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 Wójt i Rada 
Gminy wyrażają gorące słowa uznania dla 
mieszkańców Marysina, który jako jedyne 
sołectwo (oprócz Rejowca) spełnia patrio-
tyczny obowiązek, gromadząc się licznie 
podczas składania kwiatów i zapalania świa-
teł pamięci przy Pomniku. Tak dzieje się 
każdego roku. Mieszkańcy, bez względu na 
aurę, asystują kombatantom w uroczystych 
momentach. 

Dziękując mieszkańcom Marysina, jedno-

cześnie zachęcamy pozostałe sołectwa do 
podobnych zachowań. Będą one świadczyć  
o szacunku dla naszej przeszłości i dla tych 
wszystkich, którzy oddali życie za wolność 
Ojczyzny. 

                   *** 

 W okresie 12.11-25.11 trwają 
zebrania sołeckie, terminarz których został 
ustalony   z sołtysami. Mieszkańcy mają 
możliwość poruszania nurtujących ich pro-
blemów, potrzeb, uzyskania informacji bez-
pośrednio od Wójta Gminy i radnych zgod-
nie z miejscem zamieszkania. O terminie 
zebrań mieszkańcy są powiadamiani przez 
sołtysów w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Zachęcamy do udziału w zebraniach. 

                                   *** 

         

  11 listopada w kościele parafial-
nym w Żulinie Kombatanci z Rejowca, wła-
dze gminy w osobach Wójta T. Górskiego    
i Przewodniczącego Rady A. Bukraby, dele-
gacje młodzieży szkolnej i orkiestra dęta 
uczestniczyli w odsłonięciu tablicy upamięt-
niającej pomordowanych w czasie okupacji 
hitlerowskiej. 

 W patriotyczniej uroczystości 
bardzo liczny udział wzięli mieszkańcy. 

                                      Janina Danielczuk 

 

 

W Gmin ie R e j o w i e c 
około 50% ogólnego areału gleb wykazuje 
bardzo kwaśny i kwaśny odczyn (pH<5,5). 

Kwaśny odczyn gleby zmniejsza 
przyswajalność większości składników po-
karmowych roślin (głownie fosforu, potasu     
i molibdenu), zwiększa przyswajanie przez 
rośliny metali ciężkich (kadm, ołów) oraz 
prowadzi do wzrostu zawartości szkodli-
wych form glinu i manganu w glebie. 

Monitoring w zakresie ochrony 
obszarów gruntów rolnych i leśnych prowa-

dzony jest przez Okręgową Stację Chemicz-
no-Rolniczą w Lublinie we współpracy        
z samorządami i instytucjami działającymi 
w sektorze rolnictwa i polega na analizie       
i opracowaniu wyników pobieranych prób 
glebowych oraz wydawaniu zaleceń prze-
ciwdziałających degradacji gleb. 

Na terenie Gminy Rejowiec co-
rocznie pobierane są próbki glebowe w ilości 
200 sztuk z gospodarstw rolników, którzy są 
chętni do zapoznania się ze składem che-
micznym swoich gleb i do poprawy ich jako-
ści. 

Prace prowadzone są w cyklach 
czteroletnich tak, aby co cztery lata przepro-
wadzić badania gleb w poszczególnych so-

łectwach. 

Z budżetu gminy w ramach środ-
ków na ochronę środowiska na dofinansowa-
nie analizy prób glebowych przeznaczane są 
określone kwoty i na 2008 rok przeznaczona 
została kwota 1500 zł, co umożliwia rolni-
kom bezpłatne korzystanie z powyższych 
działań. 

Wiedza dotycząca stanu gleb użyt-
kowanych rolniczo wykorzystywana może 
być również do strategii planów pomoco-
wych z Unii Europejskiej, pozyskiwania 
funduszy z zakresu ochrony środowiska oraz 
zapobiegania degradacji środowiska. 

Janusz Mazurek 

 

Wzorem lat ubiegłych na terenie 
Gminy Rejowiec przeprowadzona została 
zbiórka płodów rolnych z przeznaczeniem 
dla Szpitala w Krasnymstawie, który zwrócił 
się o  udzielenie takiej pomocy. 

W zbiórkę zaangażowali się miesz-

kańcy 16 sołectw z których pod względem 
ilości zebranych plonów wyróżniły się: Nie-
działowice, Hruszów, Czechów Kąt, Zyngie-
rówka. 

Sołtys wsi Marysin tradycyjnie 
przeprowadził zbiórkę pieniężną i zakupił 
produkty ila szpitala. 

Ogółem zebrano z terenu gminy 

około 7500 kg płodów rolnych w większości 
ziemniaków, ale były również buraczki, mar-
chew i cebula (sołectwo Kobyle). 

Wszystkim mieszkańcom, którzy 
przekazali płody rolne oraz sołtysom za zor-
ganizowanie zbiórki składamy serdeczne 
podziękowania. 

Janusz Mazurek 

Ulgi w podatkach za nowe miejsca pracy 
Na Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 15 listopada radni podjęli następującą uchwałę: 

 W celu podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego Gminy Rejowiec oraz zmniejszenia skali bezrobocia udziela się 
przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wsparcie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwe-
stycją w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle lub ich 
części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których  utworzono nowe miejsca pracy związane z nową 
inwestycją, przez okres: 
1/ 6 miesięcy – w przypadku utworzenia co najmniej 5 miejsc pracy; 2/ 12 miesięcy – w przypadku utworzenia co najmniej  60 
miejsc pracy; 3/ 24 miesięcy – w przypadku utworzenia co najmniej  100 miejsc pracy; 4/ 36 miesięcy – w przypadku utworzenia 
co najmniej 140 miejsc pracy 

Godziny pracy USC wydłużone 
31 grudnia br. upływa termin składania wniosków o wymianę  książeczkowych dowodów osobistych! Wójt Gminy Tadeusz Górski pod-
jął decyzję o wydłużeniu czasu pracy USC dla ułatwienia  mieszkańcom dopełnienia tego obowiązku. Urząd Stanu Cywilnego w Rejowcu  będzie przyjmo-

wać wnioski o wymianę dokumentów, dodatkowo, poza codziennymi godzinami pracy, w następujące soboty: 
1 grudnia, 8 grudnia,  15 grudnia w godzinach:  8.00 – 15.00 

Uwaga 
Urząd Gminy Rejowiec przypomina o ustawowym obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych. Ponadto informuję, że 

od grudnia br. ogólnodostępne kontenery KP-7 na odpady znikną z terenu poszczególnych miejscowości. Umowę można zawrzeć w ZUK 

w Rejowcu, który obecnie prowadzi rozmowy z mieszkańcami naszej gminy dotyczące zbiórki odpadów komunalnych. 
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„Niepodległość jest dobrem nie tylko 

cennym, 

ale i bardzo kosztownym”. 

