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nauczycielo m, wychowawco m, pedagogom
pracowniko m ad min istracji i obsługi wszystkim, którzy troszczą się o to,
by młodzi ludzie zdobywali wszechstronną wied zę,
zgłęb iali tajniki nauki, uczyli się odróżn iać
dobro od zła
Wszystkiego co najlepsze, sukcesów w pracy zawodowej, satysfakcji i opty mizmu
oraz wszelkiej po myślności w życiu osobistym składają:

Wójt Gminy Rejowiec
Prze wodniczący Rady Gminy Rejowiec
i Rada Gminy Rejowiec
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Egzemplarz bezpłatny

OKSZA

Tegoroczne „starszaki”

Delegacja wycieczki z Rejowca,
Chełma i Sawina

Poczet sztandarowy SP w Zawadówce
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OKSZA
Radni podjęli 3. 300 obligacji o wartości nominalnej

xxx

uchwały:
- w sprawie uchwalenia
„Programu usuwania
wyrobów zawierających
azbest dla terenu gminy
Rejowiec”. Szczegóły
dotyczące tematu na stronie 8 w artykule
Robert Czubkowskiego. Uchwała przyjęta
jednogłośne
- w sprawie emisji obligacji komunalnych

1. 000 zł każda na łączną kwotę 3.300.000 zł
( słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych ) uchwała przyjęta 11 głosami „za” ,
1 głos „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się”
- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok
2007, uchwała przyjęta jednogłośnie
- Ponadto Rada przyjęła Informację
o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2007, 12 głosów „za”, 1 głos
„wstrzymujący się”.

Sesja Rady Gminy

R. Czubkowski. Projekt uchwały w sprawie
emisji obligacji komunalnych mających na
celu rozluźnienie budżetu gminy omówiła
R. Słomczyńska – Skarbnik Gminy. Uzasadniła też potrzebę zmian w budżecie gminy.
Zarówno Skarbnik jak i Wójt odpowiadali
(na posiedzeniu komisji i w czasie sesji) na
pytania i wątpliwości związane z Informacją
o przebiegu wykorzystania budżetu gminy za
I półrocze 2007r.
Na Sesji Wójt złożył radzie sprawozdanie ze
swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Dotyczyła ona upadłości spółki
Hardwood Sawmill i związanych z tym problemów m. in. ogrzewania SP w Zawadówce, uregulowania spraw infrastruktury osie-

dla
Zawadówka – spotkań i wyjazdów;
sprawy budowy obwodnicy dla Rejowca,
która to w chwili obecnej jest w decyzji
Zarządu Województwa Lubelskiego
(wcześniej Wojewódzkiego Zarządu Dróg)
Wójt wyjeżdżał do Ministerstwa Ochrony
Środowiska w Warszawie w związku z pilną
potrzebą modernizacji oczyszczalni ścieków
i wystąpieniem o finansowanie z Funduszu
Norweskiego . Ponadto odbyło się spotkanie
Wójta z dyrektorami szkól w związku z nowym rokiem szkolnym oraz dowozami dzieci i młodzieży.

strategii rozwoju i promocji obszarów wiejskich , mobilizowania ludności do wzięcia
aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.
Siedzibą stowarzyszenia jest Chełm, a jego
władzami są Walne Zebranie Członków
( nasza gmina ma ich dziesięć), Zarząd, Rada
i Komisja Rewizyjna .Rada liczy 27 osób .
Na jej czele stoi przewodniczący, a tę funk-

cję zebranie założycielskie w dniu 2 października powierzyło p. Andrzejowi Mazurowi – Wójtowi Gminy Sawin. Jednym z wiceprzewodniczących został p. Ryszard Świątek
z Zawadówki. Członkiem Rady jest
p. Tadeusz Górski Wójt Gminy Rejowiec.

XI Sesja Rady Gminy odbyła się
26 września z udziałem 13 radnych (2nb.),
Wójta Gminy T. Górskiego, Skarbnika Gminy R. Słomczyńskiej i inspektor UG
T. Farian.
Radni podjęli trzy uchwały, projekty których
omówione zostały na wspólnym posiedzeniu
wszystkich komisji Rady Gminy w dniu 24
września.
Program usuwania wyrobów zawierających
azbest rozłożony do 2032 przedstawił radnym na posiedzeniu komisji inspektor U.G.
odpowiadający za ochronę środowiska

Nasi we władzach
stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Ziemi
Chełmskiej to stowarzyszenie mające na celu
działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich m. in. naszej gminy
.Szczegółowe zadania dotyczą opracowania

Brak chętnych na ławników
W kadencji 2008-2011w naszej gminie nie
będzie ławnika w sądzie. Chęć kandydowania na ławnika Sądu Rejonowego w Kranymstawie zgłosiła jedna osoba, która nie
spełniła wymogów ustawowych . Na ławnika Sądu Okręgowego w Zamościu nie było
chętnych .
Janina Danielczuk

Janina Danielczuk

Janina Danielczuk

Już dziś wymień dowód osobisty
Od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów osobistych (zielone książeczki) na nowe dowody plastikowe.
Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1974r. O ewidencji ludności i dowodach osobistych proces wymiany dowodów kończy się
31 grudnia 2007r. W przyjętej przez Sejm w dniu 7 września br. ustawie, wydłużono okres posługiwania się starymi
,książeczkowymi dowodami osobistymi do dnia 31 marca 2008 roku.
Wnioski o nowy dowód osobisty należy nadal składać do 31 grudnia 2007 roku! Natomiast do 31 marca 2008 roku
w myśl nowej ustawy można posługiwać się książeczkowymi dowodami osobistymi, w celu poświadczenia tożsamości i obywatelstwa polskiego .
Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych dowodów na nowe znajdą się w trudnej sytuacji , ponieważ nie
będą mogli m. in.
•
załatwiać formalności w urzędzie,
•
odebrać listu poleconego na poczcie,
•
wziąć kredytu bankowego,
•
sprzedać, czy kupić mieszkania, itp…
Szczegóły znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod adresem:
www.mswia.gov.pl

