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Do końca sierpnia zostało
wyłączone oświetlenie uliczne
w sołectwach. Oświetlane są jedynie ulice w Rejowcu - jako siedzibie gminy. Drogą wojewódzką
Chełm - Krasnystaw przemieszcza się bardzo duża liczba pojazdów nie tylko krajowych, lecz
i zagranicznych.
Stale rosnące koszty oświetlenia
ulicznego wymuszają szukanie
oszczędności. Podobne decyzje
podejmuje większość samorządów. Na pewno jest to utrudnienie dla mieszkańców, ale w minimalnym stopniu powoduje
zmniejszenie efektu cieplarnianego, który ma ujemny wpływ na
zdrowie ludzkie.

skiego. Bez jego wsparcia nie
byłoby pieniędzy dla Rejowca,
bowiem potrzeby tego typu
w województwie są duże.
Z własnych pieniędzy gmina wydała na powyższą inwestycję ponad 900 tysięcy zł. Z przyczyn
finansowych w b.r. budowa sali,
tak bardzo potrzebnej młodzieży
tam uczącej się, nie zostanie
ukończona. Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku uda się pozyskać kolejne kwoty i ukończyć
inwestycje.

Rybie jako jedyna wieś
w naszej gminie opracowała Plan
Odnowy Miejscowości i złożyła
wniosek do Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich o dofinansowanie budowy wiejskiego centrum sportu i rekreacji. Wniosek
pomyślnie przeszedł ocenę formalną, merytoryczną i uzyskał
pozytywna opinię. W związku
z tym w dniu 24 sierpnia 2009 r.
zostanie podpisana umowa
o przyznanie pomocy finansowej.
Wysokość wsparcia finansowego
wyniesie
zł.
Jak widać, warto jest
podjąć podobną inicjatywę mającą na celu rozwój własnej miejscowości.

Wójt Gminy systematycznie zabiega o pieniądze na budowę sali. Czyni tak od momentu
rozpoczęcia inwestycji w roku
2007.
W ub. roku na ten cel Ministerstwo Sportu przeznaczyło 500
tysięcy zł. W b.r. Gmina ponownie wnioskowała o taką kwotę.
Dostała
. Duży
udział w przyznaniu tych kwot
miał P. Krzysztof Grabczuk Urząd Marszałkowski
marszałek województwa lubel- w Lublinie pozytywnie rozpatrzył
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wniosek o przyznanie pomocy
złożonej w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” na remont i modernizację budynku
GOK oraz budowę placu zabaw
dla dzieci w parku przy ulicy
Kościuszki w Rejowcu, przyznaj ąc n a p o w yż s z e k wo t ę
(słownie: czterysta
jedenaście tysięcy dwieście siedem złotych).














Mieszkańcy Rejowca odczują ulgę. Nawierzchnia ul. Kościuszki (od kościoła do drogi
w kierunku Kobylego) będzie
gładka.
Dzięki usilnym staraniom i systematycznym zabiegom Wójta
T. Górskiego, wspieranego przez
Radę Gminy na w/w odcinku
o długości 1554m zostanie położona nakładka bitumiczna. Na
odcinku ul. Dąbrowskiego znikną
„garby” utrudniające jazdę
i stwarzające niebezpieczeństwo
wszystkim uczestnikom ruchu.
Poprawa stanu rejowieckich ulic
stała się możliwa dzięki przychylności radnych Sejmiku Wojewódzkiego, Urzędowi Marszałkowskiemu w Lublinie i Zarządowi Wojewódzkiemu Dróg, którzy
wspierali starania wójta.
Janina Danielczuk

