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Place zabaw  
  W ostatnim czasie na terenie 

Gminy Rejowiec zamontowano dwa 

place zabaw - przy świetlicy wiejskiej 

w Hruszowie oraz przy Gminnym 

Ośrodku Kultury. Każdy plac 

wyposażony został w następujące urządzenia: huśtawka 

podwójna, huśtawka typu ważka, piaskownica, kiwak 

na sprężynie, tablica informacyjna z regulaminem 

placu zabaw, zestaw złożony             z przeplotnicy 

łańcuchowej, wieży z daszkiem dwuspadowym, ślizgu 

z laminatu, trapu wejściowy, mostku falistego. 
xxx 

Modernizacja drogi w miejscowości 

Aleksandria Niedziałowska 
  W ramach pozyskanego dofinansowania            

z Urzędu Marszałkowskiego zmodernizowano drogę 

gminną w miejscowości Aleksandria Niedziałowska 

(tzw. Budki). Z początkowo zaplanowanego 500 m 

odcinka drogi wykonaliśmy drugie tyle. Było to 

możliwe dzięki zaoszczędzonym środkom z przetargu 

nieograniczonego. Całość zadania wyniosła 84 
472,71 zł. 

xxx 
Narodowy Program  

Przebudowy Dróg Lokalnych  
 28 września 2012 r. złożono wniosek          
o dofinansowanie zadania w ramach programu 

wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program 

Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo 

– Dostępność – Rozwój”. Założeniem projektu jest 

przebudowa drogi gminnej ul. Przemysłowa          
w Rejowcu o długości 500 mb. Partnerem w realizacji 

zadania jest Starostwo Powiatowe w Chełmie. Koszt 

całkowity zadania to ok. 350 tys. zł, wnioskowana 

dotacja w przypadku pozytywnej oceny wniosku przez 

Urząd Wojewódzki w Lublinie to 105 tys. zł.  
xxx 

Program Rozwoju Obszarów  
Wiejskich na lata 2007-2013 

 W ramach ogłoszonego przez Urząd 

Marszałkowski w Lublinie naboru dla działania 

313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” 31 lipca 

2012 r. złożono wniosek o przyznanie pomocy 

mający na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców 

Gminy Rejowiec związanych z kształtowaniem 

przestrzeni publicznej poprzez zmianę wizerunku 

targowiska w Rejowcu. W przypadku pozytywnej 

oceny wniosku Rejowiec posiadałby odnowiony 

plac handlowy. 
                                           Agnieszka Jarmuszyńska 

xxx 

  Dnia 12.04.2012r. odbył się przetarg nieograni-

czony na zadanie  pn. „Budowa boiska wielofunkcyj-

nego o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podsta-

wowej w Rejowcu”. Wpłynęło 7 ofert. 

Wybrano ofertę Nr 2  - ROMINES Sp. o.o. 03-414 

Warszawa, ul Wileńska 37/39 

za cenę: 290 773,49 zł netto 

Zamówienie jest współfinansowane w ramach Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Termin wykonania zamówienia do 30 .10.2012 r. 
xxx 

 Dnia 20 czerwca 2012 r. podpisano umowę na 

zadanie pn. Dostawa wraz z montażem dwóch placów 

zabaw” z firmą P.P.H.U. „JORDAN” , Małkinia 

Górna ul. Brokowska 196  za cenę 13 260,00 zł netto. 

xxx 

 Dnia 30 .08.2012r. odbył się przetarg nieograni-

czony pn. „Modernizacja drogi w miejscowości Alek-

sandria Niedziałowska”. Odcinek drogi 500 mb. 

Wpłynęło  5 ofert. 

Komisja przetargowa wybrała ofertę Przedsiębiorstwa 

Usługowo Handlowego Bernarda Kaleta, Wólka 

Tarnowska 55, 22-150 Wierzbica za cenę: 31 500,00 

zł netto. 

             Środki, jakie zamawiający tj. Gmina Rejowiec 

przeznaczyła na wykonanie tego zadania, były większe 

niż wybrana oferta, Pan Wójt zadecydował , że wykona-

my jeszcze dodatkowe 500 m. 

W związku z powyższym ogłoszono przetarg nieograni-

czony, a otwarcie ofert nastąpiło 19.09.2012 r. 

