z chełmskiego, które samodzielnie złożyły projekty
jak Siedliszcze i Rejowiec inwestycje już zakończyły. Starostwo zaś jest jeszcze w blokach startowych a o inwestycji świadczy jedynie tablica informacyjna.

Dialog społeczny m. in. z gminami, zawsze blisko ludzi i ich
spraw to zdaniem samorządowcó w
z G 9 powinno cechować działalność
w powiecie.
Powiat – Gmina to Wspólna Sprawa,
bo tego chcą nasi mieszkańcy mówią uczestnicy samorządowego porozumienia z 9 gmin
chełmskich a wkrótce może i z jedenastu.

Powiatem da się kierować skutecznie bez partii, o czym świadczy
zarządzanie gminami, gdzie liczą się
ludzie i ich kompetencje. Partie są
na stałe wpisane w system demokratyczny, także w Polsce, ale upartyjnienie szczególnie samorządów powiatowych nic dobrego dla mieszkańców nie przynosi min., dlatego,
że partie maja krótkie ławki
z dobrymi kadrami a miernota umie
uprawiać tylko partyjniactwo.
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Dożynki – hołdem dla
trudnej pracy rolnika.
Z godnie z wieloletnią
polską tradycją
Gminne
Święto Plonów odbyło się 29
sierpnia .
Uroczystość rozpoczęła M sza
św. odprawiona w intencji
rolników wraz z poświęceniem wieńców dożynkowych
. W homilii Ks. Proboszcz
A ndrz ej J erzyna mów ił
o trudnej sytuacji rolnika oraz
o potrzebie modlitwy dziękczynnej , że kataklizmy nawiedzające kraj szczęśliwie
omijały nasz region i pozwoliły na zebranie plonów , które w tym roku są bardziej
skąpe.
Dorodny bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki starostowie dożynek –P. Dorota
Kochańska z Kol. Rejowiec i
P. Kazimierz Szymonik z
Wereszcz M ałych przekazali
na ręce Wójta Tadeusza Górskiego i Przewodniczącego
Rady Gminy Antoniego Bukraby . Chleb prezentował się
okazale i smakował wszystkim uczestniczącym w uroczystościach dożynkowych .
Nie zabrakło zacnych gości
osób życzliwych Wójtowi
i gminie.
Odświętność Gminnych Dożynek i ich uroczysty charakter znalazły potwierdzenie
w przemówieniu Wójta T.
Górskiego. Oto jego treść .
Szanowni Państwo!
Drodzy Rolnicy i mieszkańcy gminy!
Dostojni goście!
Obchodzimy dzisiaj uroczyste święto plonów. Święto wieńczące całoroczną pracę rolników
i ich rodzin.
W tym szczególnym dniu
kieruję do Was, drodzy Rolnicy
wyrazy głębokiego szacun ku i zara-