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec
http://portal.rejowiec.bip-gov.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony
wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat.
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nakładka
Stan dróg powiatowych
-droga Nr 3122-Łopiennikprowadzących przez naszą gminę Rejowiec , odcinek w lesie wymajest fatalny. Praktycznie one
ga nakładki i wycinki zakrzaczeń
wszystkie wymagają natychmia- -droga Nr3130-Zagroda („dziad”)stowych remontów. Wójt i Rada
Kobyle- Rejowiec, wymaga uzuGminy systematycznie o to zabie- pełnienia wybojów i wykonania
gają w starostwie powiatowym.
nakładki (najgorsza sytuacja jest
W piśmie z dnia 18 maja b.r.
w miejscowości Kobyle)
Wójt zwrócił się do starosty
-droga Nr 3152-uzupełnienie wychełmskiego Pana Kazimierza
bojów, wymiana przepustów droStockiego o pilną interwencję na gowych na odcinku Niedziałowinastępujących odcinkach dróg:
ce- Rybie –Rejowiec
-droga Nr 1719-odcinek w lesie
-droga Nr 3131-Leonów –
i we wsi Majdan Stary + wycinka Zawadówka wymaga nakładki aszakrzaczeń rosnących w rowach faltowej
przydrożnych i poboczach
-droga Nr1869 Marynin- Sie-droga Nr1817-wykonanie
dliszczki- Rejowiec Fabryczny
wzmocnienia podbudowy i naremont nawierzchni
kładki asfaltowej na odcinku
-droga Nr 3129 Czarnoziem- BanPawłów –Zyngierówka
kowszczyzna-Niedziałowice re-droga Nr1832-droga gruntowa
mont nawierzchni
w Kolonii Marysin wymagająca
Pismo zawierające powyższą prośwykonania odwodnienia( przepubę zostało przesłane nie tylko do
sty i rowy przydrożne) oraz
starostwa, ale na ręce Przewodniwzmocnienia nawierzchni
czącej Rady Powiatu w Chełmie,
-droga Nr 1833 Adamów- Mary- Radnych Powiatowych z naszej
sin, dokończenie wykonania nagminy- p .p. Marcina Grela i Anwierzchni asfaltowej na istniejącej drzeja Kantora oraz do Zarządu
podbudowie
Dróg Powiatowych w Chełmie.
-droga Nr 1834-Niedziałowice –
W odpowiedzi na potrzeby gmin
Uher, wykonanie remontu naRada Powiatu wyraziła zgodę na
wierzchni-wypełnienie wybojów zaciągnięcie długoterminowego
w nawierzchni asfaltowej lub
kredytu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S-12
jest partnerem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora
publicznego, gospodarczego
i społecznego, mającym na celu działania na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich, aktywizowanie społeczności lokalnej oraz promowania obszaru.

W skład LGD wchodzą gminy
Chełm, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Sawin, Siedliszcze
i miasto Rejowiec Fabryczny, przedsiębiorcy, rolnicy, osoby fizyczne,
prowadzące działające na rzecz rozwoju obszarów wchodzących w skład
LGD oraz organizacje społeczne
i domy kultury z terenu gmin członkowskich.
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w kwocie 5000000,oo(słownie: pięć milionów zł) na
drogi powiatowe.
Na drodze powiatowej Nr 3131
w miejscowości Leonów na odcinku o długości 1,5km nastąpi przebudowa. Zadanie będzie obejmowało wykonanie odnowy metodą
nakładek bitumicznych i podwójnego powierzchniowego utrwalania.
Konsekwencją decyzji starostwa
było podjęcie przez Radę Gminy
Rejowiec uchwały dotyczącej
partycypacji gminy w budowie
dróg. Gmina przeznaczy 160000zł
(słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy). Deklaracja tego typu złożona
była władzom powiatowym o wiele wcześniej. Chodziło o to, by
nawierzchnia dróg była remontowana.
Starostwo dało zapewnienie, że
remont drogi powiatowej Nr 3130
relacji Zagroda-Kobyle (właśnie
o Kobyle chodziło zarówno mieszkańcom, wójtowi i radnym) zostanie wykonany własnymi siłami
przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Chełmie.
Miejmy nadzieję, że słowa zostaną
dotrzymane i stan tej drogi, chociaż trochę ulegnie poprawie.
Janina Danielczuk

W dniu 27.05.2009 w Lublinie została podpisana umowa ramowa pomiędzy Zarządem Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania
„PROMENADA S-12” a Zarządem
Województwa Lubelskiego o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju. Oznacza to, że
Lokalna Grupa Działania została wybrana przez samorząd województwa