Serdeczne słowa podziękowania
dla Pana Arkadiusza Smorgi z Rejowca – byłego piłkarza
za ufundowanie sprzętu sportowego -strojów piłkarskich dla UNII Rejowiec
składają piłkarze i Zarząd
Dziękując sponsorowi, jednocześnie zwracamy się do wszystkich — którzy kochają sport i mają świadomość, jak jest on
ważny dla młodych ludzi – z prośbą o podobne gesty.
Zarząd UNII Rejowiec
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HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI Z TERENU GMINY REJOWIEC
OD LISTOPADA 2007 R. DO CZERWCA 2008 R.
lp

MIESIĄC

Rejon I

Rejon II

Rejon III

Rejon IV

Rejon V

1. REJOWIEC

1. CZECHÓW
KĄT

1. ZAWADÓWKA

1. WERESZCZE D.

1. RYBIE

2. MARYSIN

2. LEONÓW

3. ADAMÓW

3. BIENIÓW

2. AL. NIEDZIAŁOWSKA

4. WERESZCZE
M.

4. ZYNGIERÓWKA

2. WÓLKA REJOWIECKA

2. ZAGRODY

3. KOBYLE

3. MARYNIN
SIEDLISZCZKI
HRUSZÓW

3. NIEDZIAŁOWICE
4. BAŃKOWSZCZYZNA

5. STARY MAJDAN
6. AL. KRZYWOWOLSKA

Dzień odbioru

Dzień odbioru

Dzień odbioru

Dzień odbioru

Zmieszane

Segregowane

Zmieszane

Segregowane

Zmieszane

Segregowane

Zmieszane

Segregowane

Dzień odbioru
Zmieszane Segregowane

1

listopad

5

-

7

-

9

-

12

-

14

-

2

grudzień

3

4

5

6

7

10

10

11

12

13

3

Styczeń

2

-

4

-

7

-

9

-

11

-

4

luty

4

5

6

7

8

11

11

12

13

14

5

marzec

3

-

5

-

7

-

10

-

12

-

6

kwiecień

1

2

3

4

7

8

9

10

11

14

7

maj

5

-

7

-

9

-

12

-

14

-

8

czerwiec

2

3

4

5

6

9

9

10

11

12

ZUK odbierze odpady
Już w listopadzie b.r. Zakład Usług
Komunalnych w Rejowcu rozpocznie zbiórkę odpadów komunalnych z nieruchomości,
których właściciel zawarł umowę w zakresie
ich odbioru.
Zakład ma do zaoferowania dla mieszkańców pojemniki i mocne worki z tworzywa
sztucznego, w które należy gromadzić wytworzone odpady. Ich odbiór będzie prowadzony wg załączonego harmonogramu.
Równocześnie wprowadzona zostanie selektywna zbiórka odpadów, oddzielnie będą
gromadzone odpady z papieru, szkła, metali
i plastiku. Wszyscy, którzy będą prowadzić
selektywną zbiórkę odpadów zapłacą taniej,
gdyż wyselekcjonowane odpady odbierane
będą nieodpłatnie.

Zakład Usług Komunalnych rozpoczął zawieranie umów już kilka miesięcy wcześniej,
przygotowując się jednocześnie do organizacji nowego systemu zbiórki odpadów komunalnych. Zawarto 760 umów z mieszkańcami
z terenu naszej gminy. Dla mieszkańców
zakupiono również worki i pojemniki na
odpady.
Obecnie tylko część mieszkańców gminy
jest w stanie przedstawić rachunek za odbiór
śmieci, inni korzystają z kontenerów, za
opróżnianie których płaci gmina. Ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek zawarcia umowy w
zakresie odbioru odpadów komunalnych na
wszystkich mieszkańców, jak również mamy
posiadać rachunki płatności za wykonywanie
tej usługi, gdyż sama umowa nie wystarczy.
W/ w zasady dotyczą również pozbywania
się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych tzw. „szamb”.
Strona 4

Powyższe oznacza, że ogólnie dostępne kontenery pozostaną jedynie na terenie osiedli
mieszkaniowych i przy cmentarzu, z innych
miejsc znikną, gdyż każdy będzie miał zawartą umowę na odbiór śmieci.
W przypadku nie zawarcia umowy z uprawnionym podmiotem /posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
zbiórki odpadów komunalnych/ Wójt ma
prawo nakazać w formie decyzji administracyjnej i przymusić poszczególne osoby do
jej zawarcia i rozliczenia się z tytułu pozbywania się odpadów, które przecież każdy
wytwarza.

Inż. Sławomir Puszyk
Kierownik Zakładu Usług Komunalnych
w Rejowcu

OKSZA
Pierwsze sukcesy za nami…
Dnia 26 września 2007r. odbyły
się w Sielcu powiatowe zawody sztafet
dziewcząt (10 x 800m) i chłopców
(10 x 1000m) szkół podstawowych i gimnazjalnych. Sztafety naszego gimnazjum były
bezkonkurencyjne, zajęły pierwsze miejsca i
zakwalifikowały się do zawodów rejonowych. Opiekunami zawodników byli pani
Beata Werner- Kość i pan Mirosław Babiński.

Dnia 4 października 2007r. w Cycowie odbyły się rejonowe biegi sztafet.
Sztafeta dziewcząt naszej szkoły w składzie:
Natalia Krasun, Klaudia Danielczuk, Anita
Maciejewska, Iga Sochacka, Karolina Sadowska, Olga Pachwicewicz, Diana Dawidziuk, Olga Karska, Weronika Ragaman,
Marlena Frącek, Karolina Pastuszak, Karolina Chwil zajęła doskonałe II miejsce. To
kwalifikuje je do zawodów wojewódzkich,
które odbędą się 17 X 2007 roku w Tomaszowie Lubelskim.