zem składam pokłon waszemu trudowi. Organizując Dożynki nawiązujemy do prastarej i pięknej tradycji polskiej wsi.
Szanowni Państwo!
Obchodzimy dzisiaj święto plonów oceniające efekty całorocznej trudnej pracy rolników,
dziękujemy Panu Bogu za największy skarb rolniczego trudu jakim
jest chleb.
Ziemia, która j est
warsztatem pracy rolnika, rodzi
i karmi, z niej czerpiemy owoce
niezbędne dla życia. Dożynki stwarzają doskonałą okazję wyrażenia
swojego przywiązania do ojcowizny, jej bogatej kultury i obyczajowości Z wdzięcznością i szacunkiem należy po chylić głowę przed
tymi, którzy ziemię użyźniali, a gdy
trzeba było stawali w jej obronie,
nie szczędząc również krwi. Dziś
potrzeba nam takiej miłości ojczystej ziemi, jak umiłowali ją chłopi
w przeszłości.
Nieprzewidywalność pogody, jako zagrożenie plonów rolniczych jest niczym w porównaniu
z zagrożeniem powstałym wskutek
ludzkiej bezmyślności.
Ob o wi ąz ki em każ d eg o
z nas jest podejmowanie odpowiednich działań w trosce o to, aby wartość ziemi była zawsze szanowana
i chroniona.
W każdej dziedzinie życia,
nie tylko w rolnictwie, ważne jest,
aby ziarno, które ma przynosić obfity owoc padało na użyźnioną glebę.
Rolnictwo to coś więcej,
niż żywność, jest ono ważne nie
tylko dla gospodarki, lecz również
jako skarbnica cenn ych wartości
społecznych i kulturowych o których nie sposób mówić pomijając
tradycję rolniczą i wiejską.
Szanowni Państwo!
Szczególną rolę w kreowaniu rozwoju wsi odgrywają samorządy lokalne.
To Wy Panie i Panowie
Radni, Panie i Panowie Sołtysi jako
działacze samorządowi jesteście
liderami w swoich środowiskach.
Cieszycie się zaufaniem i poparciem społecznym.
To od Was, od Waszej
gospodarności i mądrych decyzji
zależy lepsza przyszłość polskiej
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Wiem, że warunki naszego
działania są trudne. Jednak wiem
również, jak wiele dobrego dla środowiska może zrobić samorząd.
Bardzo wiele zmieniło się
w gminie Rejowiec w ciągu ostatnich kilku lat. Idee prawdziwej samorządności przyświecającą dziś
wszyst kim mies zka ńcom na szej
Gminy - widać to w ich codziennym
życiu.
Wi da ć w dz ia ła ni a ch
i decyzjach podejmowanych przez
władze samorządowe, stawiające
na stabilny, ciągły i zrównoważony
rozwój naszej gminy.
Widać ją w ilości pieniędzy corocznie przeznaczanych na
inwestycje. Widać ją w kolejnych
metra ch uł ożon ych ch odni ków,
wyremontowanych i wybudowanych dróg.
Widać ją w odnowionych
szkołach, obiektach użyteczności
publicznej. Realizacja wielu przedsięwzięć, pomimo niewielkiego budżetu gminy, była możliwa dzięki
racjonalnemu wydatkowaniu własnych środków budżetowych oraz
znaczących środków pozyskiwanych z różnych źródeł pozabudżetowych.
Dzisiejsza gmina Rejowiec
to efekt naszej wspólnej pracy. To
też efekt współpracy pracowników
naszego Urzędu Gminy z wieloma
wspaniałymi ludźmi.
To efekt pracy wszystkich
mieszkańców naszej małej Ojczyzny.
Z tego miejsca pragnę,
więc Wam wszystkim gorąco podziękować za współdecydowanie
o losach naszej Gminy. Za zaangażowanie i bezinteresowną troskę
o jej dobro. Za to, że swoimi działaniami przyczyniliście się i dalej
przyczyniacie do dalszego jej rozwoju.
Oczywiście zawsze może
być zrobione więcej, w innym miejscu, za większe pieniądze. Ale wiemy już, że tylko konsekwentne działania, rozpisane na kilka lat do
przodu, dają rzeczywistą, a nie
iluz or yczn ą szans ę sp eł ni enia
wszystkich oczekiwań mieszkańców.
Ciąg dalszy art. na następnej
stronie
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Tylko tak będziemy mogli
wykorzystać szansę, jaką dają nam
środki Unii Europejskiej.
Cieszy fakt, że nasza gmina jest w gronie najbardziej inwestycyjnych gmin w powiecie chełmskim. Chcę to podkreślić tutaj, na
Święcie Plonów by potwierdzić, że
środki, które pozyskujemy na zadania gminne w całości przeznaczane
są na drogi, chodniki, na szkoły.
Nie są przeznaczone na
administrację.
Samorząd gminy udowodnił, że potrafi wytrwale i terminowo
realizować zaplanowane inwestycje.
Mówiąc o d ziałalnoś ci
samorządu gminnego należałoby
zapytać:
Kiedy inwestowano tak wiele w tę
ziemię jak teraz?
Czy nie widać gołym okiem jak
zmieniają się drogi gminne, trwają
już prace na ulicy Księżycowej,
swoje oblicze zmienią także ulica
3-go Maja, Sportowa i Szkolna w
Rejowcu, rozstrzygnięto przetarg
na budowę chodnika do granic
Rejowca Fabrycznego, jak odnowiono budynki użyteczności publicznej, jak powstaje nowoczesna
oczyszczalnia ścieków, jak rośnie
sala gimnastyczna, dobiegają końca prace scal eniowe gruntów w
czterech miejscowościach naszej
gminy. To tylko nieliczne przedsięwzięcia na
realizacje których
z własnych środków przeznaczymy:
4 523 703,85 zł. a pozyskamy
z funduszy 10 965 751,14 zł
Tak, śmiało mogę powiedzieć: gmina wykorzystała dobrze mijające