Józef Piłsudski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Wspominając rok 1918, można 
powiedzieć, że wtedy stawała się Polska. 
11 listopada 1918 r. Niemcy podpisały ro-
zejm kończący działania zbrojne I wojny 
światowej. Tego samego dnia po 123 latach 
zaborów Polska odzyskała niepodległość. 
Opadły kajdany niewoli i rozpoczęła się 
odbudowa własnego domu – Ojczyzny. 
Dziś dzień 11 listopada jest Świętem Nie-
podległości. O tym pamiętają wszyscy, dla 
których słowa: wolność, niepodległość, Oj-
czyzna są niemal święte. Wolność Polski to 
wielki skarb okupiony utratą bardzo wielu 
istnień ludzkich. Kolejne pokolenia naszych 
rodaków nie mogą o tym zapominać. 
 Uroczyste obchody Święta Nie-
podległości to wieloletnia tradycja w naszej 
gminie. Jest zasługą nie tylko władz gminy 
ale przede wszystkim kombatantów zrzeszo-
nych w dwu związkach: Związku Kombatan-
tów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych 

Więźniów Politycznych oraz związku Armii 
Krajowej. Jest ich z każdym rokiem mniej      
i bardziej podupadają na zdrowiu. Jednak    

w tym dniu, mimo kaprysów pogody złożyli 
kwiaty w Miejscach Pamięci Narodowej .    
Z udziałem Wójta Gminy T. Górskiego, 
Przewodniczącego Rady Antoniego Bukra-
by, młodzieży i orkiestry dętej, zapalili świa-

tła pamięci przy Pomniku Pomordowanych 
przez Niemców hitlerowskich w l. 1939-
1944 w Rejowcu, na mogiłach kryjących 
prochy 67 żołnierzy poległych     w 1939 r. a 
znajdujących się w kwaterze na cmentarzu 
parafialnym w Rejowcu, przy krzyżu i ka-
pliczce w Hruszowie, Pomniku  w Marysinie 
ufundowanym przez miejscową społeczność 
w 14 rocznicę odzyskania niepodległości 
Polski, Pomniku w Zawadówce odsłoniętym 
w 1995 r., Pomniku w Maryninie powstałym 
w l. 1981-83. Przy pomniku w Żulinie 

uczestniczyli w podniosłej uroczystości z 
udziałem mieszkańców tej miejscowości. 
Modlili się też podczas Mszy Św. odprawio-
nej w miejscowym kościele przez ks. pro-

boszcza Andrzeja Jeżynę. Homilia wygło-
szona przez ks. Romana Bednarczyka doty-
czyła wiary mającej głęboki związek     z 
patriotyzmem, a obchody Święta Niepodle-
głości są tegoż wyrazem. Oprawę Mszy         

i pochodu idącego ulicami Rejowca stanowi-
ła Orkiestra Dęta pod batutą W. Linka oraz 
sztandary szkół z terenu Rejowca, komba-
tanckie, Ochotniczej Straży Pożarnej (relację 
w  postaci zdjęć znajdą Państwo na 3 stronie 
okładki). Nie mogło zabraknąć młodzieży, 
władz gminy i dość licznie zgromadzonych 
mieszkańców. 
Uroczystość potwierdziła prawdę słów Józe-
fa Piłsudskiego. 
 
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej prze-

szłości, nie jest godzien szacunku teraź-

niejszości ani prawa do przyszłości”. 
                                       Janina Danielczuk 

 
 

Uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku w Żulinie 

 

Złożenie kwiatów przy pomniku w Maryninie 
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 ,,Szkoła Równych Szans” jest 
to projekt współfinansowany ze środków 
EFS i przebiega przy pomocy partnera 
projektu UMCS w Lublinie. Celem głów-
nym projektu jest wsparcie w przygotowa-
niu i wdrożeniu programów rozwojowych, 
ukierunkowanych na zmniejszenie dyspro-
porcji edukacyjnych, rozwijanie aspiracji 
edukacyjnych, społecznych i zawodowych 
uczniów oraz na wzmocnienie współpracy 
szkoły z rodzicami i społecznością lokal-
ną. W związku z realizacją programu roz-
wojowego Szkoły Podstawowej w Leono-
wie ,,Czego Janek się nauczy, to Jan bę-
dzie umiał” uczniowie Szkoły  uczestni-
czyli   w wycieczce do Lublina, Trójmia-
sta i Poleskiego Parku Narodowego.                            
Wszyscy chłonęliśmy wiedzę przez wni-
kliwe obserwowanie i zapamiętywanie cie-
kawych miejsc, słuchanie informacji przeka-
zywanych przez przewodników oraz wspól-

ną zabawę. Zawsze mieliśmy wspaniałą 
pogodę i napięty program wycieczek. Pole-
camy wszystkim korzystanie z możliwości 
uczestniczenia w wyjazdach, które uczą, a 
tak zdobyta wiedza pozostaje w pamięci na 

wiele dłużej, niż wiadomości zaczerpnięte 
np. z encyklopedii, przewodników, atlasów 
itp.  Podsumowaniem wyjazdów były kon-

kursy wiedzy i plastyczne. Wszyscy uczest-
nicy zostali nagrodzeni. Koledzy, którzy 
wykazali się dużą znajomością tematu, 
otrzymali bardzo ciekawe książki a pozostali 
gadżety pamiątkowe. W konkursie plastycz-

nym odkrywaliśmy i roz-
wijaliśmy swoje zdolno-
ści manualne.  Malowali-
śmy miejsca, które na-
szym zdaniem, są naj-
piękniejsze    i charakte-
rystyczne dla danego 
terenu.              Wszyst-
kim zainteresowanym 
działalnością naszej Szko-
ły, polecamy stronę inter-
n e t o w ą 
www.spleonow.kw.pl.                                                 

Nota tkę  spo rządz i ł                                              
Uczniowski Zespół Re-
dakcyjny   SP w Leono-

wie                                  

 

 

 26 października nasza szkolna 
społeczność obchodziła wielkie święto – 
ślubowanie klas pierwszych. Uroczystość 
odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury, 
gdzie na deskach udekorowanej sceny 
Pierwszaki ślubowały na sztandar Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Reja. 

