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Szanowni Państwo
Niedawno rozpoczął się Nowy 2007 Rok. Przed nami nowe nadzieje, ale i nowe obowiązki. Musimy wierzyć,
że ten rok przyniesie wiele dobrego, że towarzyszyć nam będzie radość codzienności, życzliwość nie tylko najbliższych:
ż e b ęd zi e to c z as p o ko ju , wz a j e mn e go z ro z u mi en i a, re a li z ac ji o so b i st yc h p l an ó w
i zamierzeń.
Dla naszej gminy będzie to rok jubileuszy i inwestycji. W tym roku przypada 460 rocznica Rejowca
i 100 – lecie polskiej szkoły. Liceum Ogólnokształcące będzie świętować 60 lat swojego istnienia. Nasza OSP jedna z
najstarszych w powiecie chełmskim może poszczycić się 95 – letnią ofiarną służbą dla
społeczeństwa.
O tak ważnych jubileuszach nie możemy zapomnieć. Naszym moralnym obowiązkiem jest godne ich uczczenie. Przed
nami realizacja – jakże ważnych dla społeczeństwa – inwestycji.
Sala gimnastyczna przy ZSP oraz modernizacja oczyszczalni to sprawy priorytetowe.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy na lata 2007 – 2013 zakłada kanalizację kilku sołectw, modernizację
i budowę dróg gminnych; modernizację i budowę oświetlenia ulicznego, chodników, wodociągów; budowę obiektów
sportowo – rekreacyjnych; modernizację obiektów komunalnych oraz odnowę obiektów dziedzictwa kulturowego.
Wszystkie te zamierzenia ukierunkowane są na poprawę życia mieszkańców gminy.
Drodzy Państwo
Rok 2006 przyniósł wiele pozytywnych dla naszej społeczności wydarzeń. Tym niemniej życzymy sobie, aby
Rok który rozpoczął się, był jeszcze bardziej pomyślny.
Wszystkim Państwu życzę, aby Nowy Rok 2007 obfitował w sukcesy; aby był kolejnym etapem
w realizacji zamierzonych celów, aby spełniły się marzenia. By tak mogło się stać, musimy do tego dążyć. Wyrażam
nadzieję, że za rok pogratulujemy sobie kolejnych sukcesów i z optymizmem spojrzymy w przyszłość.
Wójt Gminy
Tadeusz Górski
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„Anioł Bożonarodzeniowy” rych życzyli szczęścia całemu wspólnym śpiewaniem kolędy
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”.

W grudniu 2006r. przeprowadzono w naszej szkole konkurs pt. „Anioł Bożonarodzeniowy”. Konkurs cieszył się dużym
zainteresowaniem wśród uczniów
młodszych jak i starszych klas.
Prace wykonało 42 uczniów.
Były to anioły z drutu, bibuły,
włóczki, brystolu, masy papierowej, ciasta oraz wyszywane na
płótnie.

Barbara Wójci k
MIKOŁAJKI w SP w Rejowcu

Dnia 18 grudnia 2006r.
urządzono wystawę, która przez

cały tydzień cieszyła oko całej
społeczności szkolnej a także odwiedzających gości.
Komisja w kładzie:
p. dyrektor Małgorzata Królicka,
p. Marta Batejko oraz p. Iwona
Borowska miały trudne zadanie
w wybraniu najpiękniejszych
prac.

światu. Główne role zagrali: Adrian Chomątowski, Diana Dawidziuk, Kasia Jarzębska, Patrycja
Czaus, Konrad Kloc, Karolina
Wiorko oraz Ala Zwierzchowska,
Tomek Lipiński, Justyna Łachowska, Paulina Grabiec,
Jagoda Królikowska, Adrian
Czerwiński, Mateusz Waręcki i
Sylwia Wyrostek (wszyscy z kl.
VIb), natomiast z kl. Va:
Agnieszka Kusiak, Łukasz Pawlas,
Beata Łuszczak, Michał
Klimczuk, Mateusz Studziński
i Natalia Domańska.

Uczniowie pracowali pod
Organizatorzy
opieką p. Barbary Wójcik.
Występ młodych artystów wspoJasełka klas VIb i Va
Jest taki dzień, bardzo magał chór szkolny śpiewający
kolędy tradycyjne i we współczeciepły choć grudniowy ….
snej aranżacji pod kierownicW taki właśnie grudniowy
twem p. Moniki Pohl.
dzień uczniowie klas VIb i Va
Występ zakończył się
wystawili Jasełka, podczas któ-
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6 grudnia 2006r.
wszystkie grzeczne dzieci odwiedza św. Mikołaj obdarowując wymarzonymi zabawkami i
łakociami. W naszej szkole
uczniowie kl. 0-III również z
niecierpliwością oczekiwali tego momentu zbierają się w sali
gimnastycznej i wołając „NA
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA CZEKA DZIECI CAŁA ZGRAJA”.
Mimo tych głośnych okrzyków
gość długo nie przybywał.
Wreszcie rozległ się dźwięk
telefonu. Była to wiadomość od
św. Mikołaja, niestety niezbyt
wesoła. Przepraszał za swoją
nieobecność i powiedział, że
wysłał do nas swojego małego
pomocnika, który dowiezie prezenty dla wszystkich. Tak też
się stało. Dzieci śpiewały mu

piosenki, rozwiązywały zagadki
i z radością rozpakowywały
wymarzone paczki.
D. Bednarska
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Wieści
z Gminy
Struktura Rady
(2006 – 2010)

Gminy

V

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
Przewodnicząca – Janina Danielczuk
Członkowie - Teresa Jagiełło, Bożena Jaszczuk, Jerzy Kieliszek, Marek Korzeniowski
Mirosław Kość, Barbara Kowalska, Ryszard
Szoda, Wiesława Wojtowicz.

