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Egzemplarz bezpłatny

OKSZA

Zespół „Driada” ze Szkoły
Podstawowej w Rejowcu

III miejsce— Szkoła
Podstawowa w Zawadówce

Integracyjne Warsztaty Plastyczne
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winny wzrosnąć na początku każ- i prowadzenie półkoloni
dego roku kalendarzowego.
- zmieniająca uchwałę w sprawie
Wieloletniego Planu InwestycyjGmina ma budżet
Od 27
nego Gminy na lata 2007-2013,
na 2009 r.
stycznia 2009 do
dostosowując ja do zmienionych
26 stycznia 2010
Budżet Gminy na 2009 r. wymogów
obowiązują nowe stawki za 1m³ został przyjęty przez Rade gminy
- w sprawie określenia górnych
wody – 2,23 zł + VAT co daje
jednogłośnie. Wcześniej analizostawek opłat ponoszonych przez
2,39 zł i 1m³ odprowadzanych
wany był szczegółowo na posiewłaścicieli nieruchomości za
ścieków 3,32 zł + VAT co daje
dzeniach Komisji Rady Szczegóusługi w zakresie odbierania od3,55zł. Konieczność wprowadze- ły dotyczące budżetu Gminy
padów komunalnych oraz opróżnia przez Radę Gminy zmienio- w artykule na stronie 4 i 5.
niania zbiorników bezodpływonych stawek wynika z kalkulacji,
wych i transportu nieczystości
szczegóły której znajdują się arstałych
Rada podjęła uchwały
tykule na stronie 6.
- w sprawie programu współpra- - w sprawie wyrażenia zgody na
Diety w dół
cy gminy z organizacjami poza- zawarcie kolejnych umów dzierBiorąc pod uwagę fakt, że rządowymi oraz podmiotami, co żawy nieruchomości stanowiąkryzys gospodarczy obejmujący pozwoli na upowszechnienie kul- cych własność gminy na okres
trzech lat.
kraj ujemnie rzutuje na budżet
tury fizycznej i sportu- sekcji
gmin, Rada podjęła uchwałę na
sportowych w piłce nożnej, lekmocy której obniżyła z dniem
kiej atletyce;
1 stycznia 2009 r. wysokość diet - wspieranie i dofinansowanie
Janina Danielczuk
radnych. Pozostaną one na tym
obozów sportowych, organizację
samym poziomie do końca kaimprez rekreacyjno-sportowych
dencji, mimo że ustawowo po-

Nowe stawki
za wodę

w drodze wywłaszczenia. Działki
do zamiany zajmują powierzchnię 0,6369 ha. Tereny,
dla których właściciele regulują
stan prawny, to 0,5206 ha, natomiast grunty o nieuregulowanym
Dobiega końca nabywa- stanie prawnym zajmują obszar
nie gruntów pod budowę zbiorni- 1,1050 ha – zostaną one nabyte
ka małej retencji w Rejowcu.
w drodze wywłaszczenia.
Grunty stanowiące własność
Następnym etapem bęGminy obejmują obszar 17,7606
dzie
zlecenie
opracowania dokuha, w tym 2,2715 ha nabyte

mentacji projektowej zbiornika.
Do chwili obecnej wykonane zostały badanie geologiczne i dokumentacja geologiczno-hydrologiczna terenu. Opracowano również koncepcję zbiornika wodnego. Będzie on zajmował
powierzchnię 14,0 ha lustra wody, przy średnim głębokości napełnienia 1,5 m.

szar znajdujący się w granicach
administracyjnych Gminy
i przedstawiony jest w postaci:
ustaleń planu (stanowiących treść
w/ w uchwały) i rysunku planu .
Przedmiotem ustaleń planu jest
Rada Gminy w Rejowcu przeznaczenie terenów wraz z
uchwała nr XXII/111/04 z dnia
liniami rozgraniczającymi te tere17.10.2004 r. uchwaliła miejsco- ny, warunki zabudowy i zagospowy plan zagospodarowania prze- darowania terenów i obiektów
strzennego Gminy Rejowiec.
podlegających ochronie,
Miejscowy plan zagospodarowa- zasady obsługi w zakresie infrania przestrzennego obejmuje ob- struktury technicznej.

Zabudowę poszczególnych miejscowości stanowi głównie zabudowa zagrodowa i usługi. Jedynie w miejscowościach: Rejowiec, Zawadówka, Hruszów występuje
zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna, zagrodowa i usługi.
Tereny pod zabudowę występują,
w każdej miejscowości przy drogach 100 m w głąb działki.

Informacja
o zbiorniku małej
retencji w Rejowcu
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Alicja Semeniuk

ciąg dalszy artykułu na następnej stronie

OKSZA
Obowiązki gminy w zakresie budownictwa ograniczają
się do wydawania wypisów i wyrysów z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rejowiec, dotyczące warunków zabudowy działki i do celów notarialnych.
W celu otrzymania wypisu i wyrysu z działki należy
wypełnić stosowny wniosek podając

jednocześnie numery działek i obręb geodezyjny miejscowości. Do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej.
Pozwolenia na budowę i zgłoszenia wydaje Starostwo Powiatowe w Chełmie.
Teresa-Anna Kula