OKSZA
do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i będzie dysponowała środkami
finansowymi na wdrażanie działań
opisanych w LSR. Pierwsze konkurs y b ę d ą o gł o s zo n e j e s zc ze
w 2009 roku w ramach
działań
„Odnowa i rozwój wsi” oraz
„Małych projektów”.
Propozycje zadań do dofinansowania
muszą mieścić się w ramach określonych Lokalną Strategią Rozwoju
i spełniać poniższe cele:
- Poprawa jakości życia mieszkańców LGD PROMENADA S 12
- Wzrost aktywności i różnorodności
gospodarczej na obszarze LGD PROMENADA S 12
- Ochrona i wykorzystanie lokalnych
zasobów kulturalnych i historycznych
- Wzmocnienie i rozwój kapitału
ludzkiego na obszarze LGD
PROMENADA S 12
O wsparcie finansowe planowanych
przedsięwzięć mogą występować
jednostki samorządu terytorialnego,
instytucje kultury, kościół lub inne
związki wyznaniowe, stowarzyszenia
i organizacje pozarządowe, osoby
fizyczne, jednostki prowadzące działalność oświatową, ośrodki pomocy
społecznej, osoby prawne i jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, właściciele
(osoby fizyczne i prawne) i zarządcy
obiektów zabytkowych , organizacje
pozarządowe, mikroprzedsiębiorcy
działający w branży około turystycznej, rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne lub działalność
gospodarczą poza rolnictwem.
Dofinansowanie można będzie otrzymać na:
remont i doposażenie świetlic wiejskich; remont, budowę i doposażenie
budynków użyteczności publicznej
oraz ośrodków kulturotwórczych;
nowe centra miejscowości i kształtowanie przestrzeni publicznej we
wsiach; odnawianie i budowę miejsc
o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców; przygotowywanie i wydawanie folderów,
albumów fotograficznych, filmów
promujących, monografii, przewod-

ników i map turystycznych, widokówek i innych publikacji informacyjnych promujących obszar LGD; rewitalizację zdewastowanych obiektów z przeznaczeniem na rozwój nowych funkcji publicznych, sprzyjających rozwojowi obszaru; wsparcie
szkoleniowe i doradcze rolników,
mikroprzedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą i przedsiębiorców; aktywizacja i promocja samozatrudnienia
i różnicowania działalność pozarolniczej; wsparcie rolników w tworzeniu
pozarolniczych źródeł dochodu;
wsparcie inwestycji służących powstawaniu i rozwojowi przedsiębiorstw; tworzenie zakładów świadczących drobne usługi na rzecz lokalnych społeczności; wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gmin stowarzyszonych – zakup sprzętu, remonty, marketing gospodarczy itp.; rozwój bazy
gastronomicznej i hotelowej; rozwój
usług turystycznych i lokalnego produktu turystycznego; tworzenie gospodarstw agroturystycznych,
rozwój małej infrastruktury komunikacyjnej towarzyszącej turystyce
i rekreacji, ścieżek rowerowych, ciągów spacerowych i parkingów; budowa małej infrastruktury turystycznej np. punktów widokowych, miejsc
wypoczynkowych i biwakowych itp.;
zakup strojów, eksponatów i instrumentów muzycznych dla zespołów
artystycznych i grup kultywujących
lokalne tradycje i zwyczaje; odnawianie elewacji i dachów prywatnych budynków o charakterze zabytkowym oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa
regionu; organizacja imprez turystycznych i kulturalnych związanych
z obiektami zabytkowymi, miejscami
historycznymi i miejscami pamięci;
opracowanie wzorów i produkcja
pamiątek charakterystycznych dla
obszaru LGD; promocja agroturystyki i turystyki, tworzenie stron
WWW, elektronicznej bazy informacji turystycznej, punktów informacji
turystycznej rekreacyjnych terenie;
organizacja festynów i biwaków rekreacyjnych i sportowych, renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie
przydrożnych kapliczek, krzyży
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i miejsc pamięci narodowej, pomników przyrody, odtwarzanie zabytkowych założeń parkowych; remont
miejsc kulturotwórczych (świetlice
wiejskie, ośrodki kultury, biblioteki);
odtwarzanie założeń ogrodów przydomowych z tradycyjną roślinnością
, krzewami i kwiatami, przywracanie
hodowli tradycyjnych ras i gatunków
zwierząt i ptactwa domowego, remont, odbudowa lub modernizacja
zabytkowych założeń architektonicznych ) zespoły sakralne, pałacowe,
dworskie); wsparcie przedsięwzięć
edukacyjnych służących podniesieniu aktywności społecznej mieszkańców LGD; organizacja przedsięwzięć
o charakterze szkoleniowym, warsztatowym służących podnoszeniu
kwalifikacji, nabywaniu nowych
umiejętności praktycznych i reorientacji zawodowej; organizacja imprez
kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych; wsparcie inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe i nieformalne grupy na rzecz rozwoju regionu; doposażenie i wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, związków
i klubów sportowych na obszarze
LGD; wspieranie oświaty pozaszkolnej, nowych programów edukacyjnych poprawiających jakość nauczania i szanse edukacyjne dzieci i młodzieży wiejskiej, rozwoju placówek
przedszkolnych; upowszechnianie
praktycznego wykorzystania elektronicznych nośników informacji i baz
danych, Internetu i poczty elektronicznej.
Informujemy, że uruchomiona została strona internetowa Stowarzyszenia pod adresem
www.promenadas12.pl, na której
można znaleźć bieżące informacje
oraz wszelkie potrzebne dokumenty,
rozporządzenia, wzory wniosków
niezbędne do opracowania dokumentacji konkursowej. W Urzędzie Gminy w Rejowcu informacji na temat
Lokalnej Grupy Działania udziela
Alicja Semeniuk tel. (082) 56-88-145
w. 38.
Alicja Semeniuk
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opisywała chełmska gazeta „Zwierciadło”z dnia
Sto lat liczy jednostka
8 XI 1924r.Wówczas rozbudowaOchotniczej Straży Pożarnej
w Rejowcu. Jest najstarsza w po- no jednostkę do 40 członków.
wiecie chełmskim. Zorganizowa- Miejscowi rolnicy i robotnicy wyrazili chęć służby społeczeństwu,
no ją w 1909r. Członkami byli
które w dowód wdzięczności
przeważnie pracownicy
„Przedsiębiorstwa Urządzeń Go- ufundowało w roku 1926 sztandar.
rzelnianych” mającego lokalizację W dniu św. Floriana naczelnikowi
Adamowi Sikorskiemu wręczyli
przy ulicy Reja.
go uroczyście Anna Olszewska
Jednostka liczyła 15 członków,
a jej założycielami byli właścicie- i Maciej Sergalis.
le PUG-Ran i Gryziński. Naczel- Funkcję naczelnika OSP piastowanikiem i jednocześnie organizato- li- od r 1930 Stefan Fol-pracownik
rem został Józef Gruczyński z za- Cementowni Firlej w Rejowcu .
wodu technik-mechanik, prezesem Od 1933r Józef Karpiński, ogrodnik w majątku Budnego, zaś
Józef Gryziński.
Jednostka dysponowała sprzętem w latach 1936-41 Michał Wójcik