Dyżury radnych
W każdą środę w budynku UG
w godz. 9 – 11 dyżur będzie pełnił Przewodniczący Rady Antoni Bukraba bądź jeden z
radnych.

kadencji

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Przewodniczący – Mirosław Kość
Przewodniczący Rady – Antoni Bukraba
Wiceprzewodniczący Rady – Jolanta Popek, Członkowie - Janina Danielczuk, Teresa
Jagiełło, Bożena Jaszczuk, Iwona JędruszWiesława Wójtowicz
czak, Jerzy Kieliszek, Barbara Kowalska,
Jolanta Popek, Wiesława Wojtowicz
Stałe komisje:
Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i
Komisja Rewizyjna
Porządku Publicznego
Przewodniczący – Marek Korzeniowski
Członkowie - Andrzej Lewczuk, Zbigniew Przewodnicząca – Bożena Jaszczuk
Maciejewski, Ryszard Szoda, Witold Szuran Członkowie - Iwona Jędruszczak, Andrzej
Lewczuk, Jolanta Popek, Witold Szuran

Gmina skontrolowana
Regionalna Izba Obrachunkowa
(RIO) w Lublinie przeprowadziła w okresie
od 11 października do 28 listopada 2006 r.
kompleksową kontrolę finansową gminy.
Wstępna ocena gospodarki finansowej jest
pozytywna, bowiem nie ma poważniejszych
uchybień. Dyscyplina finansowa została
zachowana.
Szczegółowe i ostateczne wnioski RIO
prześle w okresie późniejszym.
Janina Danielczuk

• dowody osobiste wydane w latach czają tylko te osoby, które zawierały małżeń1981-1991 - wymiana w roku 2005
stwo lub urodziły się poza terenem gminy
•
dowody osobiste wydane w latach Rejowiec/,
1992-1995 - wymiana w roku 2006
• złożyć dwie aktualne, wyraźne fotografie
35x45 mm bez nakrycia głowy ukazujące
•
dowody
osobiste
wydane
w
latach
Z dniem 31.12.2007r. stare dowolewy półprofil z widocznym lewym uchem,
19962000
wymiana
w
roku
2007
dy osobiste – zielone książeczki, które mamy
• dokonać wpłaty za wydanie dowodu osobiod wielu lat - utracą swoją ważność.
stego w wysokości 30zł. /opłatę uiszcza się
Ustawa z 12 września 2002 r wprowadza
W celu wymiany dowodu osobiz chwilą składania wniosku – kasa UG/.
obowiązek wymiany wszystkich dowodów stego należy :
osobistych wydanych przed dniem 1 styczZłożenie
wniosku o wydanie
• wypełnić czytelnie, drukowanymi literania 2001 roku.
mi, wniosek o wydanie dowodu osobistego, dowodu osobistego wymaga osobistego
Ogólnopolski Program Wymiany • osoby pozostające w związku małżeń- stawiennictwa wnioskodawcy.
Dowodów Osobistych odbywa się zgodnie z skim /również wdowcy, wdowy i osoby
Omówione wyżej czynności proponiższym harmonogramem:
rozwiedzione/ dołączają do wniosku odpis wadzi Referat Spraw Obywatelskich Urzędu
Gminy Rejowiec - biuro USC
tel. 82•
dowody osobiste wydane w latach skrócony aktu małżeństwa,
5688656
w
godzinach
pracy
Urzędu.
1962-1972 - wymiana w roku 2003
• osoby stanu wolnego /kawaler, panna/
Kierownik USC
•
dowody osobiste wydane w latach dołączają do wniosku odpis skrócony aktu
urodzenia /wymienione dokumenty dostar1973-1980 - wymiana w roku 2004
Ewa Lipko

WYMIANA DOWODÓW
OSOBISTYCH

Gloria Artis dla
naszego artysty
W dniu 6 stycznia 2007 roku
na uroczystościach opłatkowych Towarzystw Regionalnych w Lublinie Wojewoda Lubelski Wojciech Żukowski w

imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego uhonorował brązowym medalem (z dn. 12 października 2006 r.)
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 2-ch
wybitnych przedstawicieli polskiego
życia kulturalnego naszego województwa. Wśród odznaczonych był nasz znany rejowiecki artysta malarz Stanisław
Jan Miszczuk. Wojewoda Lubelski podkreślił, że to najwyższe odznaczenie jest

wyrazem hołdu RP dla dorobku tych,
którzy tworzą polską kulturę.
Wójt i Rada Gminy gratulują
zaszczytnego odznaczenia, jednocześnie
życząc dalszych sukcesów.
Janina Danielczuk

Urodzeni
Karina R., Kacper S., Karolina Ł.