§1
Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 18 426 977 zł (osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia sześć
tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych), z tego dochody bieżące 15 395 977 zł (piętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) i dochody majątkowe 3 0 31 000 zł (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy złotych):
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
w kwocie 2 425 468 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych)
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 53 000zł (pięćdziesiąt trzy
tysiące)
- określa się dotacje celowe na realizację zadań przyjętych od innych j.s.t. w drodze umowy lub porozumienia
w kwocie 18 792 zł (osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote)
§2
Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 18 092 669 zł (osiemnaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset
sześćdziesiąt dziewięć), z tego wydatki bieżące 14 200 088 zł (czternaście milionów dwieście tysięcy osiemdziesiąt osiem)
i wydatki majątkowe 3 892 581 zł (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden) w tym:
- wydatki na zadania w zakresie administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 425 468
zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem)
- wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie
38 000 zł (trzydzieści osiem tysięcy)
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15 000 zł
(piętnaście tysięcy)
- wydatki na zadania innych j.s.t. przyjęte do realizacji na podstawie umów i porozumień w kwocie 18 792 zł
(osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa)
- wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych j.s.t. w kwocie 340 000 (trzysta czterdzieści tysięcy)
- określa się wydatki i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie
1 979 500 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset)
§3

1. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie 1 000 000 zł (jeden milion) i rozchody budżetu w kwocie 1 334 308 zł
(jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące trzysta osiem)
Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 334 308 zł (trzysta trzydzieści cztery tysiące trzysta osiem) przeznacza się na spłatę rat
kredytów i pożyczek.
§4
Tworzy się rezerwy:
- ogólna w kwocie 140 000 zł (sto czterdzieści tysięcy)
- celową w kwocie 2 000 zł (dwa tysiące) przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

§5
1. Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 326 700 zł (trzysta dwadzieścia
sześć tysięcy siedemset) oraz wydatków w kwocie 326 700 zł (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset)
§6
Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
20 000 zł (dwudziestu tysięcy) oraz wydatków Funduszu w kwocie 20 000 zł (dwudziestu tysięcy)
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§7
1. Dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 370 000 zł ( trzysta siedemdziesiąt tysięcy) w tym:
- Gminny Dom Kultury- 220 000 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy)
- Biblioteka Gminna – 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy)
2. Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności instytucji pożytku publicznego, upowszechnienie kultury fizycznej i sportu i o wolontariacie w kwocie 40 000 zł
(czterdzieści tysięcy).
Skarbnik Gminy
Renata Słomczyńska

Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu, który jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów tej jednostki uchwalonym przez radę gminy. Uchwała budżetowa zawiera
także plany jednostek budżetowych
i funduszy celowych oraz dochodów
własnych jednostek budżetowych.
W uchwale budżetowej określa się
limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i programy realizowane ze środków Unii Europejskiej.
Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie
uchwały budżetowej na rok budżetowy. Uchwała budżetowa stanowi
podstawę gospodarki finansowej
gminy w roku budżetowym w oparciu o wskaźniki jakie otrzymujemy
z Ministerstwa Finansów, dlatego
z dużą uwagą będziemy obserwować
realizację dochodów.
Ustawa o samorządzie gminnym
stanowi, że uchwałę budżetową rada
gminy uchwala przed rozpoczęciem
roku budżetowego, jednak nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.
Gospodarka finansowa gminy jest
jawna, wójt (burmistrz, prezydent)
sprawuje ogólny nadzór nad realizacją , określonych uchwałą budżetową , dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy.
Kontroluje on przestrzeganie, przez
podległe i nadzorowane przez siebie
jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur w zakresie

celowości zaciągania zobowiązań
finansowych i dokonywania wydatków. Ma obowiązek informować
mieszkańców gminy o założeniach
budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
Wójt zgodnie z ustawą o finansach
publicznych przedstawia informację,
sprawozdanie z wykonania budżetu
gminy zawierające zestawienie dochodów i wydatków oraz wykaz jednostek budżetowych.
Realizacja zadań w bieżącym roku
będzie przebiegać pod presją światowego kryzysu finansowego. Jako
samorząd nie odczuwamy jeszcze
bezpośrednich symptomów, mimo
wszystko dokonaliśmy dogłębnej
analizy kosztów i wydatków. Pojawiają się pierwsze sygnały od firm
mówiące o kurczących się portfelach
zamówień. Sytuacja taka nie musi
ale może mieć wpływ na realizację
naszych dochodów na zaplanowanym poziomie.
W bieżącym roku pozyskaliśmy środki zewnętrzne na kontynuację budowy sali gimnastycznej przy
Zespole Szkół Publicznych, na liście rezerwowej w Regionalnym
Programie Operacyjnym znajdują się
dwie nasze drogi. Mamy nadzieję, że
najpóźniej w przyszłym roku doczekamy się na podpisanie promesy.
Planujemy modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę kolektora
do Hruszowa. Kontynuowane są
prace scaleniowe w obrębie geodezyjnym obejmującym Hruszów, Marynin, Siedliszczki i Leonów. Planujemy budowę chodników w Rejowcu oraz przy drodze wojewódzkiej
do cmentarza komunalnego aż do
granic Rejowca Fabr. W grudniu
2008r
w porozumieniu ze StaroStrona 5

stwem Powiatowym w Chełmie
wstępnie ustaliliśmy kierunki dotyczące remontów dróg powiatowych
przy udziale finansowym gminy.
Realizowane także będą remonty
dróg gminnych. Trwają prace przygotowawcze do budowy zbiornika
małej retencji.
Sukcesywnie śledzimy wszystkie
ogłaszane nabory wniosków o dofinansowanie inwestycji. Jednak, ze
względu na wymogi formalne stawiane Beneficjentom lub zakres rzeczowy zadania, nie we wszystkich
konkursach możemy brać udział.
Mimo obiektywnych trudności dołożymy wszelkich starań, by
zaplanowany budżet był realizowany
właściwie, co pozwoli na stopniową
poprawę życia mieszkańców.
Wójt Gminy Rejowiec
Tadeusz Górski

Urodzeni:
GRZEGORZ N, POLA L., JAKUB F., NORBERT M., LENA
M., OLIWIA W., NATALIA D.,
KAMIL K., WIKTORIA O., MIŁOSZ M., IGOR K., PAULA P.,
KACPER Z.
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1 Wynagrodzenie i pochodne

91.771,10 zł

Ekwiwalent, delegacje i odpisy
ZFŚS

2

3 600,00 zł

Kalkulacja ceny 1 m 3 wody
Cena wody na 2009 rok.