Sztafeta chłopców w składzie: Radek Forysiuk, Paweł Nowakowski, Grzesiek Osiński,
Robert Kowalczyk, Karol Kufel, Bartek
Błaszczyk, Rafał Błaszczyk, Lukasz Czaus,
Mateusz Wasilewicz, Kamil Hałas, Piotrek
Filewicz, Grzesiek Dworakowski zajęła VII
miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.






































































































trzeba wiedzieć “...
Na
pamiątkę uroczystości „starszaki”
Pasowanie na
otrzymały
pamiątkowa dyplomy. Rodzi„starszaka”
ce zaś zadbali o słodki poczęstunek dla
w Przedszkolu
wszystkich przedszkolaków
Barbara Kość
W dniu 5 października 2007rxxx
2007r.najstarsza grupa dzieci z naszego
Spotkanie z policjantem
Przedszkola została pasowana na
w
Gminnym
Przedszkolu
“starszaka“. Moment uroczystego ślubowania poprzedziła część artystyczna w Rejowcu
o tematyce jesiennej. Dzieci z wielkim W ramach akcji bezpieczna droga do
przejęciem oczekiwały chwili, gdy Pani Przedszkola gościem dzieci był funkcjonariusz Posterunku Policji w Rejowcu.
Dyrektor dokona aktu pasowania bo :
rzecz to wielka niesłychanie, gdy star- Wizyta ta miała na celu przedstawienie
szakiem się zostanie, wtedy wszystko dzieciom zagrożeń, jakie mogą je spotkać w drodze do Przedszkola. Pan poli-

cjant przekazał przedszkolakom informacje na temat służby, jaką spełniają
funkcjonariusze policji wobec społeczności lokalnej. Wielkie wrażenie na
dzieciach wywarł radiowóz policyjny
i jego wyposażenie. Przedszkolaki podzieliły się wiedzą, którą zdobyły w
trakcie zajęć edukacyjnych o ruchu drogowym i bezpieczeństwie z młodszymi
kolegami. Spotkanie zostało zakończone
podziękowaniami, wręczeniem funkcjonariuszowi symbolicznego upominku
wykonanego przez dzieci oraz obietnicą
ponownego spotkania.

a wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali
pamiątkowe długopisy, ufundowane przez
Ośrodek Dydaktyczno – Muzealny w Chełmie.
Po warsztatach odbyło się Święto
Pieczonego Ziemniaka. W czasie trwającego
26 września odbyły się w szkole ogniska uczniowie dzielili się z kolegami z
Podstawowej w Zawadówce warsztaty eko- klas młodszych swoją świeżo zdobytą wielogiczne „ Poznajemy drzewa”, które popro- dzą ekologiczną.
wadziła kierownik Ośrodka Dydaktyczno –
Muzealnego Zarządu Chełmskich Parków
Małgorzata Kosmala
Krajobrazowych mgr inż. Małgorzata Deneka – Angel.
xxx
W warsztatach uczestniczyli
Z wizytą w Żaganiu
uczniowie klas IV-VI. Odbyły się one
w terenie oraz w sali lekcyjnej.
W dniach 19 – 22 września 2007 r.
W czasie wycieczki do lasu delegacje Szkoły Podstawowej w Zawadówuczniowie uczyli się rozpoznawania gatun- ce, Koła Kombatantów z Rejowca z panem
ków drzew i krzewów, poznawali ciekawostki związane z życiem lasu, zbierali „jesienne prezesem J. Bodio, Koła Kombatantów
skarby”, a także, co wywołało ich najwięk- z Rejowca Fabrycznego z prezesem W.
sze zainteresowanie, wykonywali prace pla- Orzeł, Okręgowego Zarządu ZKRP i BWP
styczne wyłącznie za pomocą naturalnych z prezesem F.Golikiem i Zespołu Szkół w
barwników znajdujących się w napotkanych
Sawinie z dyrektorem G. Świcą miały zaroślinach. Niektórym dzieciom udało się
uzyskać w swoich pracach wyjątkowo dużo szczyt uczestniczyć w Żaganiu w historycznym wydarzeniu związanym z formacją
barw.
W sali lekcyjnej ze zgromadzo- pancerną – 1 Drezdeńskiego Korpusu Pannych przyrodniczych skarbów uczniowie cernego Wojska Polskiego.
wykonali piękne kolaże. Uczestniczyli również w zabawach i grach dydaktycznych, Pierwszego dnia naszego pobytu dowództwo
które miały na celu poszerzenie ich wiedzy 10 BKPanc. w Świętoszowie zorganizowało
na temat drzew i krzewów występujących w wycieczkę po jednostce. Mieliśmy okazję
polskich lasach. Wykonawcy najciekaw- zobaczyć sprzęt bojowy, na którym ćwiczą
szych prac plastycznych oraz zwycięzcy
konkursów zostali nagrodzeni upominkami, żołnierze wyjeżdżający na misje pokojowe
do Iraku i Afganistanu.

Główne uroczystości rozpoczęły się 20
września w godzinach popołudniowych
w Kościele Garnizonowym, gdzie płk ks.
kan. Stanisław Szamański celebrował mszę
św. w intencji kombatantów, żołnierzy
i pracowników wojska 11 Lubuskiej Dywizji
Pancernej oraz szczęśliwego powrotu z Iraku. Dalsza część uroczystości miała miejsce
na skwerze Pancerniaków przed jednostką
wojskową 34 Brygady Kawalerii Pancernej
w Żaganiu, gdzie
dokonano odsłonięcia
Pomnika Czołgisty poświęconego wszystkim
żołnierzom frontowym z 1 Drezdeńskiego
Korpusu Pancernego. Pomnik został pięknie
wkomponowany pomiędzy czołgami a pomnikiem gen. Stanisława Maczka. Idea
wykonania i odsłonięcia pomnika wypłynęła
ze Związku Kombatantów 1 DKPanc WP,
głównie od gen. bryg. Edwarda Łańcuckiego
Odsłonięciu towarzyszył gen. dywizji Paweł
Lamla, dowódca 34 Brygady Kawalerii Pancernej gen. bryg. Sobieraj, delegacje związków kombatanckich, jednostek wojskowych,
szkół i miejscowych władz. Ceremonię
uświetniała orkiestra wojskowa oraz kompania honorowa. Aktu odsłonięcia dokonał
gen. Edward Łańcucki wraz z rotmistrzem
1 Dywizji Pancernej Wiktorem Deimel.
Następnie na pl. gen. Stanisława Maczka