Strona 3

OKSZA

Sesja Rady Gminy
III Sesja Rady Gminy odbyła się
28 grudnia 2006r z udziałem 15 radnych,
Wójta Gminy Tadeusza Górskiego, Skarbnika Urzędu Gminy Piotra Stafińskiego i pracownika Urzędu Gminy Teresy Farian.
Rada powołała 4 Komisje Rady
Gminy, po czym ustalono ich składy osobowe oraz wybrano przewodniczących komisji
(szczegóły s. 3)
Rada ustaliła diety w wysokości:
Przewodniczący Rady – 40%, Wiceprzewodniczący Rady i przewodniczący stałych komisji – 25%, pozostali Radni – 20% maksymalnej diety określonej w art.. 25, ust. 6
ustawy o samorządzie gminnym.
W uchwale znalazł się zapis:
Dietę ustaloną zmniejsza się:
1) o 20% za każdą nieobecność radnego na
sesji lub w przypadku opuszczenia obrad

sesji przed zakończeniem bez usprawiedliwienia.
2) o 10% za każdą nieobecność radnego na
posiedzeniu komisji stałej, której jest członkiem lub w przypadku opuszczenia obrad
komisji przed jej zakończeniem bez usprawiedliwienia.
3) o 50% za każdą kolejną nieusprawiedliwioną nieobecność na Sesji Rady Gminy,
posiedzeniu stałej komisji.
Wynagrodzenie Wójta Gminy
pozostało w dotychczasowej wysokości.
Rada podjęła uchwałę, na mocy
której zastępcą kierownika USC została p.
Maria Starszuk
Wójt poinformował Radę o zakończeniu kompleksowej kontroli przeprowadzonej w UG przez RIO.
W wolnych wnioskach poruszono
wiele spraw, m.in. opieki zdrowotnej; oświetlenia ulicznego w gminie, na które od stycznia 2004 nie ma refundacji, zatem całkowite

koszty z tym związane ponosi wyłącznie
gmina.
Następna informacja Wójta dotyczyła trwających wielokierunkowych rozmów na temat zagospodarowania części
Cukrowni.
W drugiej części Sesji udział wzięli księża naszej parafii ks. proboszcz A. Jeżyna i ks. wikary R. Bednarczyk, ksiądz
proboszcz parafii Podgórze Z. Kowalski;
dyrektorzy, prezesi i kierownicy zakładów
pracy, szkół z terenu gminy oraz sołtysi.
Zebrani wysłuchali kolęd w wykonaniu chóru gimnazjalistów z Rejowca i
kapeli „Sami Swoi” oraz obejrzeli widowisko o Narodzeniu Pańskim przygotowane
przez dzieci i młodzież z GOK - u w Rejowcu pod kierunkiem p. D. Długosz.
Janina Danielczuk

WYBORY SOŁTYSÓW
W wyborach samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. wybraliśmy Wójta Gminy i Radnych Rady Gminy a teraz
przyszła kolej na przeprowadzenie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich, których kadencja trwa również cztery lata.
Stosownie do Zarządzenia Wójta Gminy Rejowiec z dnia 28.12.2006 r. Nr 49/2006 w następujących terminach zwołane
zostały zebrania wiejskie w celu wyboru Sołtysa i Rad Sołeckich:

Sołectwo

Termin

zebrania

Lokal

Adamów

27.01.2007- 14°°

świetlica

Al. Krzywowolska

29.01.2007- 14°°

budynek byłej szkoły

Al. Niedziałowska

5.02.2007- 12°°

budynek byłego sklepu

Bańkowszczyzna

5.02.2007- 15°°

budynek byłej szkoły

Bieniów - Niemirów

7.02.2007 -16°°

u sołtysa

Czechów Kąt, Elżbiecin

28.01.2007 -12³°

Świetlica

Hruszów

31.01.2007 - 16°°

szkoła w Maryninie

Kobyle

6.02.2007 -16°°

świetlica

Leonów

2.02.2007 - 16°°

szkoła w Leonowie

Majdan Stary

29.01.2007 -15³°

u sołtysa

Marynin

3.02.2007 - 12°°

świetlica

Marysin

27.01.2007 - 11°°

budynek byłej szkoły

Niedziałowice

9.02.2007 - 16°°

budynek byłej szkoły

Rejowiec, Kol. Rejowiec

4.02.2007 - 14°°

dom strażaka

Rybie

30.01.2007 - 16°°

budynek byłej szkoły

Siedliszczki

3.02.2007 -14³°

świetlica w Maryninie

Wereszcze Duże

1.02.2007 -16°°

szkoła w Leonowie

Wereszcze Małe

11.02.2007 - 12³°

u sołtysa

Wólka Rejowiecka

11.02.2007 - 15°°

świetlica

Zawadówka

10.02.2007 - 11°°

szkoła

Zagrody

28.01.2007 - 15°°

szkoła w Żulinie

Zyngierówka

8.02.2007 - 15°°

świetlica
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Lubelska Izba Rolnicza
Samorząd Rolniczy Województwa Lubelskiego
4 lutego 2007 r.
odbędą się wybory członków Rad Powiatowych
Lubelskiej Izby Rolniczej
Twój udział w wyborach zadecyduje czy ROLNICY, za pośrednictwem
izby rolniczej, będą wpływać na:
•
•
•
•
•
•