3 Materiały zakup

16.134,28 zł

4 Energia

103.322,44 zł

Opłata za korzystanie ze środowiska

5

30.000,00 zł

6 Usługi i remonty

26 000,00 zł

Pozostałe - badanie wody, ubezpieczenie mienia

7

6.500,00 zł

8 Zakup wody









Razem wydatki = 277 977,82 zł
277 977,82 : 124 500 m3
(ilość sprzedanej wody) = 2,23 zł netto

650,00 zł



























1

Wynagrodzenia i pochodne

2

Ekwiwalent, delegacje i odpisy
ZFŚS

2 150,00 zł

3

Materiały - zakup

6.429,00 zł

4

Energia

5

Opłata za korzystanie ze środo-

7 000.00 zł

6

Usługi i remonty

3.000,00 zł

7

pozostałe koszty—próby ściekowe z winy Zakładu Usług
Komunalnych

Cena ścieków na 2009 rok.
Razem ścieki – 141.189,30 zł
141 189,30 : 42 500 m3
(ilość utylizowanych ścieków) = 3,32 zł netto

53.499,73 zł

42.757,93 zł

26 352,64 zł

Inicjatywa godna naśladowania
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Obawy o łupek
nie ustają
Na ręce Wójta i Rady
Gminy wpłynęło pismo, autorzy,
którego nie ujawnili się, ograniczając się jedynie do stwierdzenia, że występują w imieniu
mieszkańców Rejowca i Kobylego.
Proszą o pomoc i uniemożliwienie zasypywania dawnych odstojników odpadami
szkodliwymi dla środowiska naturalnego i zdrowia mieszkańców.
Chcąc uspokoić mieszkańców

informujemy, że Starostwo Powiatowe w Chełmie wstrzymało
wywóz wapna defekacyjnego, nie
wydało też żadnych pozwoleń na
przywożenie czegokolwiek do
odstojników. Powiat wydał też
decyzję ograniczającą transport
łupka do Rybiego, która jest respektowana.
W chwili obecnej nikt nie wozi
i nie ma prawa wwozić niczego
w miejsca wskazane przez autorów listu.
W związku z tym, że
w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie trwa wycena działek
z odstojnikami, po jej zakończe-

niu Komornik Sądu będzie decydował o dalszych działaniach.
Planowany wykup w/ w
działek przez gminę pozwoli na
właściwe zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu.
Nieprawdziwe jest stwierdzenie,
iż firma Radmar zyskała sobie
przychylność władz gminnych.
Właśnie z Radmarem
gmina ma kłopoty dotyczące szerokiego spektrum spraw, które
systematycznie próbuje rozwiązywać z różnymi skutkami.
Janina Danielczuk

Nowy inwestor
Firma DT-4 z Konstancina Jeziorna nabyła część terenu po byłej Cukrowni „Rejowiec” . Poczyniła znaczne nakłady inwestycyjne i planuje rozpoczęcie działalności w okresie letnim z docelowym
zatrudnieniem około 40 osób. Wójt i Rada Gminy wyrażają zadowolenie, że nowi inwestorzy decydują
się na prowadzenie u nas działalności, jednocześnie deklarując wsparcie.
Janina Danielczuk

wieckiej scenie pojawia się więcej młodzieży, dzieci, coraz
młodszych wykonawców. Piękniejsze są też ich stroje i bogatsza
Przegląd był nie tylko jubileuszowy, ale rekordowy pod
względem ilości wykonawców.
W lutową śnieżną niedziele 15 lutego do Rejowca
przyjechało 36 zespołów śpiewaczych i kapel - w sumie ok. 400
wykonawców, którzy prezentowali przebogaty repertuar w Regionalnym Przeglądzie Piosenki
i Przyśpiewki Ludowej. Było na
co popatrzeć i czego posłuchać.
Wykonawcy w różnym wieku najmłodsza 6 letnia członkini
zespołu z Siedliszcza i najstarszy
skrzypek z Honiatycz dawno
przekroczył osiemdziesiątkę—nie
tylko barwnie, nadzwyczaj kolorowo wyglądali, a przede wszystkim grali i śpiewali radosne
i skoczne melodie oraz liryczne,
rzewne, nastrojowe piosenki
i przyśpiewki.

Zespół „Sielanki” z Sielca będzie
reprezentował woj. Lubelskie
w Ogólnopolskim Przeglądzie

Repertuar podkreślał, jak różnorodność instrumentów.
przebogate są tradycje ludowe
Organizatorem przeglądu
Lubelszczyzny, które z pewno- była Gmina Rejowiec, a jego
ścią nie zaginą. Nie mogą zagi- miejscem GOK.
nąć, bo z każdym rokiem na rejoCiąg dalszy art. na następnej stronie
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Komisja oceniająca występy:
p. Jolanta Pawlas-Paluszek ze
Starostwa Powiatowego w Chełmie, p. Andrzej Sar- WOK w Lublinie i p. Waldemar Link- dyrygent orkiestry dętej w Rejowcu,
nie miała łatwego zadania. Większość zespołów wielokrotnie zajmowała wysokie lokaty w prze-

glądach krajowych, udanie
uczestniczyła w imprezach zagranicznych, co świadczy o wysokim poziomie wykonawstwa.
Osiągnięcia przypominała p. Ewa
Semeniuk - jedna z Pań śpiewających w naszej kapeli „Sami
Swoi”.