Punktualnie o godzinie 10.00 rozpoczęła się 
część artystyczna, którą uświetniły dzieci z 
klasy 0 pod kierunkiem Pani Bożeny Jasz-
czuk oraz uczniowie klasy II b pod kierun-
kiem Pani Teresy Pełczyńskiej. 

Licznie zgromadzonych gości powitała Pani 
dyrektor Małgorzata Królicka. Byli to: w 
zastępstwie Pana Wójta – Sekretarz Gminy 
Pani Ewa Markowska, przewodniczący Rady 
Gminy Pan Antoni Bukraba, przewodniczą-
cy Komisji Oświaty Pan Mirosław Kość, 

dyrektor GOK Pani Dorota Łosiewicz,  ro-
dzice oraz uczniowie klas 0-III wraz z na-
uczycielami. 

Całą uroczystość prowadził Pan Grzegorz 
Gwardiak. Widownia oglądała popisy pierw-
szaków, z dużym zaangażowaniem odpowia-
dając na pytanie prowadzącego „Czy można 
zaliczyć zadanie? głośnymi okrzykami: 
„Owszem, owszem tak, tak, tak”.  A było co 
podziwiać, dzieci prezentowały się bez tre-
my, pięknie recytując wiersze, śpiewając 
piosenki, tańcząc, a także wykazały się zna-
jomością czarodziejskich słów, umiejętno-
ścią właściwego zachowania się w różnych 
sytuacjach. Pozytywnie zdany „egzamin” na 
scenie pozwolił uczniom klas I złożyć uro-
czyste ślubowanie na sztandar szkoły        i 
każdy  z uczniów był przez Panią vice dyrek-
tor Renatę Adamczuk pasowany wielkim 
ołówkiem na ucznia Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Reja. Wychowawczynie: Pani 
Dorota Bednarska i Pani Anna Szwed zorga-

nizowały również imprezy towarzyszące 
m.in.  wystawę prac i zeszytów dzieci oraz 
dyskotekę. Rada Szkoły ufundowała upo-
minki dla Pierwszaków        a starsi koledzy 
sprezentowali drobne niespodzianki w posta-
ci przyborów szkolnych. Rodzice z dumą 
fotografowali i filmowali swoje pociechy i 
przygotowali słodki poczęstunek dla wszyst-
kich gości. Mamy nadzieję, że słowa ślubo-
wania „Ślubuję na sztandar szkoły uczyć się 
pilnie  i chętnie, szanować prace swoją     i 
innych ludzi, dbać o dobre imię szkoły    i 
klasy, żyć odważnie i uczciwie, kochać swo-
ją Ojczyznę” – Pierwszaki zapamiętają na 
długo i postarają się dotrzymać obietnicy, 
także w dorosłym życiu (dzieci, które zostały 
pierwszakami możemy zobaczyć na 4 stronie 
okładki). 

                                 Dorota Bednarska 

 

 
 
 
 
Casto Stefan, Wyd. „Ossolineum” 
„Gra w śmierć” 

 Czyi inność musi rodzić agresję? 
Czy efektem pewnych sytuacji nie są zacho-
wania, których reperkusje ciążą na nas przez 
całe życie? 
Zobaczymy świat oczami wrażliwego nasto-
latka, szukającego akceptacji rówieśników i 
przeżywającego pierwsze uczucie. 
Marta Form, Wyd. „Akapit Press” 
„Paulina w orbicie kotów” 

 Gimnazjalistka Paulina, wielbi-

cielka kotów, blogerka, jest w pisaniu mądra, 
ostra, refleksyjna, co nie znaczy, że daleka 
od ulegania pokusom nastoletniego wieku. 
Jaką rolę w tej opowieści odegrają koty, a 
jaką dziadek Ignacy i Paweł. Jak można 
niecnie wykorzystać technikę komputerowe-
go fotomontażu? Do czego może doprowa-
dzić zazdrość? 
Eva Maria Nevling 
Wyd. „Bellona”, “Wigilie Świata” 

 Ta książka jest doskonałym towa-
rzyszem w okresie poprzedzającym święta 
Bożego Narodzenia! Zawiera nie tylko wiele 
opowieści, ale również wiersze, opisy zwy-
czajów świątecznych panujących w różnych 
krajach. Objaśnia jak zrobić piękne ozdoby 
choinkowe. Krótko mówiąc wszystko co 
pomoże dzieciom skrócić i urozmaicić czas 

oczekiwania na Boże Narodzenie. Książka 
jest bogato ilustrowana. 
  Zapraszam, polecam 
  Teresa Kopniak 

xxx 
 
Uwolnij książkę 
 

 Jeśli przeczytałeś dobrą książkę   
a chcesz polecić ją innym, przynieś i zostaw 
w bibliotece. 
Natomiast u nas na półce też znajdziesz inte-
resującą pozycję i możesz zostać jej właści-
cielem. 
Miłej lektury. 
 