rządowe projekty aktów prawnych z zakresu produkcji roślinnej oraz
rynki rolnego poprzez ich opiniowanie,
kształt edukacji i doradztwa rolniczego, podnoszenie
kwalifikacji pracujących w rolnictwie,
rozwój infrastruktury obszarów wiejskich i tworzenie nowych miejsc pracy,
poprawą środowiska przyrodniczego, zdrowia i ochroną
dziedzictwctwa kulturowego w regionie,
współpracą z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,
inne ważne sprawy dotyczące sytuacji ekonomicznej w rolnictwie oraz godne warunki życia na wsi.
ROLNIKU - NIE ZMARNUJ DANEJ CI SZANSY
Weź udział w wyborach do Izby Rolniczej
ZAUFANIEM OBDARZ NAJLEPSZYCH

Zarząd
Lubelskiej Izby Rolniczej

Podaje się do wiadomości członków izby rolniczej listę kandydatów na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej
w Powiecie Chełmskim okręgu nr 70 w Rejowcu:
L.p. Nazwisko Imiona

wiek Wykształcenie

Zawód

1

FRĄCEK DOROTA 40

wyższe

rolnik

2

KARAŚ

średnie

mechanik

HENRYK 27

Miejsce zamieszkania
Wólka Rejowiecka 61 A;
22-360 Rejowiec
Hruszów 33;
22-360 Rejowiec

Wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Chełmskim odbędą się
4 lutego 2007 r. w godz. 8°° - 18°°. Lokal wyborczy mieści się w budynku Biblioteki Gminnej
w Rejowcu przy ul. Zwierzyńskiego 8C.
Okręgowa Komisja nr 70 w Rejowcu
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4 lutego 2007 r. odbędą się
wybory członków
do Rad Powiatowych
Lubelskiej Izby Rolniczej

3.

Zasady wyborów:
1.
Członkami samorządu rolniczego
są osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego,
podatku dochodowego z działów
specjalnych produkcji rolnej oraz 4.
członkowie RSP posiadający w
nich wkłady gruntowe. Przysługuje im prawo kandydowania do
rady powiatowej izby rolniczej i
uczestniczenia w ich wybieraniu.
2.
W gminie, w której powierzchnia
użytków rolnych nie przekracza
4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do rady powiatowej izby
wybiera się - jednego członka, a •
gdy przekracza 4 tys. ha (okręg
dwumandatowy) wybiera się —
dwóch członków tej rady. W
okręgu wyborczym stanowiącym •
obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko —jednego
przedstawiciela.
•

Będą dodatkowe
wybory
Oświadczenie majątkowe radnego
Antoniego Bukraby złożone w Gminie Rejowiec, według Wojewody Lubelskiego nie
zostało złożone w terminie.
Tak należy rozumieć sprzeczność
w interpretacji przepisów twierdzi Wojewoda Lubelski.
Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw [Dz. U. z
2003r. nr 159 poz. 1547 z późn.zm.] – reguluje kwestię oświadczeń majątkowych, ter-

W każdym powiecie ziemskim
35, 22-100 Chełm
zostanie utworzona rada powia•
LIR O/Z Zamość, ul. Ogrodotowa izby rolniczej. W jej skład
wa 16, 22-400 Zamość
wejdą rolnicy, którzy w wybo5.
Spis
członków izby rolniczej
rach do tego organu, otrzymają
uprawnionych
do głosowania,
największą ilość ważnie oddazostanie
udostępniony
do wglądu
nych głosów. Rada powiatowa
w
izby wybiera, ze swojego składu,
siedzibie urzędu gminy (miasta)
po dwóch delegatów do Walnego
najpóźniej do 22 stycznia 2007 r.
Zgromadzenia Lubelskiej Izby
Każdy rolnik, może sprawdzić
Rolniczej.
czy został w nim ujęty i wnieść
Rolnik ubiegający się o mandat
w tej sprawie zażalenie do Urzęczłonka rady powiatowej izby
du Gminy, który sporządził spis.
rolniczej musi wypełnić i złożyć
następujące dokumenty: zgłosze- Szczegółowe informacje o zasanie kandydata, oświadczenie o dach wyborów do Lubelskiej
zgodzie na kandydowanie oraz Izby Rolniczej można uzyskać
listę członków zawierająca co
najmniej 50 podpisów poparcia. w biurach naszej izby pod numerami telefonów:
Druki te można otrzymać w biurach Lubelskiej Izby Rolniczej:
Biała Podlaska /0-83/ 342-00-32,

344-30-14
Lubelska Izba Rolnicza w Lublinie, ul. Pogodna 50A/2, 20- Chełm /0-82/ 560-31-44, 560-30-11
337 Lublin
Lublin /0-81/ 443-60-71,
444-25-33,
Zamość /0-84/ 639-16-43