Warsztaty Ekologiczne
w Szkole Podstawowej
w Zawadówce
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Ewa Farian

Ciąg dalszy str. 6

OKSZA
broni Waldemar Skrzypczak, dowódca
Wojsk Lądowych oraz przedstawiciele władz
odbył się uroczysty apel poległych. W tych
rządowych i samorządowych województw
doniosłych chwilach towarzyszył również
lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiepoczet sztandarowy
ze Szkoły Podstawowej
w Zawadówce. Warto również
nadmienić, że na
terenie 34 BKPanc.
powstanie swoiste
muzeum broni pancernej ,,Centrum
Wojsk Pancernych
11 LDKPanc. Powyższe zamierzenie
jest realizowane siłami wojska oraz
z
pomocą władz samorządowych Żagania.
Spotkanie z gen. E. Łańcuckim

Z wizytą w Żaganiu c. d.

21. września był
kulminacyjnym
punktem obchodów. Na podzamczu Żagańskiego Pałacu Kultury stanęły pododdziały
honorowe 11 LDKPanc, pododdziały VIII
zmiany w Iraku i pododdział z PKW Afganistan. W tym dniu do Żagania przybył gen.

Biblioteka Gminna
Oddział dla dzieci i młodzieży
Dla naszych najmłodszych czytelników ,tradycyjnie w miesiącu październiku
zorganizowałyśmy konkurs
plastyczny
pt.” Jesień w koszyku”.
Nasi czytelnicy nie zawiedli, konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, czego
dowodem jest wystawa, którą można oglądać w bibliotece.
Piękne kolorowe kosze pełne darów ,ubrane

5 października 2007 r GOK w
Rejowcu pomagał Przedszkolu Gminnemu
w organizacji pasowania na „starszaka”.
xxx
Pracownicy naszej placówki pomagali w organizowaniu uroczystości Gminnego Święta Edukacji Narodowej. Odbyło

Reinhardem Kammerem.
Tego dnia podzamcze opanowali wojskowi.
Tuż po uroczystej zbiórce odbył się tam
festyn husarski. Dywizja prezentowała swój
sprzęt, zorganizowała pokazy żołnierskich umiejętności oraz występy
zespołów artystycznych. Finałem
naszego pobytu w gościnnym Żaganiu była świąteczna kolacja dla przybyłych gości.

Za możliwość uczestnictwa w tak doniosłych uroczystościach składamy podziękowania na
ręce pana Tadeusza Górskiego –
Wójta Gminy Rejowiec. Zapewniając nam przewóz w tak odległe strony Polski sprawił, że mogliśmy reprezentować nie tylko naszą szkołę,
ale również całą Gminę Rejowiec.
Przekazujemy szczere pozdrowienia
dla władz gminy od dowódcy Wojsk
Lądowych, dowódców 11 Lubuskiej
Dywizji Panc., a także od wszystkich przyjago. W uroczystościach udział wzięli także
ciół z Polski związanych z nami dzięki
byli dowódcy dywizji oraz delegacja 13.
kultywowanym tradycjom oręża polskiego.
Dywizji Grenadierów Pancernych BundeBożena Miazgowska
swehry z Lipska z jej dowódcą, gen. dyw.

w kolory jesieni przyciągały wzrok naszych czytelników odwiedzających naszą
bibliotekę.
Wszystkie prace zostały nagrodzone, ale
trzy postanowiłyśmy wyróżnić. Są to prace
Karoliny Dubiel, Eweliny Łusiak i Kariny
Werenkowicz.
Pozostali uczestnicy konkursu to :Paulina
Nowak , Aneta Nowak , Mateusz Bielesza ,
Kinga Żelechowska , Magda Kozioł , Paula
Bielesza , Marcela Penkała , Eliza Myszora .


























xxx
Książki na każdą

kieszeń

Biblioteka Publiczna Gminy zaprasza na
wyprzedaż książek używanych ,
które zostały wycofane ze zbiorów biblioteki. Wszyscy mieszkańcy mają okazję
zakupić ciekawą książkę za symboliczną
kwotę – 20 gr.



















































Teresa Kopniak
się ono 12. 10. 2007 r
xxx
xxx
Rozpoczyna działalność nasze
Młodzież z Gimnazjum z Rejowca kino. Już w dniu 29.11.2007 r będzie można
w dniu 15. 10. 2007 r. obejrzała u nas przed- obejrzeć film „Katyń”. Będzie to seans dla
młodzieży z Gimnazjum w Rejowcu.
stawienie teatralne pt : „Skąpiec” Moliera.
xxx
Instruktorzy GOK w Rejowcu
xxx
zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych na
Zapraszamy wszystkich miłośni- zajęcia do następujących kół zainteresowań:
ków poezji do GOK —u w dniu 24. 10.
2007 r na godzinę 10. 00. Odbędą się wtedy Danuta Długosz— zajęcia hafciarskie, recyeliminacje powiatowe 11 Jesiennego Kon- tatorskie, rękodzieło artystyczne i kulinarne
kursu Recytatorskiego pt. : „Literatura Lu- Grzegorz Gwardiak- koło plastyczne, zajęcia
belszczyzny”. Do konkursu zgłosiły się dzie- sportowe „Vale Tudo”, zajęcia na siłownii
ci i młodzież z gminy Rejowiec, Rejowiec (dla dzieci poniżej 16 roku życia wejście z
Fabryczny i Żmudź. Nagrody na konkurs instruktorem 1 raz w tygodniu)
zostały ufundowane przez Starostwo Powia- Waldemar Link—nauka gry na instrumentowe.
tach.
Grzegorz Gwardiak
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Henryk