lata, umocniła się i jest silna. Wiemy też jak ją dalej rozwijać i umacniać.
Mówię to, dlatego, że za
kilka miesięcy pójdziemy do wyborów samorządowych.
Idźmy do nich i dokonajmy
mądrych decyzji – wybierzmy ludzi,
którzy udźwigną ciężar wypracowywania decyzji, które muszą być
kompromisem pomiędz y możliwościami finansowymi a potrzebami
wszystkich środowisk.
Na nowe możliwości, jakie
dają środki z Unii Europejskiej,
potrzeba perspektywy wieloletniej
i roztropności w planowaniu działań. Wierzę, że stać mieszkańców
naszej gminy – na wykorzystanie
szans, jakie dają fundusze unijne..
Na zakończenie swojego
wystąpienia pragnę podziękować:
- wszystkim mieszkańcom
naszej gminy za codzienny trud
i udział w budowaniu przyszłości
naszej małej ojczyzny, za wyrozumiałość, życzliwość i otwartość na
nowe wyzwania, za pomoc w realizacji bieżących zadań wynikających
z obowiązków samorządu a przede
wszystkim za zaufanie i ogromne
poparcie w tych chwilach kiedy
tego potrzebowałem.
Serdecznie Państwu dziękuję!
- w tym miejscu dziękuję także za
przepięknie przygotowane wieńce
i przepyszne wyroby regionalne.
- słowa podziękowania kieruję do
Pana Posła Zbigniewa Matuszczaka za współpracę i przyjaźń, za
pomoc, zrozumienie i przychylność
dla mnie i dla naszej gminy;

- na ręce Pana Roberta Ziarka
składam podziękowania dla Pana
Krzysztofa Grabczuka
za wieloletnią współpracę i przyjaźń, za ogromną życzliwość dla
naszego samorządu.
Szanowni Państwo chcę otwarcie
powiedzieć, że to dzięki osobistemu
zaangażowaniu Pana
Marszałka gmina Rejowiec pozyskała ogromne środki na inwestycje
już zrealizowane a także te zaplanowane.
- dziękuję radnym i sołtysom za
całą naszą współpracę,
- koledze burmistrzowi i kol. wójtom za owocną współpracę, która
mam nadzieję przyniesie namacalne efekty dla społeczności naszych
gmin;
- serdecznie dziękuję koleżankom
i kolegom z urzędu gminy, którzy
wielokrotnie udowodnili, że dobro
ogółu jest dla nich najważniejsze,
dziękuję Wam drogie koleżanki
i koledzy za każdy wspólnie przepracowany dzień, za waszą pomoc,
wsparcie, słowo otuchy kiedy zwątpienie wzbierało na sile,
- dziękuję pocztom sztandarowym,
- dziękuję wszyst kim zespołom
i wystawcom,
- dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości tegorocznych dożynek
Niech nigdy i nikomu nie
zabraknie chleba w naszej gminie
i całej Ojczyźnie.
Szczęść Boże wszystkim
Janina Danielczuk