LIR O/Z Biała Podlaska, ul.
Okopowa 18 F/1-2, 21-500 Biała Podlaska
LIR O/Z Chełm, ul. Graniczna

minów i sposobu ich składania, co oznacza,
że wszyscy radni Gminy Rejowiec złożyli
oświadczenia majątkowe w terminie.
Jak się jednak okazało, oświadczenie majątkowe radnego Antoniego Bukraby
choć złożone w terminie w Gminie Rejowiec
zostało przesłane z 7-dniowym opóźnieniem
do Wojewody Lubelskiego.
Takie stanowisko zajął Wojewoda
Lubelski – Wojciech Żukowski.
Odmienność interpretacji wynika z
tego, że zdaniem prawników Wojewody ma
tu zastosowanie inny przepis tj. przepis ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta [Dz. U. z 2002 r. nr
113, poz. 984 z późn.zm.] jako przepis
szczególny, a zwłoka w przesyłce oznacza

dodatkowe wybory radnego w Rejowcu.
W związku z powyższym okazało
się, że słuszne jest powiedzenie: „Gdzie dwie
ustawy coś regulują, tam może być wiele ich
interpretacji.”
Podstawa prawna:

•

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw [Dz. U. z 2003r.
nr 159 poz. 1547 z późn.zm.],

•

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. – o
bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta [Dz. U. z 2002 r. nr
113, poz. 984 z późn.zm.].
Zbigniew Borsukiewicz—Radca Prawny

APEL POLICJI
W ubiegłym roku na drogach powiatu chełmskiego odnotowaliśmy poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdyż
spadła liczba wypadków drogowych o 21, liczba osób zabitych o 7 i osób rannych o 26. Bieżący rok jest bardziej niekorzystny pod
tym względem, pomimo dobrych warunków drogowych, którym sprzyja dodatnia temperatura. Odnotowaliśmy już 10 wypadków
drogowych w których zginęło 3 osoby piesze a ogółem w 8 tych wypadków piesi brali udział. Chełmscy policjanci apelują do pieszych uczestników dróg o ostrożność i rozwagę w poruszaniu się poza obszarem zabudowanym, korzystając w miarę możliwości z
pobocza drogi lub lewej strony jezdni. Po mimo, że przepisy „Prawo o ruchu drogowym” nie nakładają obowiązku używania elementów odblaskowych przez wszystkich pieszych uczestników ruchu a tylko na młodzież w wieku do lat 15, to wskazanym jest aby
takich elementów odblaskowych używał każdy pieszy korzystający z drogi poza terenem zabudowanym, po zmierzchu. Jednocześnie
apelujemy do kierowców o zwrócenie szczególnej uwagi, zwłaszcza podczas wymijania, gdy widoczność jest najmniejsza, na obserwację prawej strony jezdni pod kątem zauważenia pieszego bądź rowerzysty i dostosowanie prędkości do panujących warunków
ruchu. W tym miejscu przypominam kierującym pojazdami o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas przejeżdżania
przez przejścia dla pieszych, ponieważ we ubiegłym roku w tych miejscach odnotowaliśmy 4 wypadki drogowe.
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Uwieńczeniem naszego świętowa- pracowników szkoły przy świątecznym stoŚwiętom Bożego Narodzenia towarzyszy bardzo bogata, posiadająca długą nia stało się wspólne spotkanie przybyłych le.
historię tradycja. Te piękne święta mają gości, grona pedagogicznego, wszystkich
Monika Płachecka
wyjątkowy charakter. Od dawien dawna
wzruszają, pełne dostojeństwa zajmują
wyjątkowe miejsce w historii polskiej
kultury. Są drogie niemal każdemu Polakowi.
20 grudnia 2006 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie opłatkowe. Na tę, tak doniosłą i oczekiwaną
przez wszystkich uroczystość, przybyli
liczni goście: ks. Zbigniew Kowalski –
proboszcz parafii Podgórze, Wójt Gminy Rejowiec p. Tadeusz Górski, Przewodniczący Rady Gminy p. Antoni
Bukraba, Radna z Zawadówki p. Wiesława Wójtowicz, Sołtys Zawadówki p.
Wiesław Wójtowicz, Kombatanci z
p rezese m O krę go wego Zarząd u
ZKRPiBWP p. Franciszkiem Golikiem,
emerytowani nauczyciele, rodzice
uczniów oraz mieszkańcy Zawadówki.
Pani dyrektor serdecznie powitała wszystkich przybyłych gości. To
podniosłe, odświętne i zarazem niecodzienne spotkanie rozpoczęliśmy od
obejrzenia jasełek bożonarodzeniowych,
które misternie, z wielką precyzją przygotowali uczniowie pod kierunkiem p.
Moniki Ciszak i p. Anny Iwanowskiej.
Dzięki temu wszyscy mogliśmy przypomnieć sobie to tak ważne dla każdego
chrześcijanina wydarzenie, jakim jest
Narodzenie Jezusa Chrystusa.
Mali aktorzy za wspaniały
występ artystyczny otrzymali gromkie brawa, a od p. Franciszka Golika
słodycze. Swoją niespodziankę zaprezentowały również dzieci z zerówki i
drugiej klasy wraz z wychowawcami p.
Ewą Kozyrą i p. Moniką Płachecką.
Podtrzymując starą, polską tradycję
zaśpiewały piękną pastorałkę.
Po tej, jakże okazałej części
artystycznej przyszedł czas na wspólną
modlitwę i dzielenie się opłatkiem.
Wszyscy dorośli i dzieci łamiąc się
„Chlebem Anielskim” życzyli sobie
wzajemnie zdrowia, pomyślności,
szczęścia, oraz spełnienia wszystkich
marzeń. Należy tu wspomnieć, iż były
to bardzo wzruszające chwile, pełne
osobistych przeżyć. Na wielu twarzach
pojawiły się łzy wzruszenia.
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Od 13 grudnia 2006 do stycznia
2007 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w
Rejowcu można było oglądać wystawę pt.
“Notatki Kresowe” Tadeusza Drążkiewicza,
artysty z Sosnowca, zaprzyjaźnionego z
Rejowcem, wieloletniego uczestnika
rejowieckich plenerów, który swoją wiedzą
dzielił się z dziećmi i młodzieżą podczas
Warsztatów Plastycznych organizowanych
przez GOK
Rejowiec. Dziękujemy
wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją
obecnością podczas otwarcia wystawy i tym,
którzy ją oglądali.
xxx
Gminny Ośrodek Kultury w
Rejowcu zaprasza na bezpłatną naukę gry
na instrumentach muzycznych. Zajęcia z
chętnymi będzie prowadził kapelmistrz
Orkiestry Dętej w Rejowcu – Waldemar
Link. Szczegółowe informacje można
uzyskać bezpośrednio w GOK Rejowiec
(nr tel. 082 56 88 335).
xxx
28 grudnia 2006 roku w GOK w
Rejowcu odbyło się spotkanie opłatkowe.
Przygotowano występy artystyczne z okazji
Świąt Bożego Narodzenia. Pierwszym
elementem tego występu był koncert słowno
– muzyczny pt. “Cicha Noc” w wykonaniu