                                 Wiesława Podkowa 
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Spotkanie z gen. E. Łańcuckim 

 
 
 
 

 Dużo się działo w październiku  
w Zespole Szkół Publicznych im. Mikołaja 
Reja w Rejowcu. Od 15 do 24 października 
zbieraliśmy pieniądze w ramach akcji Góra 
Grosza. Punktem kulminacyjnym zbiórki 
było wystawienie ballady Mickiewicza, pt. 
Lilie. Brawurowo swoje role zagrali ucznio-
wie klas I„a” i I„b”: Edyta Jasyk, Daniel 
Pietuch, Katarzyna Zawiaczyńska, Krystian 
Szabla, Kinga Momot i Kamil Margola. 
Próby przedstawienia odbywały się pod 
okiem  
p. Anety Trajda. Po przeliczeniu zebranych 
monet okazało się, że najwięcej nazbierała 
klasa I „a”. Jeszcze raz gratulujemy. 
24 października uczniowie Liceum Profilo-
wanego i Ogólnokształcącego w Zespole 
Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja spo-
tkali się z braćmi Jabłońskimi. Mistrzowie 

zapasów okazali się być ludźmi ciepłymi, 
łatwo nawiązali kontakt ze słuchaczami. Na 
młodzieży duże wrażenie wywarły zdobyte 
przez braci medale, zaciekawiły zdjęcia  
z egzotycznych wypraw. Sportowcy są ży-
wym przykładem tego, ile można osiągnąć 

dzięki wytrwałości 
 i ciężkiej pracy. 
Sukcesy nie przy-
chodzą łatwo. Spo-
tkanie zorganizowa-
no w ramach projek-
tu EFS Szkoła Rów-

nych Szans. 
Również dzięki 
środkom pozyska-
nym z projektu EFS 
Szkoła Równych 

Szans, uczniowie 
Liceum Profilowa-
nego nieodpłatnie 
mogli pojechać do 
Warszawy. Wy-
cieczka odbyła się 
26 października. 
Młodzież pod opieką p. Tomasza Wieczorka 
i Karoliny Pilipczuk spotkała się z Samorzą-
dem Studenckim Akademii Wychowania 
Fizycznego w Warszawie, poznała tok i 
specyfikę studiów, zwiedziła obiekty uczel-
ni. Następnie grupa udała się na warszawską 
Starówkę, obejrzała panoramę stolicy z tara-
su widokowego, zwiedziła Muzeum Turysty-

ki i Spor-
tu, gdzie 
m i a ł a 
o k a z j ę 
b l i ż e j 
przyjrzeć 
się, m.in.: 
rowerowi 
Szurkow-
s k i e g o 
czy nar-
tom Ma-
łysza. Na 
z a k o ń -
c z e n i e 
wszyscy 
udali się 
do Multi-
kina na 
s e a n s 
f i lmowy 
Nie mów 

nikomu, którego scenariusz oparto na sensa-
cyjnej powieści Harlana Cobena. 
9 listopada odbyła się w Zespole Szkół Pu-
blicznych im. Mikołaja Reja akademia upa-
miętniająca kolejną rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Uroczystość 
przygotowała klasa I „a” pod sprawnym 

dowództwem p. Barbary Lipińskiej. 
Nasi uczniowie wzięli również udział  
 w gminnych obchodach ku czci Święta Nie-
podległości. Klaudia Zalewska, Anita Cham-
rol, Krystian Szabla i Radosław Fijałek skła-
dali wieńce przy pomnikach w Hruszowie, 
Marysinie, Zawadówce i Żulinie. 
W ramach projektu Przyśpieszenie edukacyj-

ne w szkole wiejskiej , również nieodpłatnie, 
10 listopada uczniowie klas pierwszych  
i drugich Liceum Ogólnokształcącego  
w Zespole Szkół Publicznych im. Mikołaja 
Reja pod opieką p. Katarzyny Sadowskiej-
Twardzik i Barbary Lipińskiej udali się na 
wycieczkę do Lublina i Kozłówki. Wnętrze 
pałacu Zamoyskich w Kozłówce zauroczyła 
wszystkich, pełne przepychu wnętrza ma-
gnackiej rezydencji bardzo spodobały się 
młodzieży. W Lublinie młodzież zwiedziła 
Stare Miasto, Zamek Lubelski z Kaplicą 
Zamkową,gdzie mogła podziwiać XV wiecz-
ne polichromie. Obóz koncentracyjny na 
Majdanku przywołał najtragiczniejsze chwi-
le naszej historii i przypomniał, że za nie-
podległość zapłaciliśmy krwią nie tylko 
żołnierzy, ale i ludności cywilnej bestialsko 
zamordowanej przez hitlerowców. Przy 
Mauzoleum upamiętniającym ofiary mło-
dzież zapaliła znicze oraz chwilą ciszy   
i skupienia uczciła pamięć pomordowanych. 
 
 Aneta Zembrzycka 

 

Spotkanie z braćmi Jabłońskimi 

Akademia z okazji Dnia Niepodległości 

INFORMACJA 
DLA 

RODZICÓW WYJEŻDZAJĄCYCH ZA GRANICĘ 
I RODZICÓW MŁODZIEŻY DOJEŻDŻAJĄCEJ DO SZKÓŁ W REJOWCU 

 
Szanowni Państwo. W okresie zimowym dojazdy do szkoły nie zawsze są łatwe. Zdarza się również, że z powodu dłuższych 

wyjazdów Państwa młodzież nie zawsze pozostaje pod właściwą opieką. Dlatego też Dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych im. M. Reja  
w Rejowcu oferuje pomoc w zorganizowaniu opieki nad dziećmi i młodzieżą dojeżdżającą do szkoły lub pozostającą bez opieki 

w domu w czasie dłuższej Państwa nieobecności. 
Proponujemy zakwaterowanie w internacie szkolnym, całodzienne wyżywienie, ciągłą opiekę pedagogiczną i pomoc w nauce. 