Młynarczyk

Poseł na Sejm RP
(major rezerwy WP) urodził się 25 listopada 1955
roku w Krasnymstawie.
Ukończył dwie wyższe
uczelnie- Wyższą Szkołę
Radiotechniczną w Jeleniej
Górze i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie
(na Wydziale Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki specjalność ochrona środowiska). Na przełomie lat 1988/1989 zakładał
Niezależne Związki Zawodowe w Wojsku Polskim. W czasie pełnienia służby wojskowej nie
należał do żadnej partii, co było rzadkością
wśród oficerów.
Jego kariera zawodowa
przebiegała od pracy w Rejonie Dróg Publicznych w Janowie Lubelskim, przez pełnienie
stanowisk dowódczych oraz szefa służby uzbrojenia oraz kierownika Ekipy Ochrony Środowiska w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii w Warszawie, do sprawowania funkcji
dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lu-

blinie (w 2003r.). W latach 2002 do 2005 był
radnym powiatu Krasnystaw. Z powodzeniem
zabiegał o ukończenie inwestycji budowy drogi
powiatowej Łopiennik-Rejowiec, twierdząc, że
powiat nie może karać mieszkańców Rejowca
za to, że starosta krasnostawski obraził się na
wójta. Jako dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich przeznaczył znaczne środki na budowę i
remont chodników i drogi wojewódzkiej biegnącej przez gminę Rejowiec.
W 2005 roku
został wybrany na Posła Sejmu Rzeczpospolitej
Polskiej z okręgu wyborczego nr 7 Chełm liczbą
głosów 13633. Jest Członkiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Wywalczył
pozostawienie Wojska na terenie województwa
lubelskiego co oznacza zachowanie wielu tak
bardzo potrzebnych miejsc pracy. Dzięki jego
wysiłkowi i zaangażowaniu została uratowana
Szkoła Orląt i Szpital Wojskowy. Aktywnie
uczestniczył w pracach Sejmu RP. Jako jedyny
reprezentant Lubelszczyzny w Komisji Obrony Narodowej, dbał by każdy nasz syn bezpiecznie i godnie służył w Wojsku Polskim.
Pełni funkcję Przewodniczącego Podkomisji
Stałej ds. Budżetu Infrastruktury i Zaopatrzenia

Wojska. W Komisji Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa pomagał
wielu samorządom pozyskiwać środki finansowe na ich rozwój. Tutaj należy podkreślić, że
czynnie wspierał gminę Rejowiec w uzyskaniu
akceptacji dla wielu projektów w ministerstwie
środowiska z Narodowego i Wojewódzkiego
Funduszu.Jako poseł zabiegał, by doprowadzić
do realizacji przebudowy i modernizacji linii
kolejowej z Lublina przez Rejowiec do Dorohuska. Interweniował także w sprawie zwolnionych pracowników Hardwood Sanwill w Zawadówce. Prowadzi biuro poselskie, w którym
udzielił kilka tysięcy bezpłatnych porad
prawnych - w tym i naszym mieszkańcom.
Jak nam wiadomo, poseł ku naszemu zadowoleniu jest przeciwny budowie obwodnicy Rejowca
wbrew oczekiwaniom mieszkańców.
Henryk Młynarczyk mieszka w Krasnymstawie wraz z żoną. Niewykluczone, że w
niedalekiej przyszłości zostanie mieszkańcem
naszej gminy, gdyż zakupił tutaj działkę z domkiem drewnianym do remontu. Obecnie kandyduje do Sejmu z listy 6 Prawo i Sprawiedliwość z pozycji numer 2.

Władze Gminy Rejowiec składają podziękowania Panu Henrykowi Młynarczykowi - posłowi na
Sejm RP V kadencji za promocję Gminy Rejowiec na arenie krajowej i międzynarodwej

Zbigniew Matuszczak
po raz kolejny
w Rejowcu
W poniedziałek 8
października kolejny raz odwiedził
Rejowiec Zbigniew
Matuszczak, radny
Sejmiku
Województwa Lubelskiego. Z Radnym rozmawiała redaktor
Janina Danielczuk.
J. Danielczuk: Panie Zbigniewie, jest Pan
wieloletnim samorządowcem, był Pan wiceprezydentem miasta Chełm, obecnie radnym
Sejmiku Województwa Lubelskiego, a także
prezesem największej spółki komunalnej miasta MPGK - na pewno znane są Panu problemy mieszkańców takich gmin jak Gmina Rejowiec.
Z. Matuszczak: Tak Pani redaktor, praca
samorządowa jak sama Pani wie, to bezpośredni kontakt z mieszkańcami, ich problemami, oczekiwaniami. Problemy są przeróżne,
jednak to co najczęściej słyszę od swych wyborców, to fatalny stan dróg, zbyt ubogie wyposażenie gmin w infrastrukturę komunalną,
wodociągi, no i oczywiście sprawa najważniejsza to brak miejsc pracy, tak jak tu w Rejowcu, gdzie odczuwa się to w szczególny
sposób, patrząc na zamkniętą cukrownię, w
której pracowały całe rodziny. To boli.