konnym: dwie sikawki ręczne,
dwa beczkowozy, podręczny
sprzęt bosaków, tłumnic, drabin.
Strażacy posiadali szare ubrania
z czerwoną obwódką, kask, liny
plecione, toporki, szpadelki i pasy
z zatrzaskami. Na sygnał trąbki
dostarczano konie do strażnicy.
Pierwsza remiza była drewniana.
Uroczystość oddania jej do użytku

–sekretarz gminy w Rejowcu.
W kursie naczelników w Warszawie w 1936r brali udział Antoni
Parada, Józef Machel, Michał
Ogrodowczyk, zaś w kursie III
stopnia w Lublinie w 1937r Czesław Danielczuk. Staraniem rejowieckiej OSP powstawały kolejne
jednostki w sołectwach. W 1925
w Aleksandrii Niedziałowskiej,
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a inicjatorem był miejscowy rolnik
Piotr Książek. W 1928r w Niedziałowicach powstały dwie sekcje także z inicjatywy P. Książka.
W Aleksandrii naczelnikiem straży został Mikulski, zaś w Niedziałowicach Jan Czerniej. Rejowiecka jednostka w 1936r otrzymała
motopompę, kolejną dwa lata później. Sikawki przekazano jednostkom w Aleksandrii i Niedziałowicach. Lata wojny i okupacji nie
oszczędziły druhów. W 1941r rozstrzelano Michała Wójcika i Jana
Małysza. W rok póżniej na Majdanku zamordowano Stanisława
Sochackiego i Michała Popika.
Tragicznie zakończył żywot
w 1943r zastępca naczelnika Czesław Danielczuk- zastrzelony
przez Raschendorfa. Śmierć z rąk
okupanta spotkała druha trębacza
Szmula Zajfarajnera, jedynego
Żyda w straży. W 1941r dobudowano na remizie wieżę, a w 1942
zawisł na niej biało-czerwony
sztandar. W1943r zakupiono sanitarkę wojskową typu Fiat.
Umieszczono na niej motopompę
M-800. Niestety, rok później okupant zarekwirował.
Koniec wojny. W 1944r naczelnikiem straży został Jerzy Gruczyński , który wraz z zarządem
(M.Sikorski, M. Tycner, M. Sergalis) odbudował oddział. Zakupiono motopompę, w 1947r
samochód z demobilu typu
Dżems. W tym samym roku powstała jednostka OSP przy Cukrowni. Przyczynili się do tego
Ignacy Szymański i M. Frydryszak.W 1950r zaczęła się organizować orkiestra strażacka z kapelmistrzem Kazimierzem Tuszewskim, następnie Kazimierzem Madeńskim.
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W 1956r jednostka strażacka powstała w Maryninie. Inicjatorem
był Wiktor Larwiński. Powołanie
jednostki w Spółdzielni Stolarzy
„Drewno” było zasługą Wacława
Jasińskiego. Powołano też dwie
sekcje w PGR Hruszów.
. Nowa remiza OSP. Jesienią
1962r zapadła decyzja budowy
nowej remizy. Inicjatorami byli
Jan Ciechan, Jan Pulsakowski, Jan
Mizgalski i Jerzy Gruczyński. Dużą pomoc uzyskali od ówczesnego
posła byłego mieszkańca Rejowca- Władysława Bartkiewicza. Budowę prowadziła grupa remontowo-budowlana pod kierownictwem Henryka Każmierczaka.
22maja 1967r remizę oddano do
użytku. Jednostka otrzymała nowy
samochód bojowy.
Naczelnikiem gromadzkim OSP
powołano dh Henryka Lasockiego.
Prezesem został Józef Bydler, jego
zastępcą Józef Machel, zaś naczelnikiem rejowieckiej OSP-Marian
Panas. Wyraźnie dała się zauważyć większa operatywność wszystkich jednostek w gminie. W siedmiu jednostkach zgrupowało się
242 ochotników. Rejowiecka liczyła 44 strażaków. Trzy drużyny
młodzieżowe skupiły 45 członków.
Sztandar ufundowało społeczeństwo . Był to kolejny dowód
wdzięczności za niesienie pomocy
bliżnim jak i walkę z żywiołem
pożarowym. 31 maja 1970r OSP
w Rejowcu otrzymała sztandar.
Był on symbolem wiary i poświęcenia ludzi oddanych sprawie. Inicjatorami ufundowania sztandaru