 
Informacja pod numerem telefonu:  sekretariat szkoły: (0-82) 5688059, internat tel kom: 0500067166 

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych 
im. M. Reja w Rejowcu 

Spotkanie z braćmi Jabłońskimi 
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 24 października 2007 roku 
 w GOK odbyły się Powiatowe Eliminacje 
do 11 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego 
‘Literatura Lubelszczyzny”. W Konkursie 
wzięło udział 20 recytatorów z 3 kategorii 
wiekowych. Szkoły podstawowe, II—
gimnazja i III—licea 
Komisja w składzie : 
1. Katarzyna Rzepa - WOK Lublin 
2.Jolanta Pawlak - Starostwo Powiatowe  
w Chełmie 
3. Janina Danielczuk - Rejowiec 
po wysłuchaniu 20 prezentacji zdecydowała 
o oprzyznaniu wyróżnień i nominacji do 
Eliminacji Wojewódzkich tegoż konkursu 
następującym osobom: 
 
I nagrodę Eliza Gawriołek z ZS im. H. Sien-

kiewicza w Żmudzi 

II nagroda Marta Szewc z ZS im. H Sienkie-

wicza w Żmudzi 

II nagroda Kinga Pacan z Gimnazjum          

w Pawłowie 

III nagroda Arkadiusz Czarnecki z Gimna-

zjum w Rejowcu 

III nagroda Agnieszka Iwaniak z Gimnazjum 

w Rejowcu 

Wyróżnienia otrzymują Joanna Łazowska     

i Ewelina Antonowicz z ZS w Żmudzi. 

Jury dziękuje wszystkim za przygotowanie 
się do konkursu, a zwłaszcza za sięganie po 
literaturę lokalną, zachęcając jednocześnie 
do poszukiwań reperuarowych zgodnych   
 z wiekiem recytatora i adekwatnym do jego 
doświadczeń życiowych. 
Szczególne podziękowania składamy Dyrek-
cji i Pracownikom GOK w Rejowcu za pod-
jęcie się trudu organizacyjnego i popularyzo-
wanie naszego konkursu na ziemi chełm-
skiej. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowa-
ne przez Starostwo Powiatowe w Chełmie. 
                                  xxx 

 W ramach współpracy GOK          
i Szkoły Podstawowej w Rejowcu 26 paź-
dziernika na Sali widowiskowej GOK odby-
ło się ślubowanie klas pierwszych. 

               xxx 

 Hafciarki z Rejowca: Danuta 
Długosz, Honorata Ziółek, Teresa Sakław-

ska, Ewa Pawelec i Joanna Grodkowska 
zorganizowały lekcję pokazową haftów pol-

skich dla dzieci z klas I—III SP w 
Rejowcu. Każde dziecko otrzyma-
ło materiały do pracy, a hafciarki 
uczyły je wyszywać. Ku zdziwie-
niu wychowawców praca ta bar-
dzo zainteresowała najmłodszych. 

xxx 

 Gminny Ośrodek Kul-
tury  

zaprasza: 

-  na film „Katyń” 26 listopada 
2007 r o godzinie 16. 00. Cena 
biletu 10 zł. 

- na przedstawienie teatru  

z Krakowa pt. „Pan Twardowski” 
godzina 10. 30 dnia 20 listopada 2007. 
Wstęp wolny. 

- dnia 20 listopada o godzinie 12. 00 nastąpi 
otwarcie wystawy wychowanków  koła pla-
stycznego Zbigniewa Pieluszka z Puław pt. 
„Puławy w grafice 

 i rysunku” 

- dnia 13 grudnia 2007 roku w godzinach     
8. 50 i 10. 10  teatr z Łodzi przedstawi Mi-
kołajkową Baśń Muzyczną. Cena biletu  11 
zł. 

xxx 

 Instruktorzy,  GOK w Rejowcu 
zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na 
zajęcia do następujących kół zainteresowań:  

Danuta Długosz— zajęcia hafciarskie, recy-
tatorskie, rękodzieło artystyczne i  kulinarne 

Grzegorz Gwardiak- koło plastyczne, zajęcia 
sportowe „Vale Tudo”, zajęcia na siłownii 
(dla dzieci poniżej 16 roku życia wejście      
z instruktorem 1 raz w tygodniu) 

Waldemar Link—nauka gry na instrumen-
tach.                

       Grzegorz Gwardiak 

 

 

Dzieci podczas zajęć hafciarskich 

 

 
 
 

 Mieszkańcy osiedla Zawadówka 
od wielu lat oczekują na prawne uregulowa-
nie spraw związanych z infrastrukturą , co 
pomogłoby stać im się pełnoprawnym człon-
kiem gminy. 
Po raz pierwszy w 2001 r. ówczesny Wójt 
Gminy Roman Jersak wystąpił do Minister-
stwa Skarbu Państwa – Delegatura w Lubli-
nie dla Województwa Lubelskiego z wnio-
skiem o przejęcie całej infrastruktury (drogi, 
woda, kanalizacja, zieleńce). 
W sierpniu 2003 r. (po upływie dwóch lat) 
Delegatura skierowała do Starosty Krasno-
stawskiego Janusza Szpaka (byliśmy w gra-
nicach pow. Krasnostawskiego) pismo doty-
czące przekazania Osiedla Zakładowego         

 
 
 

 
w Zawadówce do zasobu Skarbu Państwa. 
Starosta zwlekał z realizacją. Ponowne pi-
sma Delegatury z 17.03.2004, 25.06.2004, 
06.07.2004, 15.09.2004, 04.10.2004 kiero-
wane na ręce starosty pozostawały bez echa. 
W rezultacie oporu starostwa Delegatura 
zaplanowała protokolarne przekazanie mie-
nia do zasobu Skarbu Państwa na dzień 
31.03.2005 r. 
Sprawa uregulowania mienia była systema-
tycznie odsuwana, w czym nie było winy ze 
strony Wójta i Rady. Sprzedaż mieszkań 
została zainicjowana przez samych miesz-
kańców, którzy chcieli stać się prawowitymi 
ich właścicielami. Na dzień dzisiejszy pro-
blem Zawadówki nie został rozwiązany,       