Sala wypełniona była po
brzegi, jednak miejscowych słuchaczy nie było zbyt wielu.
A szkoda. Taka okazja nadarza
się raz w roku, warto ją wykorzystać , wszak wiadomo, że muzyka
łagodzi obyczaje.
Janina Danielczuk

Protokół
XV Regionalnego Przeglądu Piosenki i Przyśpiewki Ludowej
który się odbył
w dniu 15 lutego 2009 roku w Rejowcu
Komisja konkursowa w składzie:
Andrzej Sar – WOK Lublin
Waldemar Link – dyrygent Orkiestry Dętej w Rejowcu
Jolanta Pawlak – Paluszek – Starostwo Powiatowe
po wysłuchaniu 34 zespołów i kapel postanowiła przyznać następujące nagrody
i wyróżnienia:
Nagrody w kwocie po 150 złotych otrzymują: Zespół Śpiewaczy „Sielanki” z Sielca, Kapela Ludowa, „Cukrowniacy“
z Siennicy Nadolnej
Nagrodę w kwocie 100 zł + słodycze: Dziecięcy zespół „Kłosy” z Siedliszcza
Zespoły wyróżnione kwotą 100 zł, Zespół „Kresowianki” z Włodawy, Zespół „Siedliszcznie z nad Wieprza”, Zespół śpiewaczy „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego
Do udziału w Ogólnopolskim konkursie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu wytypowano zespół „Sielanki”
z Sielca.
Zespoły otrzymały pamiątkowe kufelki ufundowane przez Gminę Rejowiec, nagrody, dyplomy i wyróżnienia pieniężne
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy właściciel nieruchomości
winien posiadać zawartą z firmą specjalistyczną umowę na odbiór odpadów. Za
egzekwowanie przepisów zobowiązane
są samorządy gminne, na których spoczywa odpowiedzialność gospodarki odpadami na terenie gminy.
Przepisy, przepisami, teoria, teorią,
a nasze przyzwyczajenia i przywary dorobkiem i bogactwem narodu. Wystarczy
pójść na spacer, aby przekonać się o tym
naocznie. Praktycznie wszędzie możemy
natrafić na śmieci tj. gruz, kartony opakowaniowe, worki i siatki z codziennymi
odpadami wytworzonymi w gospodarstwie domowym. Niestety, jest to przykry
dodatek naszego krajobrazu. Jednak mało
kto, bierze pod uwagę szkody i zniszczenia środowiskowe, które powoduje wyrzucając te odpady na „dziko”. Absolutna
większość tak postępujących kieruje się
wyłącznie oszczędnościami nie wydając
pieniędzy za odbiór firmie wywozowej.

Oczywiście można się zastanowić –
o jakiej sumie zaoszczędzonych pieniędzy w budżecie domowym mówimy,
która uzasadnia powyższe działania. Myślę, że jej wysokość nie ma żadnego znaczenia, to nikogo zbyt specjalnie i tak nie
będzie interesować. Ważne jest, że się
zaoszczędziło. A środowisko naturalne?
Ten element nie jest w ogóle brany pod
uwagę. I tak pozostaje dalej w mentalnym spadku przechodząc z ojca na syna.
Nikt nie zakłada, że prędzej czy później
te „dzikie” wysypiska trzeba będzie zlikwidować. Tak samo jak nikt nie zakłada, że składowiska zostaną zlikwidowane
z pieniędzy gminy, czyli z pieniędzy
mieszkańców przeznaczonych na roboty
interwencyjne, które zostaną przesunięte
z poprawienia infrastruktury drogowej,
czy realizacji innych pilnych napraw
w gminie. Ale to już nasza przywara, że
szukając oszczędności, nie patrzymy na
inne koszty.
W opinii osób działających na rzecz śroStrona 8

dowiska naturalnego najważniejsza
jest edukacja. Tylko
ona może złamać wielopokoleniowe zaszłości i tylko ona może pomóc dotrzeć
do adresatów. Oczywiście nauczyciele
w swoich programach dla poszczególnych klas mają obowiązek uczyć o poszanowaniu środowiska i robią to najczęściej
na lekcjach przyrody. Tylko, że jedna czy
nawet kilka godzin w roku nie przełamie
sposobu myślenia zakorzenionego od lat.
Ważnym elementem są akcje edukacyjne
takie jak np. Sprzątanie Świata. Akcja ta
narodziła się w Australii w 1989 roku,
skąd w 1994 przywędrowała do Polski.
Celem akcji jest podnoszenie naszej
świadomości i wrażliwości, pokazując
czym jest środowisko, jak ważną rolę
odgrywa w ekosystemie i jaką szkodę
wyrządzają w nim „dzikie” wysypiska.
W trakcie tej akcji porządkowane są
z odpadów przede wszystkim tereny zielone. Choć akcja doskonale edukuje
i uczula młodzież oraz dorosłych na problemy natury, to jednak mam wrażenie,
nie dociera do sprawców zaśmiecających
nasze okolice.