się dbać o środowisko naturalne. Mieszkańcy
są wyposażeni w przydomowe oczyszczalnie
ścieków, rozbudowujemy kanalizację sanitarną. Wiem, że ta problematyka jest Panu znana
Z. Matuszczak: Oczywiście, jednak należy z racji pełnionej funkcji prezesa MPGK. Co
sobie zadać pytanie, gdzie byli posłowie, po- myśli Pan o tym kierunku rozwoju?
słowie z naszego okręgu, kto upomniał się o
los tego zakładu? Wójt jeździł, radni jeździli, Z. Matuszczak: Kierunek jest jak najbardziej
rozmawiali, wydawało się, że już niewiele słuszny. Trzeba jednak stwierdzić, że Państwa
brakuje, by uratować zakład, który dawał oczyszczalnia ścieków jest już znacznie wypracę wielu osobom. Niestety, skończyło się eksploatowana i należy w pierwszej kolejności zająć się jej modernizacją i takie działania,
tylko na obietnicach.
jak mi wiadomo przez Wójta są podejmowaJ.Danielczuk: Widzę, że zna Pan nasze pro- ne. Z mojej strony w tej sprawie deklaruję
wsparcie i pomoc, jestem już z Panem Wójblemy.
tem po pewnych ustaleniach.
Z. Matuszczak: Oczywiście, że znam. Jestem
radnym Sejmiku Wojewódzkiego, staram się
dbać jak najlepiej o interesy moich wyborców, J. Danielczuk: Wiemy, że kandyduje Pan do
mieszkańców chełmszczyzny, a Rejowiec od sejmu. Jakie są Pana plany, jeśli zostanie Pan
posłem?
zawsze do tej ziemi należał.
Z. Matuszczak: Pani redaktor – kandyduję z
J.Danielczuk: Co aktualnie dzieje się w Sejmi- list LiD, gdyż uważam, że chełmszczyzna
ku Województwa? Czy województwo planuje potrzebuje posła, który skutecznie będzie dbał
o interesy swoich wyborców, nie zostawi ich
jakieś inwestycje, które dotrą do Rejowca??
ze swoimi problemami wyjeżdżając do WarZ. Matuszczak: Jak już pewnie Państwo szawy po to, by powrócić przy kolejnych
słyszeliście, zapadła decyzja o modernizacji wyborach. Poseł ma być dla ludzi, dla ich
drogi 812 na odcinku Rejowiec - Sawin. To spraw, powinien czuć ich problemy i być
niezwykle ważna inwestycja z punktu widze- wśród nich. Dlatego apeluję do Wszystkich,
nia zarówno mieszkańców Rejowca jak też głosujcie na kandydatów sprawdzonych, znaChełma. Droga ta jest już w bardzo złym sta- jących lokalne problemy.
nie, przez szereg lat nie była remontowana,
wymaga przebudowy. Mam nadzieję, że prace
ruszą jeszcze w tym roku i w końcu będziemy J.Danielczuk: Dziękuję Panu za Rozmowę
mogli przemieszczać się po niej w sposób Z. Matuszczak: Dziękuję Pani i pozdrabezpieczny i sprawny.
wiam wszystkich mieszkańców Gminy ReJ. Danielczuk: Jak Pan wie, nasza gmina stara jowiec.
J.Danielczuk: Tak, ten problem jest bardzo
trudny i odciska szczególne piętno na mieszkańcach gminy, ale te decyzje zapadały na
wyższych szczeblach.

Władze Gminy Rejowiec dziękują Panu Zbigniewowi Matuszczakowi - radnemu
Województwa Lubelskiego za pomoc w promocji Gminy Rejowiec
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Program usuwania
azbestu dla naszej gminy.
W 2002 roku Rada Ministrów
Rzeczpospolitej Polskiej przyjęła „Program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terytorium Polski”,
który stanowi element krajowego programu
gospodarki odpadami. Zakłada on usunięcie
do 31 grudnia 2032 r. wszystkich wyrobów
zawierających azbest z terytorium kraju.
Powyższy dokument powstał w wyniku
przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki z dn. 19 czerwca
1997 r. /M.P. z 1997 r., nr 38 poz. 373/ oraz
ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobów zawierających azbest
/Dz.U. z 2004 r. nr 3, poz. 20 z późn. zm./.
Ze względu na zagrożenie, jakie niesie
azbest, program ten jest jednym z priorytetowych dla ochrony zdrowia i środowiska.
Wg szacunków na terenie naszego kraju
znajduje się ponad 15 mln ton wyrobów
zawierających azbest, przy czym w samym
województwie lubelskim nagromadzone jest
około 2 mln ton, co w układzie wojewódzkim umieszcza nasze województwo w czołówce po województwie mazowieckim.
W związku z powyższym został opracowany
Program usuwania wyrobów zawierających
azbest dla Gminy Rejowiec, który będzie
stanowił podstawę do ubiegania się o środki
finansowe na jego realizację.
Azbest to techniczna nazwa grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami
magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Chorobotwórcze działanie azbestu nie wynika z jego
chemicznych właściwości, ale z jego fizycznej struktury włókien, które zawieszone
w powietrzu wchłaniane przez przewód oddechowy oraz płuca, raniąc je sprzyjają dostępności innych czynników i są przyczyną
chorób układu oddechowe, tj. pylicy azbestowej, raka płuc, międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej oraz nowotworów o dużej
złośliwości. Istotne jest zatem eliminowanie
pylenia wyrobów azbestowych, co jest przyczyną szkodliwości azbestu. Nie ma podstaw
teoretycznych, ani dowodów świadczących,
że azbest spożyty w wodzie jest szkodliwy
dla zdrowia. W postaci mokrej struktura
cząstek azbestu nie jest lotna ani ostra i nie
ma możliwości pozostawania w układzie
oddechowym, a z układu pokarmowego
w tej postaci jest wydalany bez niebezpiecznych dla zdrowia następstw.
Cechy takie jak niepalność, odporność na

wysokie temperatury, czy korozję decydowały o wszechstronnym stosowaniu azbestu.
I tak najważniejszymi jego zastosowaniami
są:

•

wyroby azbestowo-cementowe
takie jak: płyty dekarskie, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe i elewacyjne
zawierające od 10 do 35% azbestu.
Wyroby te są ogniotrwałe, odporne na
korozje i gnicie, wytrzymałe na działania mechaniczne, lekkie i trwałe;