byli:H.Lasocki, J. Ciechan, M.
Tarko, J. Bydler i J. Machel.
Udział strażaków w czynach społecznych
Inicjatywa jednostek OSP wzmogła się od 1971r .Budowa dróg(
7km Rejowiec-Niedzialowice,
Hruszów-Marynin- Siedliszczki),
remizy strażackie . W Aleksandrii
Niedziałowskiej w 1972r i w Maryninie w 1975r. O niej pisał
„Sztandar Ludu „ z dnia 23 IX
1975r. Przykład 348 strażakom
dawał naczelnik gromadzki dh
Henryk Lasocki. Uczestniczył w
V Walnym Zjeżdzie Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych w
Warszawie 19 IV 1975r.
Lata 70-te to dobry okres w działalności jednostek OSP, zaś początek lat 80-tych zaznaczył się stagnacją. Jej powodem był brak zainteresowania ze strony władz
rejonowych.
Rok 1985 przyniósł ożywienie
druhów z Marynina, którzy aktywnie włączyli się do budowy pomnika w swojej miejscowości.
Zawody gminne przyniosły sukces jednostce z Leonowa. Orderami i medalami resortowymi wyróżnieni zostali : M. Panas, J.
Skomorowski, M. Mąka, W. Larwiński, B.Popek, J. Nowakowski
i wielu innych nie wymienionych
z nazwiska.
Zmniejszyła się liczba jednostek
OSP w gminie. Zostało ich 8.,
skupiały 142 członków.
Kronika kończy się na roku 1990.
Do chwili obecnej jednostki terenowe nie przetrwały. Jedynie Rejowiec trzyma się mocno.
Zasługuje na to , by społeczeństwo–wzorem lat 1926
i 1970—ufundowało kolejny
sztandar. Będzie on podziękowaniem za ofiarność i poświęcenie
strażaków, którzy często z narażeniem własnego życia ratują mienie, dobytek i ludzi.
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Od wielu lat funkcję prezesa OSP w gminie sprawuje dh
Adam Pastuszak. Komendantem
jednostki jest dh Karol Sałamacha.
W związku z jubileuszem podziękowanie należy się-oprócz wcześniej wymienianych-wielu osobom, które na przestrzeni lat angażowały się w działalność OSP.
Są to :
Stanisław Grel—organizator jednostki w PGR Hruszów, Jan Nowakowski-organizator jednostki
w Niedziałowicach, Tadeusz
Martyn-dzięki któremu swoją jednostkę miał Leonów. Wśród
członków aktywnością szczególną
wykazywali się: Mieczysław Koper-Siedliszczki, Tadeusz Moniakowski- Marynin, Zbigniew Marczuk- Rejowiec , Krzysztof Kotwicki z Rejowca, Ryszard Fornal,Henryk Fornal z Niedziałowic
i Kazimierz Harań z Rejowca.
Powyższy artykuł mógł
powstać dzięki uprzejmości Pani
Zofii Mizgalskiej z Rejowca,
która udostępniła kronikę prowadzoną ze szczegółami przez swojego szwagra Pana Henryka Lasockiego. Serdecznie dziękujemy
Pani Zofii—Wójt Gminy Tadeusz
Górski oraz autorka artykułu
Janina Danielczuk
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Wójt Gminy Rejowiec
Rada Gminy Rejowiec
Ochotnicza Straż Pożarna w Rejowcu
Orkiestra Dęta w Rejowcu
Zapraszają na