OKSZA
Dzikie wysypiska zginęły z krajobrazu
w samorządach, w których udało się
wprowadzić podatek śmieciowy. Mieszkańcy godząc się na zapłatę za odbiór
odpadów w formie podatku płaconego
do gminy przestali wywozić samodzielnie wytworzone śmieci na tereny lasów,
rowów przydrożnych itp., bo przestała
istnieć potrzeba szukania oszczędności
na tym polu.
Część mieszkańców naszej gminy zawarła już umowy z podmiotami posiadającymi zezwolenie Wójta Gminy
/przypominam, że podmiotami tymi są:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie
i Miejski Zakład Komunalny „EKO”
s.c. w Rejowcu Fabrycznym/. Nie wszyscy jednak wywiązują się z powyższego
obowiązku, gdyż nie posiadają umowy
i nie oddają wytworzonych w gospodarstwie odpadów. W związku z powyższym należy podejrzewać mieszkańców
o pozbywanie się śmieci w sposób niedozwolony i niezgodny z prawem, czyli
spalanie w warunkach domowych, bądź

Kto odpowiada za
odśnieżanie chodnika?
Właściciel nieruchomości ma
obowiązek usuwania śniegu i lodu
z chodnika położonego wzdłuż jego
nieruchomości. Musi odśnieżyć i zlikwidować także lód z bramy i podwórza
swojej posesji, a także usunąć sople
i zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się
na jego terenie. Odgarnięty śnieg nie
może powodować zakłóceń w ruchu
pieszych i samochodów. Takie same
obowiązki ciążą na współwłaścicielach,
użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, a także na zarządcach i innych użytkownikach nieruchomości oraz na innych podmiotach
władających nieruchomością.
Właściciel, który ma obowiązek odśnieżyć i usunąć lud z chodnika i terenu
posesji, musi liczyć się z tym, że w razie
wypadku na tym terenie będzie musiał
wypłacić odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie poszkodowanej osobie.
Za doznane złamania z powodu gołoledzi ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy i dlatego, aby poszkodowany
mógł uzyskać odszkodowanie, powinien
ją udowodnić.
Przy braku dobrowolnego wypłacenia
odszkodowania poszkodowany musi
dochodzić roszczeń
w sądzie. Czę-

wywożenie do okolicznych lasów,
czy rowów przydrożnych, ubarwiając
krajobraz powstałymi tzw. „dzikimi”
wysypiskami śmieci.
Przypominam, że każde gospodarstwo
domowe, zarządcy i właściciele budynków winni mieć już dawno podpisane
umowy na odbiór odpadów. Urzędnicy
sprawdzą, jak wywiązujemy się z tego
ustawowego obowiązku. Pamiętajmy,
że sama umowa nie wystarczy, należy
jeszcze oddawać śmieci i posiadać za
te usługi rachunki, które powinniśmy
przechowywać co najmniej przez rok
i okazywać podczas kontroli.
W pierwszej kolejności zostaną sprawdzone osoby, które nie posiadają umowy. Każdy z nas wytwarza
odpady komunalne, więc nie istnieje
tłumaczenie, że nie wytwarzam śmieci,
albo ich nieznaczne ilości spalam
w palenisku domowym. Spalanie odpadów we własnym zakresie jest niedopuszczalne z uwagi na tworzące się w
dymie trujące związki chemiczne /m. in.
dioksyny/, na których wdychanie nara-

żamy nie tylko siebie, ale i innych
mieszkańców.
W powyższej sytuacji Wójt ma prawo
wydać decyzję administracyjną, w której ustali obowiązek uiszczania opłat za
odbieranie odpadów komunalnych, ich
wysokość i terminy. Decyzji nadaje się
rygor natychmiastowej wykonalności.
Obowiązuje ona przez rok. Jeżeli przed
upływem co najmniej 3 miesięcy od
daty obowiązywania w/ w decyzji nie
przedstawiona zostanie umowa, wydawana jest kolejna decyzja, przedłużająca
ważność dotychczasowej. Opłaty uiszczane na mocy tej decyzji stanowią
przychód gminnego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz
podlegają ściąganiu w trybie ustawy
Ordynacja podatkowa, a uprawnienia
organów podatkowych przysługują
w tym wypadku Wójtowi.