• wyroby izolacyjne stosowane do
izolacji kotłów parowych, wymienników ciepła, zbiorników, przewodów
rurowych, a także do ubrań i tkanin
ognioodpornych. Należą do nich: wata,
włóknina, sznury, przędza, tkaniny
termoizolacyjne, taśmy;
• wyroby uszczelniające: tektury,
płyty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa plecione. Najbardziej powszechnymi wyrobami uszczelniającymi są płyty
azbestowo-kauczukowe, które charakteryzują się odpornością na podwyższoną
temperaturę, wytrzymałością na ściskanie, nieznacznym odkształceniem trwałym, dobrą elastycznością. Płyty mogą
być zbrojone. Szczeliwa plecione są
stosowane do uszczelniania części pracujących w wysokich temperaturach,
a także w środowisku wody, pary wodnej, gazów obojętnych i aktywnych,
kwasów organicznych i nieorganicznych, smarów, olejów, rozpuszczalników, gazów spalinowych, ługów, roztworów soli;
•

wyroby cierne, takie jak: okładziny cierne i taśmy hamulcowe stosowane
do różnego typu hamulców. Azbest
stosowany do ich produkcji chroni elementy robocze przed zbytnim przegrzewaniem;

•

wyroby hydroizolacyjne: lepiki
asfaltowe, kity uszczelniające, asfalty
drogowe szlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe, zawierające od 20 do 40% azbestu.

Szacuje się w skali kraju, że około
96 % ogólnej ilości wyrobów zawierających
azbest stanowią płyty azbestowo – cementowe, zarówno faliste jak i płaskie.
W polskim prawodawstwie obowiązuje aktualnie 8 ustaw oraz ponad 20 rozporządzeń
i zarządzeń, które związane są z azbestem
i pracą w kontakcie z azbestem, a najważniejszą zdaje się być Ustawa z dnia 19
czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyro-

bów zawierających azbest, która rozpoczęła
proces usuwania azbestu z terytorium Polski.
Na terenie naszej Gminy przeprowadzona
została inwentaryzacja wyrobów azbestowych, a w szczególności płyt azbestowo –
cementowych stosowanych jako pokrycia
dachowe (eternit). Inwentaryzacji dokonali
sołtysi w poszczególnych miejscowościach.
Z zebranych danych wynika, że na terenie
gminy występuje 295328 m2 wyrobów azbestowych w postaci pokryć dachowych (płyty
azbestowo – cementowe płaskie i faliste).
Mając średni koszt usunięcia 1 m2 płyty
azbestowo – cementowej tj. 36,63 zł/m2
(uwzględniający także jej unieszkodliwienie
i wskaźnik inflacji) łatwo obliczyć koszt
usunięcia całości eternitu z terenu gminy,
który jest następujący: 10 817 864,64 zł.
Ze względu na dużą skalę występowania
wyrobów azbestowych na terenie gminy
pozyskiwane będą środki ze źródeł zewnętrznych by zgodnie z „Krajowym programem usuwania azbestu…” do 31 grudnia 2032 r. całkowicie usunąć azbest z jej
obszaru.
O kolejności usuwania eternitu winny
decydować wyniki stanu technicznego
pokrycia dachowego. Stan techniczny
zinwentaryzowanych pokryć azbestowocementowych określony został jako dobry,
jednak należałoby dokonać ponownej ich
oceny w najbliższych pięciu latach przez
wykwalifikowane służby, celem określenia
stopnia pilności terminu ich usunięcia.
Ocena obejmuje m.in. stan uszkodzenia
powierzchni pokrycia dachowego będącego wynikiem oddziaływań atmosferycznych lub mechanicznych. Należy zaznaczyć, że odpowiednie zabezpieczenie pokryć
dachowych zawierających azbest np. poprzez pomalowanie, może przedłużyć ich
żywotność, jednak nie uchroni ich przed
całkowitym usunięciem.
Miejmy nadzieję, że upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości mieszkańców w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją
i usuwaniem azbestu. Prognozuje się, że
w następnych latach Gmina Rejowiec będzie
otrzymywać coraz więcej zgłoszeń o miejscach występowania azbestu, co przyczyni
się do lepszej wiedzy na temat ilości azbestu.
Pozwoli to lepiej poznać potrzeby w tym
zakresie, precyzyjniej pozyskiwać i planować środki niezbędne do wydania na ten cel,
a tym samym stopniowo wyeliminować
wyroby azbestowe z naszego otoczenia, co
jest głównym celem programu.

Urodzeni
Julia Z., Szymon L., Mikołaj A., Aleksandra S.,
Łukasz O., Mikołaj K
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Sukcesy Szkoły Podstawowej

się do finałów centralnych w Warszawie.
Reprezentowali oni Chełm i Rejowiec
w takich konkurencjach sportowych jak: rzut
piłeczką palantową, bieg na 600m, bieg na
300m, skok w dal.
Obecnie trwa XIV edycja Czwartków,
w których nasi uczniowie znów zajmują
czołowe miejsca w swoich konkurencjach.
Życzymy zawodnikom SP dalszych sukcesów. (zdjęcie na 11 stronie)

Najlepsi w rejonie Chełm
Na stadionie MOSiR w Chełmie 4 października 2007 r odbyło się uroczyste podsumowanie Czwartków Lekkoatletycznych za
poprzedni rok. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rejowcu biorący udział w zawodach okazali się najlepsi w rejonie chełmskim. Mieli oni okazję odebrać piękny puchar i dyplom za zajęcie I miejsca w klasyfiSP w Finale
kacji szkół XIII edycji Czwartków LekkoWojewódzkim
atletycznych.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
W ubiegłorocznych zawodach aż ośmioro
w Rejowcu po wygraniu powiatu Chełm w
startujących z naszej szkoły zakwalifikowało

Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców reprezentowali naszą szkołę
i powiat w tej konkurencji w Cycowie
04.10.2007r. w zawodach rejonowych.
W rywalizacji brało udział 9 szkół podstawowych. Dziewczęta z SP Rejowiec biegały na
dystansie 10 x 800m i po bardzo zaciętej
rywalizacji zajęły II miejsce. Chłopcy zdopingowani wynikiem koleżanek, w biegu 10
x 1000m również zajęli II miejsce. Wynik
obu zespołów jest premiowany awansem na
zawody Wojewódzkie w Tomaszowie Lubelskim 17.10.2007r. Wszyscy trzymamy kciuki za reprezentantów Szkoły Podstawowej.
nauczyciel wf w SP Rejowiec
Rafał Mikucki