z okazji
100 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu
90 – lecia Orkiestry Dętej w Rejowcu
Dożynek Gminnych
Rocznicy 440 lecia śmierci Mikołaja Reja
Program uroczystości:
Dnia 5 września 2009 roku – poświęcony 440 rocznicy śmierci Mikołaja Reja. Rozpoczęcie imprezy w Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu (ul. Fabryczna 13)
godzina 8. 00 – 9. 00 – występy młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych i Chóru z Chełma
godzina 9. 00 – konferencja popularnonaukowa poświęcona 440 rocznicy śmierci Mikołaja Reja W wolnej
chwili będzie można zobaczyć wystawy:
- hafciarską, plastyczną dzieci i rękodzieła artystycznego w GOK Rejowiec (ul. Fabryczna 13)
godzina 13. 00 – wystawa grupy malarskiej „SAM” w auli budynku Zespołu Szkół Publicznych (ul. Przemysłowa, nieopodal GOK)
Dnia 6 września 2009 r – odbędą się uroczystości poświęcone 100 – leciu Straży Pożarnej i Orkiestry Dętej
w Rejowcu . Rozpoczęcie uroczystości przy kościele parafialnym p. w. Św. Jozafata w Rejowcu
(ul. Kościuszki)
godzina 9. 30 – Msza Święta w intencji Straży Pożarnej i Orkiestry Dętej, msza dziękczynna za plony
i poświęcenie wieńców dożynkowych.
Przemarsz przed budynek straży:
• koncert kapeli „Sami Swoi”,
• Jubileuszowy koncert Orkiestry Dętej,
• część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy,
• występy artystyczne: m. in.: Kabaret Waldemara Ochni,
Ochni i Zespół disco polo „Werdis”
• zabawa z zespołem „Konkret” do godziny 24. 00.

Organizatorzy

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone, dotyczące
sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Rejowiec położonych
w Bańkowszczyźnie działka nr 79 i Leonowie -działka nr 201. Przetarg odbędzie się
w dniu 10.09.2009 r. o godz. 9. 00 i 9.30.
Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Rejowiec
https://portal.rejowiec.bip-gov.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
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Tegoroczne wakacje
rozpoczęły Warsztaty Plastyczne,
w których wzięło udział 21 artystów.
Prowadzili oni zajęcia plastyczne z grupą 57 dzieci. Zwieńczeniem ich pracy był
wernisaż. Pan Wójt przygotował bardzo
miłą niespodziankę dla artystów, którzy
przyjeżdżają do Rejowca najdłużej. Zdzisława Gutkowska i Brunon Nastały otrzymali z rąk Przewodniczącego RG i Wójta
„Statuetki Mikołaja Reja”. Imprezę
uświetnił występ kapeli „Sami Swoi”.
Dzięki organizacji Warsztatów Plastycznych przez Gminę Rejowiec, artysta—
plenerowicz Wiesław Bednarz ufundował statuetkę Św. Floriana z okazji
100—lecia założenia Straży Pożarnej
w Rejowcu.
Tygodniowe Warsztaty Plastyczne dla dzieci rozpoczęły Wakacje
w GOK. Tuż po nich, 29 czerwca rozpoczęły się dwutygodniowe półkolonie letnie organizowane przez gminę Rejowiec.
Były one realizowane z programu antyalkoholowego przy niewielkim koszcie
uczestników. Bazą Półkolonii był budynek Gminnego Ośrodka Kultury, natomiast wychowawcami studenci z odpo-