dzieci i młodzieży skupionych wokół GOK.
W tym przedstawieniu m. in. wystąpili:
Andrzej Zera, Mateusz Zachora, Ewelina
Sołowiej, Estera Moniakowska, Amanda
Nowak. Następną pozycję programu
stanowił występ chóru z Gimnazjum w
Rejowcu, który wykonał kolędy pod
kierunkiem Marka Pukasa. Ostatnim
punktem tego występu był koncert kapeli
“Sami Swoi”. Następnie wystąpił Pan Wójt
Tadeusz Górski, Przewodniczący Rady
Gminy Antoni Bukraba oraz ksiądz
proboszcz naszej parafii Andrzej Jeżyna.
xxx
Tego samego dnia, bo 28 grudnia
2006 roku grupa z GOK w Rejowcu
kolędowała przy szopce na placu
Łuczkowskiego w Chełmie prezentując tam
widowisko pt. “Cicha Noc”.
xxx
Z 31 grudnia na 1 stycznia 2007
roku w GOK odbył sie Sylwester dla dzieci i
młodzieży, oczywiście w towarzystwie
dorosłych. Dzieci bawiły się świetnie przy
muzyce w tańcu,
z lampką szampana
“Pikolo” w ręce i pod opieką instruktor
Danuty Długosz i rodziców dzieci .
xxx
7 stycznia 2007 r. o godzinie
17.00 został zorganizowany w naszym
kościele parafialnym koncert zespołu
“Muza” z Łucka.
Zaproszenia:

•

•

11 lutego 2007 r. od godz. 12. 00 –
Regionalny Przegląd Piosenki i
Przyśpiewki Ludowej

•

od 12 lutego
Międzynarodowe
Plastyczne

•

20 lutego 2007 r. - godz. 17. 00
Wystawa Poplenerowa

•

Od 13 – 16 lutego 2007 r, Warsztaty Plastyczne dla dzieci
(zapisy w GOK do 8 lutego –
warsztaty są bezpłatne, możliwość
dowozu dzieci)

•

2007 r.–
Warsztaty

Od 12 – 24 lutego 2007 r. - Ferie w
GOK (gry, zabawy, konkursy i
dyskoteki)
xxx
W Gminnym Ośrodku Kultury
został utworzony sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Orkiestra zagrała w
gminie Rejowiec 14 stycznia 2007 roku. 15
wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w
Rejowcu, Gimnazjum w Rejowcu i Zespołu
Szkół Publicznych zbierało dary na terenie
całej gminy. W Rejowcu przewidziano:
zbiórkę darów przy kościołach na terenie
gminy oraz występy dzieci ze szkół w
Zawadówce i Leonowie w ich kaplicach.
O godz. 15.00 w GOK miały miejsce
występy artystyczne: Orkiestry Dętej, kapeli
“Sami Swoi”, młodzieży z Gimnazjum,
Szkoły Podstawowej oraz LICYTACJA prac
17 stycznia 2007 r. od godz. 9. 00 - uczestników plenerów i dzieci.
II Powiatowy Przegląd Widowisk
Kolędniczych
Grzegorz Gwardiak

Podziękowanie
Wójt i Rada Gminy składają serdecznie podziękowania wszystkim
wolontariuszom uczestniczącym
w zbiórce na Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy, zespołom
występującym, kapeli „Sami
Swoi”, orkiestrze dętej, uczestnikom licytacji, a także społeczności
gminy, która kolejny raz pokazała
swoją wrażliwość na los dzieci poszkodowanych w wypadkach
drogowych.
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„POMOZ
DZIECIOM
PRZETRWAC
ZIMĘ"
Pracownicy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rejowcu organizowali na terenie naszej gminy sztab akcji
charytatywnej „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ".
Celem akcji było udzielenie
pomocy dzieciom potrzebującym z
rodzin wielodzietnych, niepełnych, będących w trudnej sytuacji materialnej,
mieszkających na terenie naszej gminy.