Wójt Gminy
Tadeusz Górski

sto jest to długi i skomplikowany pro- albo miejsce przeznaczone do parkowaces, gdyż przepisy nie precyzują, w ja- nia pojazdów, to obowiązek ich uprzątkim terminie po opadach właściciel nie- nięcia ciąży na firmach, które je użytkuruchomości musi odśnieżyć i zlikwido- ją.
wać oblodzenie. Sąd zapewne ustali czy Nie uprzątamy też śniegu z jezdni, polód zalegał długo, czy też powstał na nieważ za to odpowiada zarząd drogi.
skutek ostatnich opadów. Właściciel Właściciel nieruchomości powinien
nieruchomości zostanie zwolniony od odśnieżyć także chodnik, na którym stoi
odpowiedzialności, gdy nie zapewnił kiosk.
skutecznego odśnieżania chodnika podŚrodki, jakie będziemy stosować do
czas trwających opadów i nie dopuścił
usuwania gołoledzi wybieramy sami,
się zaniedbania podczas odśnieżania.
biorąc pod uwagę temperaturę powietrza
Za wypadek, który wydarzył się na i stan nawierzchni. Najczęściej używaprzystanku odpowiada przedsiębiorca, my piasku oraz chlorków wapnia
natomiast na jezdni – zarządca drogi. i magnezu /soli/. Zabronione jest rozrzuW powyższych wypadkach odpowie- canie soli na trawniki. Wykaz dopuszdzialności nie ponosi właściciel nieru- czalnych do użycia środków zawiera
chomości.
rozporządzenie ministra środowiska
Gdy powierzymy wykonanie przedmio- z 27 października 2005 r. w sprawie
towych prac innej osobie lub firmie, rodzajów i warunków stosowanych
wówczas za skutki wypadku odpowiada środków, jakie mogą być używane na
ten, kto zobowiązał się do sprzątania drogach publicznych oraz ulicach i placach /Dz.U. Nr 2390, poz. 1960/.
posesji.
Nie odśnieżamy chodnika, jeżeli nie
Robert Czubkowski
przylega on bezpośrednio do naszej nieruchomości, a dzieli go od niej pas trawnika.
Wtedy
obowiązek odNajbliższy punkt zbierania elektrośmieci:
śnieżania ciąży
„KRAS – EKO” Spółka z o. o.
na gminie. JeWincentów gm. Krasnystaw
żeli na chodniku znajduje się
tel. 082 577 29 73
przystanek kowww.kraseko.pl
munikacyj ny,
płatny postój,
Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530
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Kusy w Leonowie
Paweł Królikowski gościem spotkania świątecznego w Szkole
Podstawowej w Leonowie.
Uczniowie z Leonowa
mają zwyczaj zamykania w pudłach ułożonych pod szkolną
choinką własnych marzeń, wierzą, bowiem, że Boże Narodzenie
jest najlepszym czasem na ich
spełnianie. W tym roku znów się
udało! 19. 12. 2008 r. dzieciaki
odegrały z werwą jasełka, które
obejrzeli zaproszeni goście.
Wśród nich znaleźli się przewodniczący Rady Gminy – Antoni

Szkolna akcja ,, Dom
Dziecka też czeka na
gwiazdkę”
Młodzież Zespołu Szkół
Publicznych im. Mikołaja Reja
w Rejowcu, przy pomocy nauczycieli zorganizowała, w okresie przedświątecznym, gwiazdkową akcję zbierania podarunków
dla krasnostawskiego Domu
Dziecka. Akcja ta rozszerzona
została na lokalną społeczność
i miejscowe sklepy.
Dnia 17.12.08r. uczniowie zgromadzili paczki ze słodyczami, zabawkami, ubraniami,
produktami spożywczymi, higienicznymi i szkolnymi. Dary dla
dzieci przekazywali nauczyciele
i pracownicy szkoły oraz liczni
darczyńcy: kwiaciarnia P.W.
GARDENA – Pani Marta Piotrowska z Rejowca, Sklep Przemysłowo
Chemiczny – Pani
Marta Król z Siennicy Różanej,
Sklep Spożywczo Przemysłowy –
Pan Jarosław Grel z Chełma, hurtownia AZET – Państwo Anna
i Andrzej Załęccy z Zamościa,
Apteka – Pani Karolina Ziębak o w s k a ,
s k l e p
,, Od 4 złotych” – Pani Aneta
Korszla z Rejowca, Pracownicy

Bukraba oraz Paweł Królikowski.
Wizyta odtwórcy roli Kusego
z „Rancza” to jedna z niespodzianek, jaką zapewnili przedstawiciele Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 72 w Jazgarzewszczyźnie od lat zaprzyjaźnionej
z Leonowem. Znany aktor docenił naturalność małych artystów,
którzy od kilkunastu dni są szczęśliwymi posiadaczami jego autografów. Goście przywieźli również prezenty dla uczniów
i sprzęty do wyposażenia klas.
Informacje na temat przygotowań szkoły do świąt Bożego
Narodzenia zostały zaprezento-

wane w krótkim reportażu na antenie Radia Lublin oraz w „Super
Tygodniu Chełmskim”.
Jasełka zobaczyli także
przedstawiciele gminy, zapraszając małych aktorów na uroczysta
sesję. Owacja na stojąco jest najlepszym dowodem na to, że inscenizacja, przygotowana przez
Emilię Góralczyk i Annę Jaworską, okazała się dużym sukcesem.

Banku Spółdzielczego BS Cyców
oddział w Rejowcu, sklep P. W. –
Pan Tomasz Ciechan z Rejowca,
Sklep Wielobranżowy – Pani
Małgorzata Seweryniuk z Rejowca Fabrycznego oraz Gminna
S p ó łd zi el ni a „S amop o m o c
Chłopska
R e j o wiec”.

nikt nie chciałby się tam znaleźć.
Wszyscy stwierdzili, że podarunki z pewnością przydadzą się
dzieciom, ale najbardziej potrzebny jest im prawdziwy dom.
Dyrekcja i młodzież
Z
e
s
p
o
ł
u

W dniu
18.12.
2008r.
uczniowie, pod
opieką
dyrektora
szkoły
Janusza
Janiaka
i pedagoga szkolnego Edyty Farian, zawieźli zebrane dary do Domu
Dziecka w Krasnymstawie. Tam
zostali bardzo mile przywitani
przez dzieci i wychowawców Domu Dziecka – Panią Beatę Danielczuk i Małgorzatę Pietszczyk.
Młodzież Zespołu Szkół Publicznych im. M. Reja z Rejowca miała możliwość zobaczenia jak wygląda życie w Domu Dziecka
i mimo, że im się podobało, to
Strona 10
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Szkół Publicznych imienia Mikołaja Reja w Rejowcu
serdecznie dziękują
Wszystkim tym osobom, które
wsparły szkolną akcję:
Dom Dziecka też czeka na
gwiazdkę”.
Edyta Farian