a przez to cierpią mieszkańcy i dzieci szkol-
ne, gdyż brak jest ogrzewania. 
W obecnej sytuacji, mimo wielu starań          
i zabiegów, rozmów prowadzonych na róż-
nych szczeblach, Wójt i Rada Gminy zostali 
postawieni przed faktem dokonanym. Po 
ogłoszeniu upadłości Spółki Hardwood Saw-
mill nowy najemca Zakładu stawia warunek 
– rozpocznie działalność i zacznie ogrzewać, 
jeśli zostanie zwolniony z podatku od nieru-
chomości. 
Rada Gminy jest zdeterminowana. Z jednej 
strony ekonomia, z drugiej załatwienie po-
trzeb mieszkańców, a do nich należy nie 
tylko ogrzewanie ale miejsca pracy, a tych 
najemca deklaruje ok. 60 na starcie, w na-
stępnych latach ich zwiększenie. Radni po-
dejmą decyzję na nadzwyczajnej Sesji Rady 
Gminy. 
                                     Janina Danielczuk 
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 Jan Paweł II - Wiel-
ki Papież Polak, który od razu 
znalazł sobie miejsce w ludz-
kich sercach. Zapracował na to 
swoją ciężką pracą i poświęce-
niem. Od czasu Jego śmierci 
ludzie czczą jego pamięć. 14-
.10.2007r. odbył się siódmy 
DZIEŃ PAPIESKI poświęcony 
pamięci Jana Pawła II. 
Cała Polska przypomniała 
sobie od początku dzieje Jana 
Pawła II, który na zawsze po-
zostanie w naszych sercach. 
My także o nim nie zapomnie-
liśmy. 16.10.2007r.  
w naszej szkole odbył się kon-
kurs „Jan Paweł II- Patron 
najgodniejszy”, który przygo-
towały pani Alicja Cuper i pani 
Sylwia Sowa. Konkurs prze-
znaczony był dla klas II gimna-

zjum. W konkursie wzięło 
udział 5 osób. Największą ilość 
punktów zdobyła Monika Ma-
zurek z klasy II a - 34p/34p. 
A oto opinia zwyciężczyni: 
R:- Czego dotyczył konkurs? 
M:- Test dotyczył Jana Pawła 
II, jego życia i dokonań. Do-
brze zapamiętałam pytanie 
dotyczące pierwszej Mszy Św. 
Jana Pawła II. 
R:- Czy bez trudu udzieliłaś 
odpowiedzi na pytania ? 
M:- Nad większością pytań nie 
zastanawiałam się ani chwili, 
ale nad niektórymi musiałam 
trochę pomyśleć. 
Uczniowie gimnazjum przygo-
towali także apel poświęcony 
papieżowi. Chórek szkolny 
śpiewał piękne piosenki, lubia-
ne przez Jana Pawła II. 
Uczniowie klas I przypomnieli 
nam, co zawdzięczamy nasze-
mu papieżowi. 
                     Joanna Pikuła 
 

 
 
 

 
8 XI br. w rok po nadaniu gimna-

zjum imienia Jana Henryka Dąbrowskiego i 
poświęcenia sztandaru odbyło się uroczyste 
ślubowanie klas I. Zbliżające się Święto 
Niepodległości stało się okazją do przypo-
mnienia młodzieży, czym jest patriotyzm. 

Na uroczystość pod hasłem „Drogi 
do wolności” zaproszono kombatantów, 
przedstawicieli Rady Gminy w Rejowcu i 
Rady Rodziców. 

Po krótkich przemówieniach 
przedstawiciele klas I wystąpili z szeregu i 
uroczyście ślubowali na sztandar. 
MY- UCZNIOWIE Gimnazjum imienia 
Jana Henryka Dąbrowskiego w Rejowcu 
ŚLUBUJEMY UROCZYŚCIE: 
Dążyć do rozwoju naszych charakterów i 
umysłów 
Uczyć się tego co dobre, piękne i mądre 

Służyć prawdzie, sprawiedliwości i wolno-
ści 

Być uczciwym i odpowiedzialnym człowie-
kiem 
Sumienną pracą godnie reprezentować 
szkołę 
Stać na straży wartości chrześcijańskich 

Zachować czyste  imię Polaka 
Po ślubowaniu nauczycielki histo-

rii panie: Ewa Kasjan i Joanna Pikuła wrę-
czyły nagrody i dyplomy uczennicom Izabeli 
Mazurek i Katarzynie Kochańskiej za zajęcie 
I miejsca w konkursach historycznych. 

Następnie odbyła się część arty-
styczna przygotowana przez klasę I b pod 
opieką pani Joanny Pikuły i chór szkolny 
prowadzony przez pana Marka Pukasa. 
Uczniowie wierszami i piosenkami przypo-
mnieli polskie drogi do wolności. Wspo-
mnieli rozbiory, które zniosły Polskę z mapy 
Europy i zrywy wolnościowe, które miały na 
celu odzyskanie przez Polskę niepodległości. 
Wspomniano legionistów Dąbrowskiego, 

powstańców listopadowych, styczniowych, 
piłsudczyków walczących w bratobójczej 
 I wojnie światowej i tych, którzy poświęcili 
się walcząc w czasie II wojny światowej. 
Uczniowie przypomnieli, że 
„To, co przeżyło jedno pokolenie, 
Drugie przerabia w sercu i pamięci: 
I tak pochodem idą cienie…cienie… 
Aż się następne znów na krew poświęci! 
Wspomnienie dziadów pieśnią jest dla sy-
nów, 
Od Belwederu do śniegów Tobolska, 
I znów przez wnuków grzmi piorunem czy-
nów… 
Pieśń… czyn… wspomnienie –to jedno to 
Polska.” 
 
Po uroczystości goście zostali zaproszeni do 
obejrzenia wystawy zdjęć upamiętniających 
nadanie szkole imienia i poświęcenia sztan-
daru, a uczniowie klas I otrzymali symbo-
liczne upominki od Rady Rodziców. 