Wpłynęły  3 oferty. 

Tym razem najkorzystniejszą ofertą dla zamawiającego 

okazała się oferta : PTH I U Bud. Inż. „TALIMEX”,   

ul. Chełmska 1, 22-360 Rejowiec za cenę: 30 877,00 zł 

netto. 

Ogółem wykonano 1000 mb drogi o szerokości 3,5 m . 

Odbiór drogi odbył się dnia 22.10.2012r. 
xxx 

 Wysłano zaproszenia do złożenia propozycji ce-

nowej na zadanie pn. Odśnieżanie dróg gminnych      

w okresie zimowym 2012/2013. 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.10.2012r. 
xxx 

 Przygotowywane jest również zaproszenie do 

złożenia propozycji cenowej na wykonanie zmiany Stu-

dium uwarunkowań     

Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie 
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rejowiec w granicach administracyjnych gmi-

ny, oraz zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rejowiec na obsza-

rach zgodnych z podjętymi uchwałami Rady Gminy Rejowiec. 
xxx 

  W trakcie przygotowania są również zmiany do Studium i Miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Rejowiec  w zakresie lokalizacji urządzeń energetyki wiatrowej w obrębie 

miejscowości: Marysin,  Rybie, Niedziałowice, Bańkowszczyzna. 
            Teresa Anna Kula 

O G Ł O S Z E N I A 
  Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec 

http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony wykaz  

nieruchomości stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Rybie – działka 915 przeznaczonej 

do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego. 
xxx 

  Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec 

http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały zamieszczone wyka-

zy  nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do dalszej dzierżawy dotychczaso-

wym dzierżawcom w obrębach: Aleksandria Niedziałowska, Marysin, Rejowiec, Rejowiec Kolonia,  

Wólka Rejowiecka. 
xxx 

  Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec 

http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony wykaz  

nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat w obrę-

bach: Kobyle i Rejowiec. 

 Serdeczne słowa podziękowania dla wójta gminy Rejowiec Tadeusza Górskiego za wypoży-
czenia autobusu na pielgrzymkę do Lichenia składają:  
 proboszcz parafii pw. Chrystusa Pana Zbawiciela Marek Żyszkiewicz, wicestarosta powiatu 
chełmskiego Maria Patra oraz mieszkańcy gminy Rejowiec i parafia Podgórze. 

 

 6 października 2012 roku w Lublinie Pan Jerzy Grzesiak, Przewodniczący Towarzystwa Regio-

nalnego Rejowiec, a zarazem właściciel udostępnianego bezpłatnie społeczeństwu „Chaty -Skansenu” 

został doceniony  przez władze Województwa Lubelskiego i otrzymał „Dyplom Uznania”. Dyplom   

w imieniu Marszałka Krzysztofa Hetmana wręczyła Pani Janina Biegalska podczas zjazdu z okazji 

XXX - lecia istnienia Towarzystw Regionalnych. 

http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/
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  Rejowiec to miejsce z wieloletnią tradycją i bogatą przeszłością. Założony przez Mikołaja Reja 

– dobrego gospodarza – przeżywał lata świetności, choć nie brakowało momentów trudnych. 

  Pozbawiony praw miejskich za udział jego mieszkańców w powstaniu styczniowym; grabiony przez 

wojska szwedzkie i ordy Chmielnickiego; trawiony pożarami; nękany głodem i epidemiami , dźwi-

gnął się, by w końcu XIX i na początku .XX wieku przeżywać czas prosperity. 

   Wówczas powstały liczne zakłady przemysłowe – młyny, gorzelnia, fabryka maszyn i kotłów, cu-

krownia produkująca najlepszy i najtańszy cukier w Polsce ( dane z 1976 r). Oprócz zakładów po-

wstała Poczta i Telegraf; założono OSP, która do dzisiaj służy mieszkańcom, ratując ich mienie; or-

kiestrę dętą istniejącą nadal. 

   Zmiany ustrojowe ostatnich lat miały negatywny wpływ na Rejowiec i gminę, co wcale nie ozna-

cza, że nadal tak musi być. Pojawia się  światełko w tunelu. Historia lubi się powtarzać. Mocno wie-

rzę, że tak stanie się w naszym przypadku. 