OKSZA
nalne kartki. O nudzie nie było ziemią i coraz częściej zabiera
mowy!
Korę na spacery, żeby nacieszyć
się słońcem. Nawet w zimie robi
się wtedy cieplej. Śmiertelnie poważni naukowcy nazywają to
Uczniowie z Leonowa
globalnym ociepleniem.
z ulgą zamknęli książki po za-

Ferie w szkole?
Czemu nie!?
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Mali odkrywcy
z Leonowa

kończeniu semestru i zamienili
szkołę na świetne miejsce wypoczynku. Przez pierwszy tydzień
ferii nauczyciele zapewnili swoim podopiecznym różne atrakcje.
Dzieciaki z werwą sprawdzały,
kto okaże się mistrzem gier
i układania puzzli. Chętnie korzystały też z Internetu, zabaw ruchowych i zajęć plastycznych. Na
sercu leżały im również Walentynki, przygotowały więc orygi-

Dlaczego zmieniają się
pory roku? Odpowiedzi na to
pytanie szukali uczniowie
Szkoły Podstawowej w Leonowie. Zaczęli od mitologii.
Klasa V zaprezentowała inscenizację mitu o Demeter
i Korze. Wszyscy zazdrościli
odtwórcy roli Zeusa, że bezkarnie
mógł rzucać gromy, ale nawet on
nie był pewien, czy zima to efekt
smutku Demeter i przebywania
jej córki w królestwie Hadesa.
Wątpliwości pomogli rozwiązać
nauczyciele. Stało się jasne, że
zmiana pór roku to skutek ruchu
obiegowego Ziemi wokół Słońca.
Ale dlaczego mamy wiosenną pogodę w środku zimy?
Dzieciaki żartują, że Hadesa znużyło już ciągłe przebywanie pod
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Serca dla Dziadków
Dzień Babci i Dziadka był
w szkole w Leonowie prawdziwie rodzinnym świętem. Spotkanie w zainscenizowanej na korytarzu kawiarence rozpoczęło się
od przypomnienia wszystkich
ważnych momentów I semestru.
Dziadkowie uważnie oglądali
prezentację zdjęć, odszukując na
każdym swoje wnuki. Część artystyczna, nagradzana co chwilę
brawami, dostarczyła wielu wzruszeń. Na końcu wszyscy już płakali… ze śmiechu, oglądając
uwspółcześnioną wersję
„Kopciuszka”.














s





JEST CO POCZYTAĆ
Zbiory Gminnej Biblioteki wzbogaciły się o 527 nowych książek. Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego przekazało dotację na zakup zbiorów wysokości 3653 zł, 3000 zł biblioteka otrzymała od Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a 3179 zł
na zakup nowości przeznaczył samorząd. Nasze zbiory stały się naprawdę atrakcyjne.
Mamy teraz książki, jakich poszukują czytelnicy. Na bibliotecznych półkach każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.
Wiesława Podkowa

CZYTELNIKU !!!
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA PROSI O ZWROT PRZETRZYMYWANYCH
KSIĄŻEK.
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w składzie:
Marcin Woszczewski – specjalista d/ s teatru, dyrektor GOK
w Rudzie Hucie
Jolanta Pawlak – Paluszek – Sta-

- III miejsce „Kolędnicy” ze
Szkoły Podstawowej w Zawadówce
- III miejsce „Płomyczki” z Zespołu Szkół w Białopolu

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
11 stycznia 2009 roku
w GOK Rejowiec odbył się Finał
XVII Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już tradycyjnie
Sztab „Rejowiec” zajął się pozyskaniem darów na aukcję oraz
zwerbował wolontariuszy. W tym
roku byli to: Dariusz Cebrat, Tomasz Praczuk, Beta Werner—
Kość, Mirosław Babiński, Ewa
Jasik, Anita Chamrol i Karolina
Woźniak. Szczególne podziękowanie należy się Anicie Chamrol,
która sama zebrała 1 000 zł. Wolontariusze zbierali datki w szkołach i przy kościołach znajdujących się w naszej gminie. 11
stycznia od godziny 16. 00 zaczął
się koncert i aukcja przedmiotów
w naszym sztabie. Na naszej scenie wystąpili: Iga Sochacka, zatańczył zespół „Dancing Team”
z Gimnazjum, zagrała kapela
„Sami Swoi”. Przyjechały do nas
zespoły z Chełma i Krasnegostawu prezentujące „rap”. Zaśpiewali dla nas: SZEK, Monolog
(Ryba, Nwk), Nokaut (Gorii Synek), dodatkowo zatańczył znany
już nam z poprzednich lat „Last
Dancing B– Boys”- formacja
„break dance’a”. Jako ostatnie
wystąpiły w układzie tanecznym
dziewczyny z Gimnazjum: Klaudia Danielczuk i Paulina Miszczuk. W tym roku zebraliśmy
2 762, 56 zł.

IV PowiatowyPrzegląd Widowisk Kolędniczych
W dniu 22 stycznia 2009
roku
w Gminnym Ośrodku
Kultury obył się IV Powiatowy
Przegląd Widowisk Kolędniczych. Komisja konkursowa

Zespół „Maseczka” ze SP w Krasnem

rostwo Powiatowe w Chełmie
Dorota Łosiewicz – Gminny
Ośrodek Kultury w Rejowcu
po obejrzeniu 14 zespołów w poszczególnych kategoriach postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
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- wyróżnienie „Uczniowie” z Zespołu Szkół Samorządowych
w Rejowcu Fabrycznym
wyróżnienie „Pawłowskie Perełki” z Zespołu Szkół w Pawłowie