Mszą św. rozpoczęły się obchody upamiętniające 71 bolesną rocznicę napaści sowiecki ej na Polskę.
17 września 1939 r. historycy nazwali „nożem w plecy” zadanym od wschodu.
Poczty sztandaro we Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, rejowieckich szkół i władze
gminy na czele z Wójtem T. Górskim i Przewodniczącym Rady Gminy A. Bukrabą , członkowie Towarzystwa
Regionalnego Rejowiec z przewodniczącym J. Grzesiakiem , młodzież szkolna i nieliczni mieszk ańcy Rejowca, Orkiestra Dęta pod batutą W. Linka przeszli pod Pomnik upamiętniający daty zrywów narodowowyzwo leńczy ch wzniesiony na parafi alnym cmentarzu.
Odsłonięcia Pomnika dokonali –Ks. Proboszcz A. Jerzyna , M. Kieliszek –członek Towarzystwa Regionalnego i W. Larwiński – kombatant , których jest coraz mniej.
W uroczystości uczestniczył Jan Sulima –przedstawiciel Powiatowego Związku Kombatantów w Chełmie.
Po złożeniu wiązanek i zapaleniu świateł pamięci głos zabrali; Wójt T. Górski , który podziękował uczestnikom uroczystości oraz Przewodni czący Rady A. Bukraba przypomniał bolesną kartę naszej historii.
Janina Danielczuk
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D oż y nek
Gminnych został rozstrzygnięty konkurs „M oje gospodarstwo estetyczne i bezpieczne”. Komisja w składzie: M aria Psujek, Janusz
M azurek, Jolanta Popek, Dorota Łosiewicz, Grzegorz
Gwardiak po zlustrowaniu 44
zgłoszonych gospodarstw
i działek gminy Rejowiec
przyznała następujące miejsca:
Kategoria gospodarstwa:
I miejsce - M aria Kość –
Adamów – 100 pkt; II miejsce - Krystyna M ajdańska –
Zyngierówka – 97 pkt; II
miejsce - Iwona i M irosław
Jędruszczak – Hruszów - 97
pkt; III miejsce - Wanda Policha – Rejowiec – 93 pkt;
Kategoria działki:
I miejsce - M arta Szemro –
M arysin - 100 pkt;
II miejsce - Halina Przybycień – Rejowiec – 98 pkt;
II miejsce - Kazimierz Krzywina – Zawadówka – 98 pkt;
III miejsce - M arzenna Kieliszek – Wereszcze M ałe – 97
pkt; III miejsce - M ariusz
Wiorko – Rejowiec – 97 pkt;

Osoby, które nie odebrały
nagród prosimy o zgłoszenie
się do GOK - u.
W konkursie dożynkowym na „Najpiękniejszy
Wieniec” kolejne miejsca
zajęły sołectwa: I - Hruszów,
II - Kobyle, III - Wereszcze
M ałe. Nagrody za udział
otrzymały sołectwa M arynin
i Wereszcze Duże.
Dziękujemy bardzo za
wypieki przygotowane na
konkurs „N ajs maczniejsze
wypieki domowe”. Zgłosiło
się 15 osób, wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe.
xxx
Z arząd Województwa
Lubelskiego wyróżnił Państwa Teodozję i Jerzego
Grzesiaków M edalem Pamiątkowym Województwa
Lubelskiego za wkład w rozwój kultury na terenie województwa Lubelskiego. Nagroda została wręczona przez
Roberta Ziarka w imieniu
M arszałka Krzysztofa Grabczuka podcz as Dożynek
Gminnych.
xxx
1 września uczczona
została pamięć poległych
podczas II wojny światowej.
Kombatanci, młodzież, Or-

kiestra Dęta i władze gminy
wzięli udział w uroczystej
Mszy Świętej oraz złożyli
kwiaty w miejscach pamięci
narodowej znajdujących się
w naszej gminie. W dniu napaści strony wschodniej na
Polskę (17 września) został
wyświęcony Pomnik na grobach żołnierskich.
xxx
Jeszcze raz zwracamy
się do mieszkańców naszej
gminy z prośbą o przesyłanie
propozycji nazwy kapeli
„Sami Swoi”.
xxx
Wszystkich miłośników poezji zapraszamy do
udziału w XIV Jesiennym
Konkursie Recytatorskim pt.
„Chopin i jego przyjaciele”.
W tym celu należy przygotować jeden utwór. Szczegółowe informacje dla zainteresowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu.
xxx
4 października Gminny
Ośrodek Kultury zaprasza
dzieci na bajkę „Kot w butach”. Cena biletu 2 zł, godzina 9. 30.
Grzegorz Gwardiak