 
Joanna Pikuła 

Z życia Gimnazjum — zdjęcia na 2 stronie okładki 

 
 

 Rok temu nasze gim-
nazjum otrzymało imię Jana Hen-
ryka Dąbrowskiego - patrioty, 
który walczył o wolną Polskę. 
Postać ta ma przypominać, że 
naszym obowiązkiem jest starać 
się być dobrymi patriotami 
i pamiętać o tych wszystkich, 
którzy swym życiem oddanym za 
Ojczyznę, wpisali się na listę na-
rodowych bohaterów. 
To, że staramy się mówić ładną 
polszczyzną, że chcemy poznawać 
na jważn iej sze  wydarzen ia 
z historii Polski, że jesteśmy 
uczciwymi, pracowitymi i su-
miennymi ludźmi – to jest właśnie 
miarą naszego patriotyzmu. Przy-
znacie sami, że jeśli się postara-
my, to każdy z nas może codzien-
nie być takim patriotą. 
Rok temu nasza szkoła wzbogaci-

ła się o sztandar, który ma symbo-
lizować naszą społeczność. 
Tak, jak pułkowe sztandary jedno-
czyły żołnierzy w  ich walce  
 i były znakiem najwyższych war-
tości, tak i nasz sztandar ma utoż-
samiać nas z ideami patriotyzmu, 
które są fundamentem naszej pra-
cy wychowawczej. 
Chcę, aby dla uczniów Gimna-
zjum im. Jana Henryka Dąbrow-
skiego sztandar stał się motywacją 
do podnoszenia umiejętności, do 
wytrwałej pracy, aby w jego cie-
niu uczniowie rzetelną nauką, 
pracą i wzorowym zachowaniem 
godnie reprezentowali nasz kraj  
i szkołę. 
Spotykamy się dzisiaj po to, aby 
uczestniczyć w ślubowaniu 
uczniów klas pierwszych, którzy 
za chwilę uroczyście na sztandar 
złożą swoje zobowiązania i przy-
rzeczenia. 
 

 Dyrektor Gimnazjum 
 mgr Ewa Nowak 

 
 
 

 Dnia 25 X 
07 odbyły się Woje-
wódzkie Indywidual-
ne Biegi Przełajowe 
we Włodawie. Naj-
lepszymi zawodnicz-
kami były: Weronika 
Ragaman w biegu na 
1000 m – VIII miej-

sce      i Marlena 
Frącek w biegu na 
1500 m – XI miejsce. 
Wśród chłopców 
najlepszymi zawodni-
kami okazali się: 
Radosław Forysiuk w 
biegu na 2000 m – V 
miejsce         i Kamil 
Hałas w biegu na 
1500 m XII miejsce. 
W punktacji drużyno-
wej dziewczęta zajęły 

V miejsce, a chłopcy 
X. Opiekunami za-
wodników byli pani 
Beata Werner - Kość 
i pan Mirosław Ba-
siński. 
Gratulujemy i życzy-
my dalszych sukce-
sów. 
 
 
 Beata Werner - Kość 

KONKURSY 
Znamy już zwycięzców konkursów historycznych. W konkur-
sie „Jan Henryk Dąbrowski człowiek - żołnierz – patriota” 
zwyciężyła Izabela Mazurek z klasy I b. 
W konkursie dla klas II „Drogi do wolności” najwięcej punk-
tów zdobyła Katarzyna Kochańska z klasy II a. 
Gratulujemy 

Zakończyła się również zbiórka zużytych baterii: 
- I miejsce zajęła klasa I c, która zebrała 296 baterii 
- II miejsce klasa III a – 190 
- III miejsce klasa III b – 136. 
Zwycięska klasa będzie miała jeden dzień wolny od pytania. 
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             Urodzeni 

Marcel P., Alan F., Natalia R., Julita Z., Magdalena Z. 
 

 

 

1814 : 5433 x 100 = 33,38% 
 

 

Miejscowość Ob-
wód 

Ilość osób 
uprawnio-
nych 

Liczba 
wyda-
nych kart 

Liczba 
głosów 
nieważ-

Liczba 
głosów 
ważnych 

Niedziałowi-
ce 

1 500 161 5 156 

Rejowiec 2 1921 750 22 728 

Marynin 3 988 313 19 294 

Leonów 4 850 220 13 207 

Zawadówka 5 384 148 7 141 

Adamów 6 439 134 5 129 

Rejowiec 7 351 88 - 88 

  5433 1814 71 1743 

Obwód / 
Nazwa partii 

1 2 3 4 5 6 7 Ilość 
otrzy-
many
ch 
gło-
sów 

PPP 1 6 8 3 2 4 1 25 

LPR 7 17 11 2 3 3 3 46 

PIS 6
3 

210 136 9
2 

4
5 

5
6 

1
8 

620 

PO 1
6 

236 55 4
1 

4
8 

3
6 

2
8 

460 

PSL 3
7 

116 51 3
4 

3 1
3 

2
2 

276 

Samoobrona 1
9 

16 15 1
1 

1 6 5 73 

LID 1
3 

126 18 2
4 

3
9 

1
1 

1
2 

243 

Głosy oddane dla poszczególnych kandydatów 
(sejm): 

1. Beata Mazurek - 283, 
2.    Zbigniew Matuszczak – 189, 
3.    Grzegorz Artur Raniewicz – 146, 
4. Wiesław Marek Brodowski – 73, 
5. Edmund Waldemar Bożeński – 35, 
6. Teresa Królikowska – 49, 
7. Henryk Młynarczyk – 90, 
8. Janusz Krzysztof Szpak – 114 
 
 

Senat 
1. Józef Bergier – 326 
2. Adam Biela – 150 
3. Arkadiusz Bratkowski – 284 
4. Jerzy Chróścikowski – 454 
5. Lucjan Cichosz – 517 
6. Michał Gołoś – 302 
7. Andrzej Olborski – 368 
8. Marek Piwko – 285 
9. Małgorzata Sokół – 347 
10. Sławomir Sosnowski – 202 

 
 

 
Mandaty poselskie uzyskali: Beata Mazu-
rek, Zbigniew Matuszczak, Grzegorz Artur 
Raniewicz 
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                 Odeszli, przeżywszy lat: 
 

 Jan Buza - 90, Kazimiera Wdowicz - 57, Tadeusz Hacia - 51, Henryk Buza - 50, Aleksander Szarun - 82, Mieczysław Buko - 82, 
Genowefa Głośniak - 81, Wanda Szczołko - 80, Zdzisław Gruszecki - 78, Zofia Gruczyńska - 86, Roman Lidke - 50 

 

 

      
 Z nożem do babci 

 22 października 18-letni Adrian 
M. z Wereszcz Dużych wrócił do domu pija-
ny i zażądał pieniędzy od babci, z którą 
mieszkał. 82-latka próbowała mu wytłuma-
czyć, że ma tylko 100 zł, które potrzebne są 
na zakupy czegoś do jedzenia. Wyrodny 
wnuczek nie tylko zdemolował mieszkanie, 
ale pobił babcię. Jakby tego było mało, zła-
pał nóż kuchenny i ostrze przystawił do gar-
dła staruszki. Zabrał 100 zł i ruszył na wód-
kę. Przed sklepem zatrzymali go policjanci, 
po czym trafił do aresztu. Po wytrzeźwieniu 

stanął przed sądem, który osadził go w 3 
miesięcznym areszcie. 