wiednimi kwalifikacjami. Przez dwa tygodnie dzieci zwiedziły Lublin, Zamość,
Chełm oraz ciekawe okolice naszej gminy. Największą popularnością cieszyła
się kryta pływania w Zamościu. Dzieci
obejrzały również spektakl profilaktyczny grupy Art – Re z Krakowa. Z tej formy wypoczynku skorzystało 62 dzieci.
W dalszej części wakacji dzieci
nie nudziły się, bo mogły uczestniczyć
w różnego rodzaju zabawach rekreacyjno—sportowych i integracyjnych. Dla
wszystkich uczestników tych zabaw były
przeznaczone nagrody ufundowane przez
miejscowych przedsiębiorców. Podziękowania składamy: pani Weronice Denedera—Kwiaciarnia „Marzenie”, pani Małgorzacie Tyrańskiej—Sklep „Fikus”,
panu Zbigniewowi Czerniakiewiczowi,
pani Annie Czerwińskiej, panu Ryszardowi Czuchowi, panu Piotrowi Smykowi ze
sklepu „Tani Ciuszek”, panu Tomaszowi
Ciechanowi ze sklepu „Tomasz”, pani
Elżbiecie Gimlewicz, panu Zbigniewowi
Kozłowi, Pani Marcie Błaszczyk, pani
Małgorzacie Dendera, pani Anecie
Korszla ze sklepu „Wszystko od 4 zł”
oraz GS w Rejowcu.
Kapela „Sami Swoi”
z Rejowca uczestniczyła w ostatnim czasie w następujących imprezach. 18. 07
w Dorohusku, 26 lipca w Trawnikach,
gdzie otrzymała podziękowanie za doprawienie Traweńskiej Zaciery słuszną por-

cją talentu, szczypta humoru i kropla
przyjaźni. 2 sierpnia koncertowali
w Pawłowie, tu również otrzymali podziękowanie za wzbogacenie oprawy
artystycznej Jarmarku Pawłowskiego.
8 sierpnia wyjeżdżali do Firleja, natomiast 9 sierpnia uczestniczyli w Jarmarku
Podzamcze.
Pracownicy Gminnego Ośrodka
Kultury biorą czynny udział w pracach
Kół Gospodyń Wiejskich działających na
naszym terenie, pomagając im
w organizacji wyjazdów promujących
nasze miejscowe produkty. Zarówno podczas Zaciery Traweńskiej w Trawnikach,
Jarmarku Pawłowskiego, gdzie oprócz
produktów żywnościowych przygotowane było stoisko zaginionych zawodów—
hafciarstwo. Instruktor Danuta Długosz
wraz z hafciarkmi Beatą Grabiec i Honoratą Ziółek oraz dziećmi Moniką Palonką
i Gabrielem Długoszem prezentowali
różnego rodzaju techniki hafciarskie wykonywane na tamborku, krosnach
i ręcznie.
Uczestniczyliśmy również
w Jarmarku Podzamcze w Krupem oraz
Nadbużańskiej Akademii Smaku, gdzie
pani Mirosława Lendzion w konkursie
„potrawy regionalne” za swoje nadbużańskie ciasto drożdżowe otrzymała trzecią
nagrodę.

Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości między innymi obowiązek jej podłączenia do istniejącej sieci
kanalizacyjnej. Ustawodawca przewiduje
tutaj alternatywę tzn. w przypadku istnienia sieci kanalizacyjnej zasadą jest przyłączenie nieruchomości do kanalizacji,
wyjątek dotyczy sytuacji, gdy nieruchomość jest wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych
– wtedy przyłączenie nie jest obowiązkowe, albo sieć kanalizacyjna nie istnieje
i jej budowa jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Wówczas wła-

ścicielowi przysługuje wybór między
wyposażeniem nieruchomości w zbiornik
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
przydomową oczyszczalnię ścieków. Oba
urządzenia muszą spełniać wymagania
określone w przepisach odrębnych. Na tle
powyższych regulacji należy podkreślić,
że jeżeli sieć kanalizacyjna istnieje, to
posiadanie zbiornika bezodpływowego
/spełniającego wszelkie wymagania/ nie
zwalnia z obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Zwalnia z niego jedynie posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Ustawodawca
nie reguluje przypadków, kiedy sieci kanalizacyjnej nie ma, przepis dotyczy tylko sytuacji, gdy taka sieć istnieje. Nadzór
nad realizacją tego obowiązku sprawuje
wójt, natomiast jego wykonanie podlega

egzekucji administracyjnej.
Wobec powyższego mieszkańcy naszej
gminy, których posesje znajdują się przy
kanalizacji sanitarnej, zobowiązani są do
ich przyłączenia. Kto nie dokona tego
obowiązku, zostanie zobligowany przez
urząd do przyłączenia. Trzeba pamiętać,
że wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
podlega przepisom budowlanym i należy
między innymi uzyskać z Urzędu Gminy
warunki techniczne wykonania przykanalika oraz zlecić wykonanie jego projektu
osobie z odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi i uzyskać ze Starostwa
Powiatowego w Chełmie pozwolenie na
jego wykonanie.