Wójt Gminy Rejowiec Tadeusz Górski
przyznał nagrodę pracownikom pedagogicznym (dyrektorom i nauczycielom)
placówek oświatowych gminy Rejowiec
WYKAZ
Pracowników pedagogicznych (dyrektorów i nauczycieli) placówek oświatowych gminy
Rejowiec, którym przyznano nagrodę Wójta Gminy Rejowiec
z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2007 r.
1. Ewa Nowak
- dyrektor Gimnazjum w Rejowcu
2. Małgorzata Królicka
- dyrektor Szkoły Podst. w Rejowcu
3. Bożena Miazgowska
- dyrektor Szkoły Podst. w Zawadówce
4. Agata Kurban
- dyrektor Szkoły Podst. w Leonowie
5. Czesława Kozorys
- dyrektor Gm. Przedszkola w Rejowcu
6. Janusz Janiak
- dyrektor ZSzP w Rejowcu
7. Małgorzata Nadolska
- v - ce dyrektor ZSP w Rejowcu
8. Renata Adamczuk
- v - ce dyrektor SP Rejowiec
Ponadto dyrekto9. Elżbieta Ciechan
- w r.szk.2006/2007 nauczyciel ZSP w Rejowcu
rzy
placówek
oświatowych
10.Beata Werner – Kość
- nauczyciel Gimnazjum w Rejowcu
przyznali
nagrody
wyróż11. Jolanta Cielepała
- nauczyciel Gimnazjum w Rejowcu
niającym się pracownikom
12. Teresa Pełczyńska
- nauczyciel SP w Rejowcu
pedagogicznym, admini13. Małgorzata Kosmala
- nauczyciel SP w Zawadówce
stracji i obsługi.
14. Teresa Kopciewicz
- nauczyciel SP w Leonowie
15. Barbara Kość
- nauczyciel Gm. Przedszk. w Rejowcu
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W dniach 30—31 października 2007 r
przy Bibliotece Publicznej w Rejowcu będzie stał Mammobus

Badania są bezpłatne dla kobiet w wieku 50—69 lat.
Rejestracji dokonuje się pod numerem telefonu 0 8001 080 007 (opłata jak za jedno połączenie)

Dowozy uczniów
Zgodnie z art. 17
ustawy o systemie oświaty
droga dziecka z domu do szkoły nie może
przekraczać:
- 3 km – w przypadku uczniów klas I - IV
szkół podstawowych,
- 4 km – w przypadku uczniów klas V - VI
szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.
Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza powyższą odległość, to obowiązkiem
gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot

Z notatnika powiatowego rzecznika

kosztów przejazdu środkami komunikacji
publicznej.
Dowóz dzieci do szkół na terenie naszej
gminy odbywa się czterema autobusami,
w tym jednym gimbusem, który gmina
otrzymała w 2003 r.
Ogółem dowozimy 310 uczniów, w tym:
- do szkoły podstawowej 132 dzieci,
- do gimnazjum 123 dzieci,
- do ZSP 55 dzieci.
W celu usprawnienia dowozów
uczniów do szkół w każdym autobusie zatrudniono osoby, które mają obowiązek pomocy dzieciom podczas przejazdów, aby
zapewnić bezpieczeństwo z zachowaniem
przepisów prawa.

Oprócz dowozu uczniów na zajęcia lekcyjne
szkoły korzystają z darmowego dowozu
dzieci na zawody i turnieje sportowe autobusami i busami.
Młodzież z gimnazjum i ZSP bezpłatnie
dowożona jest również (jak co roku) na basen do Krasnegostawu zgodnie z harmonogramem, który opracowują szkoły.
Aby wyjaśnić różnego rodzaju niejasności
tut. Urząd informuje mieszkańców gminy, że
dowozy dzieci są priorytetowym zadaniem
gminy i nie mogą korzystać z tych kursów
inni mieszkańcy (chyba, że są wolne miejsca
i oczywiście nieodpłatnie).

xxx

wała . Straty w/ g właściciela to kwota 870
zł.
xxx
Policja ponawia apel
o rozwagę i stosowanie zasady ograniczonego zaufania . Nie wpuszczajmy nieznajomych do swoich mieszkań pod byle pretekstem. Prośmy o wylegitymowanie się i okazanie stosownego dokumentu. Apel kierujemy zwłaszcza do ludzi w podeszłym wieku,
gdyż sprawcy wybierają najczęściej je na
swoje ofiary i z premedytacją korzystają z
ich dobroduszności .

Jechał wężykiem

Na ulicy Zwierzyńskiego w Rejowcu policjanci zatrzymali 49-letniego Lucjana K ,
który będąc pod wpływem alkoholu jechał
na rowerze . W wydychanym powietrzu miał
Pijany na jezdni
1,5 promila alkoholu.
Do niebezpiecznego wypadku doszło 25
xxx
września w Wereszczach Dużych. Jadący
Pożar
w
garażu
Hondą Krzysztof M potrącił 30-latka. Kierowca nie mógł uniknąć zderzenia, bo ofiara 4 października doszło do zaprószenia ognia
– Tadeusz K. leżał na jezdni . Ranny trafił do w garażu w Kobylem. Najpierw zaczęły się
szpitala, gdzie opatrzono mu uszkodzoną tlić szmaty leżące na betonowej podłodze .
Ogień szybko rozprzestrzenił się na drewniarękę.
ną szafkę i cztery rowery. Właściciel Grzegorz Z. ugasił pożar, jednak straż interwenio-

Anna Kula

Oficer prasowy KPO w Chełmie

Odeszli, przeżywszy lat:
Stefan Semeniuk - 86, Feliks Rybczyński – 76, Regina Wlizło – 83, Stefania Pyc – 86, Jan Bodio - 84,
Janina Kalinowska - 81
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