                                  xxx 

 Nietrzeźwy na drodze 

 28 października ok.. godz. 23:40 
na ul. Kościuszki w Rejowcu miejscowi 
policjanci zatrzymali Kamila O. lat 23 który 
kierował samochodem marki Opel Omega 
będąc w stanie nietrzeźwości (0,67 mg/l 
alkoholu w wydychanym powietrzu). Decy-
zją Prokuratora Rejonowego w Krasnymsta-
wie, pojazd zabezpieczono na parkingu 
strzeżonym, a kierującego osadzono w 
PDOZ KMP w Chełmie. Sprawą zajął się 
sąd. 

                                 xxx 

 Groził śmiercią 

  30 października 18-letni Bartło-
miej K. z Zawadówki groził pobiciem            
i śmiercią Mariuszowi K. z tej samej miej-

scowości. 46-latek wezwał policjantów, a ci 
rozmówili się z krnąbrnym młodzieńcem. 

                                

                                   xxx 

Chciał puścić z dymem 

  Od ponad miesiąca 21-latek drę-
czył 47-letniego Krzysztofa Z. z Kobylego. 
W połowie miesiąca Daniel T. porysował 
bok Forda Galaxy. Właściciel oszacował 
straty na 1500 zł. Później podpalił garaż 
straty wynosiły 870 zł. kolejny raz w dn. 22 
października porysował samochód – straty 
500 zł. Wkrótce próbował puścić z dymem 
Krzysztofa Z. Wszedł na jego posesję i na 
strop garażu wrzucił podpaloną szmatę. Po-
pękał dach z eternitu. Spaliły się krokwie. 
Straty ok. tysiąca złotych. 21-latek trafił do 
aresztu. O jego losie zadecyduje sąd. 

        

            Rzecznik prasowy  KPO w Chełmie 

 
 
 
 
 
Nawiązując do obietnicy zamieszczonej 

w OKSZY Nr 9/100 dotyczącej przedsta-

wienia szczegółowych wykazów po ich 

otrzymaniu z Akademii Medycznej czyni-

my to. 
 Wakacyjny Obóz Społeczno-
Naukowy zorganizowany w lipcu przez Aka-
demię Medyczną w Lublinie został szczegó-
łowo podsumowany przez prof. dr hab. Kry-
stynę Lupę – kierownika obozu. 
Stwierdziła ona, że wybór Rejowca okazał 
się bardzo trafny ze względu na liczbę pa-
cjentów przyjętych przez lekarzy specjali-
stów. Ogółem przebadano 2509 osób w tym: 
- gabinet okulistyczny – dr Tomasz Chorą-
giewicz i dr Mohamed Mohamed – 197 osób 
(gabinet był czynny 2 tygodnie) 

- gabinet neurologiczny – dr Michał Sagan – 
158 osób 
- gabinet dermatologiczny – prof. Dr hab. 
Krystyna Lupa – 228 osób 
- gabinet laryngologiczny – dr Michał Ko-

towski, dr Artur Niedzielski i dr Leszczek 
Grzywna – 200 osób 

- gabinet kardiologiczny – dr Elżbieta Ma-
zur-Stążka – 277 osób i wykonano 215 
elektrokardiogramów. 

- endokrynologiczny – dr Mariola Dec-
Szlichtyng i dr Maria Kurowska 132 osoby 
- gabinet chirurgii stomatologicznej – dr 
Michał Mełgiew – 45 osób 
- gabinet ginekologiczny – dr Barbara Jo-
dłowska-Jędrych 316 kobiet i 186 badań 
cytologicznych. 
- gabinet ortopedyczny (czynny we środy) – 
prof. Dr hab. Tomasz Karski, prof. Dr hab. 
Grzegorz Kandzierski, dr Marek Okoński, dr 
J. Kałakucki i dr A. Wójcik – brak danych, 
laboratorium analityczne – mgr Jacek Petko-
wicz, mgr Anna Szarugiewicz-Portala, mgr 

Magdalena Halabie. Mgr Marcin Dziedzic – 
413 osób. 
Morfologia, badania biochemiczne krwi, 
analiza moczu. 
- pracownia spirometryczna mgr Monika 
Jakubiak, mgr Joanna Warchulińska – 274 
osoby. 
Planowana spirometria u pracowników ce-
mentowni Rejowiec nie doszła do skutku, 
gdyż dyrekcja zakładu nie wyraziła zgody. 
Na uwagę zasługują słowa dr Elżbiety Ma-
zur-Stążka, która pracę gabinetu kardiolo-
gicznego podsumowała słowami: „nasi pa-

cjenci byli naprawdę chorzy i często nie 

leczeni, otyli i wymagający diagnostyki kar-

diologicznej. Tylu interesujących przypad-

ków kardiologicznych studenci nie widzieli  

w czasie ćwiczeń na studiach, ani w trakcie 

poprzednich czterech obozów społeczno-

naukowych”. 
Wypowiedź zamieszczona w kwartalniku 
„Alma Mater” Nr 3/64/2007 s. 101 

Janina Danielczuk 

INFORMACJA 
 W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Urząd Gminy Rejowiec przypomina o obowiązku uprzątnięcia i pozbycia się 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, jak również usunięcia z dachów sopli lodowych i nawisów śnieżnych znajdujących się nad 
chodnikami, przy czym za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości. Obowiązkiem jest także podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, a 

materiały użyte do tych celów /piasek, popiół/ należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania. 
Powyższe obowiązki wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Przypomnienie 

Od 2003 r. obowiązuje Uchwała Rady Gminy Nr III/19/2002 z dnia 16 grudnia 2002r.  

zobowiązująca właścicieli psów do uiszczania stosownej należności 
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Złożenie kwiatów pod Pomnikiem przy Urzędzie 

 

 

Uroczystość Żulinie 
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