Kto gra w UNI REJOWIEC?
Seniorzy :
Bramkarze: Studziński Łukasz, Soczyński Krzysztof, Maciejewski Maciej.
Obrońcy: Stadnik Kamil, Pawlicha Mateusz, Daniel czuk Michał, Adam czuk Mat eusz, Szczepanik Karol, Basiński Mirosław, Piłat Artur, Drozd Dawid. Pomocnicy i Napastnicy: Górski Łukasz, Studziński Michał, Kozioł Przemysław, Cios Marek, Kloc Marcin, Szajduk Paweł, Rumiński Grzegorz, Jers ak Grzegorz, Kopiel
Łukasz, Czerwinski Adrian, Korzeniowski Arkadius z,
Brzezi cki Kamil, Kowalski Adrian, Futyma Maciej.
Juniorzy: Maciejewski Maciej, Bohuniuk Karol,
Krawczyk Kamil, Bohuniuk Mateusz, Drozd Dawid,
Kopiel Łukasz, Błaszczyk Rafał, Waręcki Mateus z,
Mojsiejuk Marcin, Uszko Krzyszto f, Fijałek Rafał
Urodzeni:
,Czerwiński Adrian, Ożóg Jakub, Ożóg Dawid, Maciejewski Karol, Grądkowski Krystian, Kowalski
Amelia B., Bartosz S., Rafaella T., Igor
Adrian, Mojak Kamil.
Z., Oliwia K., Jakub B., Amelia K.
Część zawodników kwali fikuje się do gry zarówno w drużynie Seniorów i Juniorów.
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Otwarto Centrum Motoryzacji
Po pokonaniu wielu trudności z początkiem września br. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Roltex Siedliszcze Sp. z o.o. uruchomiła w Rejowcu przy ul. Przemysłowej 18 „Centrum M otoryzacji w którego skład weszła Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, serwis samochodowy i sklep części zamiennych, olejów i materiałów eksploatacyjnych. Było to możliwe dzięki wsparciu i wydatnej pomocy Wójta Gminy Rejowiec,
pracowników Urzędu Gminy oraz Banku Gospodarki Żywnościowej, z którym wiążą nas
od lat partnerskie stosunki. Dzięki wsparciu finansowemu ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mogliśmy wyposażyć stacje kontroli
pojazdów oraz serwis w nowoczesne, innowacyjne urządzenia diagnostyczne i naprawcze. Charakteryzują się one oprócz nowatorskich rozwiązań
w nich zastosowanych
również funkcjonalnością, bezpieczeństwem i dokładnością wykonywania usług.
Do grupy tych urządzeń należy oryginalna w estetyce i wyróżniająca się na
rynku linia diagnostyczna marki CERTUS, interaktywne urządzenie do geometrii
kół dające bardzo duże możliwości w zakresie dokładności, jakości i szybkości wykonywania tej usługi czy też nowoczesny o szerokim zakresie stosowania zestaw
CAPELEC do badania silników samochodowych w zakresie ochrony środowiska.
Serwis samochodowy został wyposażony m.in. w nowoczesny bardzo dokładny,
automatyczny zestaw do obsługi ogumienia. Urządzenia do profesjonalnej obsługi układów elektronicznych w samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych. Uniwersalne, automatyczne urządzenie do obsługi klimatyzacji oraz wiele innych specjalistycznych urządzeń i narzędzi niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania warsztatu i diagnostyki.
Wobec powyższego zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy i nie tylko, do korzystania z naszych usług. Wykonywania przeglądów rejestracyjnych pojazdów na miejscu:
samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, autobusów, ciągników rolniczych,
przyczep, motocykli i motorowerów oraz badania dodatkowe np. pojazdów z gazem, sprowadzonych z zagranicy, taxi, nauki jazdy, pojazdów uprzywilejowanych itd.
Każdemu klientowi stacji kontroli pojazdów gwarantujemy upominek lub wymianę opon za
1/2 ceny. Serwis samochodowy zapewni państwu miłą tanią i profesjonalną obsługę w zakresie: geometrii zawieszeń -mechaniki pojazdowej -obsługi klimatyzacji -montażu i sprzedaży ogumienia.
Wykorzystując wieloletnie doświadczenie oferujemy państwu również: montaż, naprawy
i części do samochodowych instalacji gazowych i naprawę, części zamienne i sprzedaż skuterów.
M amy nadzieję, że spełnimy państwa oczekiwania starając się aby usługi w naszym
centrum wykonywane były solidnie, dokładnie i profesjonalnie. Dlatego też z zależności od
potrzeb będziemy starali się zwiększać stan zatrudnienia czy wprowadzać nowy zakres
usług.
Zarząd PUH Roltex Siedliszcze Sp. z o.o.