Informacja
z działalności
Biblioteki Publicznej Gminy
Biblioteka
Publiczna Gminy wraz z
Filią w Leonowie systematycznie wzbogacała swoje zbiory dbając ciągle o ich aktualizację.
W 2006 roku księgozbiory bibliotek
zwiększyły się o 413 voluminów, z tego 216
vol. zakupiono ze środków budżetowych,
173 vol. ze środków Ministerstwa Kultury
pozostałe książki biblioteki otrzymały w
darze lub jako zamienniki za książki zagubione.
Stan księgozbiorów na dzień 31
grudnia 2006 r. wynosił : Biblioteka Gminna
– 14480 vol.; Filia w Leonowie - 6813 vol.
Struktura zakupów kształtowała się następująco:
z lit. pięknej zakupiono
– 148 vol.
z lit. dla dzieci i młodzieży
- 120 vol.
z lit. popularno – naukowej
- 145 vol.
Wszystkie zakupione książki zostały opracowane, skatalogowane, wprowadzone do komputerowego katalogu oraz

Z notatnika powiatowego
rzecznika

Pokrówka, tel. (082) 563 79 77
W imieniu wszystkich obdarowanych i własnym pracownicy Gminnego 3. Lubelskie Centrum Pomocy Bliźniemu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rejowcu
"Monar - Markot", ul. Kąpieliskowa 28,
składają serdeczne podziękowania za udział
22-100 Chełm, tel. kom. 0-698-222-504
w akcji.
4. Kuchni a dl a Ub ogi ch im. Matki Teresy z
SCHRONISK A, NOCLE GO WNIE
Kalkuty „Ludzie Ludziom", ul. Okrzei 38,
I JADŁODAJNIE DZIAŁAJĄCE NA
22-300 Krasnystaw, tel. (082) 576-38-31
RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH
5. Jadłodajnia „Caritas", ul. Lubelska 137A,
22-100 Chełm, tel. kom. 0-509-048-979
1. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn 6. Dom dla Bezdomnych, ul. Gminna 61, 22Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Al100 Chełm, tel. (082) 563-79-77
berta ul. Wołyńska 69, 22-100 Chełm, tel.
(082) 563-01-12
Kierownik GOPS:
2. Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego
Dorota Holuk
„Caritas" ul. Gminna 61, 22-100 Chełm obłożone w folię w celu zabezpieczenia
przed zniszczeniem.
Biblioteki systematycznie przeprowadzały selekcje księgozbiorów, w wyniku
których usunięto ze zbiorów 1458 książek
zdezaktualizowanych.
W ciągu roku biblioteki zarejestrowały 1099 czytelników oraz wypożyczyły
14869 książek do domu , natomiast na miejscu w czytelni skorzystano ze 163 książek i
udzielono 155 informacji. Dbając o rozszerzenie funkcji informacyjnej biblioteki uzupełniały i stale aktualizowały księgozbiór
podręczny oraz wydzieliły księgozbiór regionalny.
W 2006 roku biblioteki oferowały
swoim czytelnikom 17 tytułów czasopism :
GBP – 10, Oddział dla dzieci – 3 i Filia w
Leonowie – 4.
Aby wzbogacić ofertę czasopism,
pozyskano jeszcze dodatkowo 3 tytuły z
Urzędu Gminy i 7 tytułów od czytelników,
co znalazło odzwierciedlenie w wykorzystaniu prasy. W ciągu roku wypożyczono do
domu 2397 czasopism, a na miejscu udostępniono 226.
W Bibliotece Gminnej był dostępny Punkt Informacji Europejskiej z bogatym
księgozbiorem o Unii Europejskiej.
ria łazienkowa i wykładzina.
***

Kradła wraz z kompanami
W kradzieży sklepów w Rejowcu
Fabrycznym dokonanej w nocy z 4/5 stycznia wraz z dwoma kompanami brała udział
Brzozy ścięte
21-letnia Magdalena G. z Hruszowa.
19 grudnia 2006 policjanci z Po***
sterunku Policji w Rejowcu ustalili, że w
miejscowości Wereszcze, Stanisław O. lat 52 Ukradli bramę
dokonał wyrębu pięciu sztuk drzew brzozy
W Leonowie nieznani sprawcy w
oraz usiłował je skraść na szkodę Danuty P. dniu 4 stycznia zdjęli z zawiasów metalową
bramę przy Kółku Rolniczym i wywieźli ją.
***
Wartość bramy to kwota 1500zł.
Ogołocili niezamieszkały dom
***
Właściciele budynku w Wereszczach Dużych zamieszkali w Chełmie przyjechali nakarmić psy znajdujące się w Wereszczach. Zastali ogołocony dom. Oszacowali straty na kwotę 10 000zł. Łupem złodziei padły – wanna, siedem par drzwi, bate-