- I miejsca przyznano zespołowi :
„Maseczka” ze Szkoły Podstawowej w Krasnem
- II miejsce zespołowi „ Boże
Światełka ze Szkoły Podstawowej w Świerżach
- Wyróżnienie dla zespołu
„Gwiazdeczki” z Zespołu Szkół
w Siedliszczu

Integracyjne Warsztaty
Plastyczne

W Gminnym Ośrodku
Kultury w Rejowcu w dniach 2-6.
II odbywały się Integracyjne
Warsztaty Plastyczne dla dzieci.
Zajęcia trwały od godziny 10. 00
do 13. 00. Przeprowadzili je artyści z terenu gminy Rejowiec.
Dzieci otrzymały materiały plastyczne. W przerwach między
- I miejsce „Maska” ze Szkoły zajęciami zostały zorganizowane
Podstawowej w Krasnem
gry integracyjne oraz posiłek
- II miejsce „Promień” z Publicz- (drożdżówka + herbata).
nej Szkoły Podstawowej
w Strzelcach
- III miejsce teatrzyk szkolny
ciąg art.. dalszy na następnej str.
„Strach” ze Strachosławia


















s
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W trakcie warsztatów odwiedzili- gu”. Na koniec wszystkie kilogra- grody. Do zawodów „siłaczy”
śmy wystawę „Chińska armia te- my były sumowane. Stworzone zgłosiło się 8 uczestników, ale
rakotowa” w Muzeum Chełmjedyne 6 ukończyło tę trudną
skim.
W warsztatach udział wzięło 38
dzieci z terenu gminy Rejowiec,
a po zakończeniu wszystkich zajęć każde z nich otrzymało upominek (przybory plastyczne,
m. in.: farby, mazaki, kredki)
Wzięło w nich udział 38 dzieci
z terenu gminy Rejowiec.

Zawody i turnieje
Od dnia 10 lutego trwały w GOK
różne rozgrywki sportowe z ciekawymi nagrodami. 10 lutego
odbył się turniej w tenisa stołowego. Turniej został przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych.
W kategorii najstarszej (powyżej
16 roku) miejsca kolejno zajęli:
1 miejsce – Daniel „Danio” Pietuch, 2 – Łukasz „Góral” Górski
i 3 – Krzysztof Szymański. W Kategorii młodszej 1 miejsce zajął
Ardian Modrzyński , 2 – Karol
Maciejewski i 3 – Kamil Groszek
i Konrad Gontarz.. w turnieju
wzięło udział 20 osób.
Kolejnym turniejem przeprowadzonym na feriach był konkurs piłkarzyków stołowych
w parach. 1 miejsce zajęli: Adrian
Pietuch i Damian Kuźmicki, 2 –
Sławomir Roczon i Łukasz Grabiec, 3 – Daniel Pietuch i Michał
Wysocki.. w kategrii dzieci (do lat
12) zgłosiło się tylko 4 osoby,
a wygrała para – Kamil Karkowski i Tomasz Baranowski. 2 miejsce zajęła para Kamil Groszek
i Tomasz Piłat.
W tym roku dużym powodzeniem cieszyły się zawody
trójboju siłowego. Mimo niewielkiej ilości startujących było bardzo wielu kibiców (około 30
osób). Siłacze już tradycyjnie
startowali w wyciskaniu ”na klatkę”, przysiadzie i „martwym cią-

Uczestnicy konkursu trójboju siłowego

zostały 2 kategorie. Pierwsza do
18 lat, druga powyżej 18 roku.
Wyniki tych młodszych to:
1 miejsce zajął Daniel Pietuch (70
kg „na klatkę”, 80 kg na przysiad
i 135 ma „martwy
ciąg”) w sumie 285
kg, 2 – Tomasz Lipiński (55, 95, 130)- 280
kg, 3 miejsce Konrad
Kloc (65, 80, 135)
w sumie 275 kg. Wyniki kategorii dorosłych były naprawdę
dobre. 1 miejsce zajął
Piotr Długosz (110
kg na klatkę, 135 kg
w przysiadzie i 195 kg w martwym ciągu)

i techniczną konkurencję, jaką jest
trójbój siłowy.
Ostatnim turniejem przeprowadzonym podczas ferii było
indywidualny konkurs bilardu.
Pierwsze miejsce zajął Kamil

Kamil Groszek właśnie
ogrywa Karola Maciejewskiego

Groszek (lat 12), pokonał w finale
Konrada Gontarza. 3 miejsce zajął
Krystian Ćwir. Trzeba podkreślić,
że w turnieju wzięło udział 18
w sumie 440 kg! (a sam waży za- osób (w tym dorośli).
ledwie 75)), 2 – Michał Kawałek
Wszyscy finaliści konkursów
(100 kg, 130 kg, 180 kg) w sumie
otrzymali nagrody i dyplomy.
410 kg, a 3 zajął Sławomir Roczon (110 kg, 120 kg, 150 kg),
Grzegorz Gwardiak
w sumie 380 kg. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i naStrona 13
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Odeszli, przeżywszy lat: Baran Kazimiera – 88, Biłan Stanisława – 88, Głośniak Kazimierz – 88, Kamieniecki Marian – 78, Kasperek Grażyna – 46, Krzywina Stanisława – 84, Lasocka Halina - 86, Marczuk Józef – 60, Michalak Witold – 59, Pawłesa Jadwiga – 78, Piekaruś Irena – 74, Podgórniak Eugenia – 83, Przebierowski Marian – 85,
Rogoś Krzysztof – 41,Tkaczyk Józef – 71, Zaprawa Kazimiera – 84, Żołnacz Wiesław -62
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Ferie zimowe

Dzień Babci i Dziadka

Jasełka
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