O GŁ O SZE N I E
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony wykaz następujących nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do
sprzedaży:
działki nr 610/1, 610/2, 610/3, 610/4, 610/5, 610/6, 610/7, 610/8, 610/9, 610/11, 610/12,
610/13, 610/22, 610/23, 610/24, 610/25, 610/26, 610/27, 610/28, 610/29, 610/30
położonych w obrębie geodezyjnym Wólka Rejowiecka przeznaczonych w planie zagospodarowania pod budownictwo jednorodzinne oraz działka nr 610/21 przeznaczona w planie
zagospodarowania pod handel i usługi.
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Projekt wspó łfinan sowany ze śro dków Unii Eur opejskiej
w r ama ch Europ ejs kiego Fu ndus zu Spo łecznego

Od 1 sierpnia 2010r. Zespół Szkół Publicznych im. M ikołaja R eja w R ejow cu
rozpoczą ł rea lizację projektu pt.:

„Równaj do najlepszych! Program kompleksowego
wsparcia uczniów”
Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramac h
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX : R ozw ój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.1. W yrównyw anie szans edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie ośw iaty,
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównyw anie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostę pie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Zakładany okres realizacji projektu: 01.08.2010r. do 31.01.2012r.
Uczestnicy projektu: Uczniowie Lice um O gólnokształcącego i Lic eum Profilowa nego w
Zespole Szkó ł Public znych im. Mikołaja Reja w Rejowc u
Cele m projektu jest Zw iększenie efektywności kształcenia wobe c uczniów i uczennic
Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilow anego Zespole Szkół Publicznych im.
Mikołaja Reja w Rejowcu
Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:
• Zajęcia w yrównawcz e dla kla sy 1, 2, 3 (j. polski, j. angielski, mate matyka, biologia,
geografia itp.)
• Zajęcia dodatkowe w ramach Klubu Przedsiębiorczyc h (Loża Artystycz na, Loża
Filmowa, Loża Artystów Ruchu, Loż a Dziennikarska , Dyskusyjny K lub Literacki,
Dyskusyjny Klub Europe jski, Loż a Praktyc znych Zastosowań Matematyki)
• Szkolny O środek Kar ier y ( warsztaty psychoedukacyjne, indywidualne doradztwo
zawodow e)
• Wyjaz dy edukac yjne
Biuro projektu:
Zespół Szkół Publicznych im. M ikoła ja Re ja w Rejowcu
U l. Przemysłowa 4
22-360 Re jow iec
Tel. 825688059

Ostatnio odeszli:
Edwarda Bilik ur. 1928 r., Roman Czaus ur. 1945 r., Jerzy Grzywna ur. 15.08.1956
r., M aria Joszczuk ur. 1956 r., Genowefa Kręgulec ur. 1927 r., Wojciech Powaga
ur. 1968 r.
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II - miejsce Halina Przybycień
Rejowiec

I - miejsce Marta Szemro - Marysin

II - miejsce Kazimierz Krzywin a
Zawadówk a

III - miejsce Marzenna Kieliszek
Wereszcze Małe

III - Mariusz Wiorko
Rejowiec
I - miejsce Maria Kość - Adamów

II - Krystyna Majdańska
Zyngierówka

III - Wanda Policha
Rejowiec

II - Iwona i Mirosław
Jędruszczako wie Hruszów
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