Papierosy bez akcyzy
W mieszkaniu 42-letniej Barbary
K. z Leonowa funkcjonariusz NOSG i policji
znaleźli blisko 10 tyś paczek papierosów bez
akcyzy
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Dużym powodzeniem cieszyła się „Czytelnia
Internetowa ”, z której w ciągu roku skorzystało ok. tysiąca osób głównie potrzebujących informacji do nauki oraz poszukujących pracy. Czytelnia wyposażona jest w
drukarkę, dzięki której wyszukane informacje można pobrać w formie pisemnej. W
ubiegłym roku biblioteka zorganizowała dla
społeczeństwa dwa nieodpłatne kursy komputerowe, z których skorzystało 46 mieszkańców naszej gminy.
Ponadto w bibliotekach są prowadzone stałe formy pracy z czytelnikami tj.
„Ferie z biblioteką”, „Dzień babci”, „Dzień
matki”, „Walentynki”, „Andrzejki”, wycieczki do biblioteki , konkursy plastyczne,
czytanie bajek, wystawy.
W ubiegłym roku z różnych form
działalności bibliotek skorzystało 1292 osoby.
Pod koniec 2005 roku rozpoczęto
prace nad komputeryzację zbiorów. Jest to
zadanie pracochłonne i czasochłonne . W
2006 roku biblioteka zdołała wprowadzić do
komputerowego katalogu 1671 opisów książek. W ciągu najbliższych kilku lat będziemy kontynuować to przedsięwzięcie, by
ułatwić czytelnikom korzystanie z biblioteki.
Wiesława Podkowa

Z żałobnej karty
Odeszli:

Aniela Korzeniewska - 69 lat
Bolesław Niedzielski - 78 lat
Bronisława Majewska - 89 lat
Czesława Gąsiorowska - 76 lat
Apolonia Liszkiewicz - 89 lat
Józefa Serafin - 92 lata
Borys Piekaruś - 75 lat
Antoni Czyżewski - 87 lat
Józef Łaska - 77 lat

OKSZA

Gwiazdka
z Jazgarzewszczyzny
Już siedem lat trwa współpraca
Szkoły Podstawowej w Leonowie z Niepubliczną Szkołą Podstawową i Prywatnym Gimnazjum nr 2 w Jazgarzewszczyźnie. W ciągu tych kilku lat dwukrotnie gościliśmy reprezentacje
uczniów i nauczycieli. Nawet, gdy nie
przyjeżdżali osobiście, zawsze o nas
pamiętali. Każdego roku otrzymywaliśmy prezenty w postaci: zabawek, książek, słodyczy itp.. Pani Agnieszka Nowicka - dyrektor zaprzyjaźnionej placówki, tym razem obiecała odwiedzić
nas osobiście w towarzystwie przedstawiciela rady pedagogicznej i …
,,Przygotuj miejsce dla gościa,
niech radość i pokój
wypełnią Twój dom,
a świat niech dzieli się chlebem.”
Już od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się do tej wizyty.
Uczniowie i nauczyciele zadbali o wystrój i nastrój świąteczny. Klasy
IV-VI przedstawiły pantomimę ,,O
przyjaźni, miłości, nadziei...”
a pięciolatki, zerówka wraz z
klasami I-III wprowadziły nastrój typowo świąteczny, angażując wszystkich
do przeżywania narodzin Jezusa i śpiewania kolęd w trakcie ,,Jasełek”.
Rodzice zadbali o stroje dla
dzieci i jak tradycja każe – potrawy na
spotkanie opłatkowe.
Święta Bożego Narodzenia są
czasem oczekiwania, nadziei i ... niespodzianek. Ogromną niespodzianką i zaskoczeniem był przyjazd Pani Małgorzaty Ostrowskiej – Królikowskiej, aktorki znanej z serialu ,,Klan”. Pani Królikowska przyjechała, aby poczytać
dzieciom z małej szkółki w Leonowie w
ramach akcji ,,Cała Polska czyta Dzieciom”. Uczniowie w skupieniu wysłuchali bajek czytanych przez aktorkę.
Później były autografy, zdjęcia, rozmowy.
Wszyscy uczniowie otrzymali
paczki ze słodyczami i prezentami,
szkoła wzbogaciła się o książki, zabawki, otrzymaliśmy odzież i obuwie dla
rodzin potrzebujących.

W trakcie spotkania opłatkowego padło wiele ciepłych słów. Pani Dyrektor Nowicka mówiła o dalszej współpracy i perspektywie wzajemnych odwiedzin .
W ramach skromnego podziękowania za pomoc, zainteresowanie i
życzliwość, gości obdarowaliśmy
skromnymi upominkami a na ręce Pani
Małgorzaty Koszewskiej, przedstawiciela rady pedagogicznej, złożyliśmy zaproszenie dla uczniów i nauczycieli. Był
to harmonogram na wycieczkę w celu
poznania uroków naszych stron. Zaproszenie zostało przyjęte.
Dziękuję za udział w uroczystości Księdzu Zbigniewowi Kowalskiemu Proboszczowi Parafii Podgórze,
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Panu Antoniemu Bukrabie Przewodniczącemu Rady Gminy w Rejowcu, Pani
Bożenie Miazgowskiej Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej w Zawadówce.
W naszej pamięci na długo
pozostanie to spotkanie.
Było tajemniczo, było pięknie,
było miło. Wszystko dzięki wspólnej
pracy nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Agata Kurban

OKSZA
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Rekord ubiegłego roku został pobity. Orkiestra zebrała 3.397,51 zł.
W ubiegłym roku 2.997 zł . Licytacja cieszyła się dużym powodzeniem.
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