Grzegorz Gwardiak

Urodzeni:
Maja i Mateusz G., Antonina M., Norbert R., Cyprian K., Kuba K.,
Krystian K., Maciej B., Julia W., Julia K., Maja L.
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Wereszcze Duże nagrodzone na jarmarku w Krupem
Dzieciaki wciąż terroryzują rodziców w sklepach z zabawkami, oczekując nowych modeli playstation, telefonów czy
gadżetów Witch. Na szczęście
nie wszyscy dali się zwariować.
W Wereszczach stało się odwrotnie. Wypytywaliśmy starszych

o dawne zabawy, sięgnęliśmy po
XIX – wieczne książki i sami
spróbowaliśmy gier sprzed wieków. O dziwo, wciągnęły nas
próby i nikt nie narzekał na nudę.
9 sierpnia podzieliliśmy
się tymi odkryciami z publicznością Jarmarku Podzamcze. Dzieciaki chętnie bawiły się z nami
w dzwonka. Wyłoniliśmy też mistrza w rzucaniu kapustą do beczki. Najtrudniejszy okazał się jergacz, czyli toczenie fajerki specjalnie zagiętym haczykiem.
W tym byliśmy bezkonkurencyj-

ni.
Koło Gospodyń Wiejskich
w Wereszczach Dużych reprezentowało gminę Rejowiec
w trzech kategoriach (m. in. dawna potrawa i dawny zawód),
a nasza prezentacja uzyskała
główną nagrodę jury w kategorii
najlepszy pokaz dawnych zabaw.
Bawiliśmy się na medal!

Olek,

Agata, Kuba, Mariusz,
Anna Łukomska

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec
http://portal.rejowiec.bip-gov.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do dalszej dla dotychczasowych
dzierżawców.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Rejowcu jest jedyną placówką
w powiecie chełmskim, która została zakwalifikowana do ogólnopolskiego Programu Rozwoju
Bibliotek. Pieniądze na sprzęt,
szkolenia i promocję przekaże
fundacja Billa Gatesa ,założyciela
firmy Microsoft i jednego z najbogatszych ludzi świata. Celem
programu jest wzmocnienie roli
informacyjnej i społecznej publicznych bibliotek gminnych
położonych we wszystkich gminach wiejskich i miejskowiejskich do 20 tys. mieszkań-

ców. Do tego programu nasza
biblioteka aplikowała jako biblioteka partnerska na zaproszenie
biblioteki wiodącej – Gminnej
Biblioteki w Moniatyczach, powiat hrubieszowski. Naszymi
partnerami w tym programie będą
jeszcze dwie biblioteki z tego powiatu Gminna Biblioteka w Horodle i Gminna Biblioteka w Grabowcu.
Dzięki Programowi Rozwoju Bibliotek biblioteka gminna i jej
filia w Leonowie otrzymają po
jednym zestawie, w skład którego wchodzi komputer wraz
z oprogramowaniem, urządzenie
wielofunkcyjne oraz osprzęt sie-

ciowy umożliwiający uruchomienie bezprzewodowego Internetu
hot – spot. Nasi bibliotekarze
przejdą szkolenia przygotowujące
placówki do nowych usług. Do
programu włączyły się też władze
gminy zabezpieczając dostęp do
Internetu i pokrywając koszty
eksploatacji sprzętu komputerowego. Do końca sierpnia podpiszemy umowę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego a potem już tylko czekamy
na sprzęt, który ma być dostarczony w listopadzie.
Wieslawa Podkowa

Odeszli, przeżywszy lat:
Bodak Regina - 82, Fedoruk Janusz – 74, Kazimierczak Jadwiga – 62, Modrzyński
Jarosław – 39, Paraficz Antonina – 89, Poliszuk Jagoda – 17, Retoruk Józef – 50,
Rubik Zdzisław – 65, Sowa Kazimierz – 59, Starko Halina – 72, Ścibak Feliksa – 84,
Terepora Danuta – 70, Żołnacz Halina - 61
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