   Chcę poinformować o możliwościach, jakie posiada Rejowiec i gmina. Jest ich naprawdę wiele. 

 Dzięki pasji prof. dr hab. Józefa Zająca – rektora PWSZ w Chełmie, Senatora RP powrócono do 

badań sprzed lat, co stwarza realną szansę otworzenia kopalni węgla kamiennego. Wówczas nasza 

gmina zyska nowe miejsca pracy i może stać się zagłębiem mieszkaniowym. 

Posiadamy liczne tereny inwestycyjne ukierunkowane na przemysł, składy, usługi i budownictwo     

w następujących miejscowościach: 

Wereszcze Duże – bliskość granicy unijnej, lokalizacja przy linii kolejowej z możliwością 

do prowadzenia szerokiego toru; 

Zawadówka – 21,5 ha terenu uzbrojonego ( po byłych Zakładach Drzewnych) dla potrzeb 

przemysłu, składu, budownictwa i usług; 

Aleksandria Krzywowolska – 27,5 ha terenu potencjalnej aktywności gospodarczej; ob-

szar magazynowo-hurtowy, rezerwa pod przemysł, składy i budownictwo. 

* Oferujemy: 

Uzbrojone działki pod zabudowę jednorodzinną w Rejowcu – w kierunku Rejowca Fabrycznego       

–   w ilości 32. Minimalna powierzchnia każdej z nich to 10 arów 

oraz jedna działka pod usługi – pow. 31 arów 

 

 *Stwarzamy możliwości: 

Hruszów – tereny na Ostrej Górze z możliwością budowy stoków narciarskich o długości 

1500 m i 1000m. 

Siedliszczki  i Zagrody – tereny usług komercyjnych, turystyka i rekreacja, obiekty hote-

lowo-gastronomiczne, pola biwakowe, kempingi, ośrodki sportów jeździeckich i węd-

karskich. 

Kobyle – tereny pod zbiornik małej retencji o pow.14 ha. 

Mamy do wykorzystania w Czechowym Kącie złoże opoki i margli kredowych – rezerwa surowcowa 

dla potrzeb przemysłu cementowego. 

 

 Ponadto gminę wyróżniają: 

 Walory przyrodnicze – park krajobrazowy przy Pałacu Ossolińskich, Biały Rów, Rybie z okaza-

mi przyrodniczymi i źródłami wody. 

 Aktywność kulturalna – Orkiestra Dęta ze stuletnią tradycją, Kapela „Sami Swoi”, Chata Skansen 

Teodozji i Jerzego Grzesiaków, Autorska Galeria Malarska Zofii i Stanisława Miszczuków, Towarzy-

stwo Regionalne Rejowiec, Klub Sportowy UNIA, GOK, wieloletnia tradycja Międzynarodowych 

Warsztatów Malarskich. 

 

Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie 
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Zabytki historyczne – Pałac Ossolińskich, jeden z najpiękniejszych w Ziemi Chełmskiej, kościół 

parafialny w stylu neogotyckim wpisany do rejestru zabytków w 1996 r, wcześniejsza cerkiew 

grekokatolicka – obecnie kaplica cmentarna, wieża ariańska, mogiła szwedzka, tzw. Mogiłki – 

miejsce pochówku powstańców styczniowych. 

 Gmina zwodociągowana jest w 99% i w znacznej części skanalizowana. 

   Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom mieszkańców oraz potencjalnych 

inwestorów, rozpoczęliśmy aktualizację Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Pozwoli 

to na urzeczywistnienie zamierzeń i planów oraz rozwój gminy. 

Mając na uwadze powyższe, zachęcamy do dokładniejszego zapoznania się z możliwościa-

mi, jakie oferuje gmina. Jednocześnie zapraszamy, obiecując pomoc w szerokim tego słowa 

znaczeniu. 

   Wiek XXI pisze nową historię nie tylko dla Rejowca i gminy. Jaka ona będzie, czas poka-

że. Doświadczenia minionych lat i wieków potwierdzają prawdę, że wszystko albo bardzo 

wiele zależy od ludzi. 

    Nasi mieszkańcy wielokrotnie udowodnili, że można im zaufać, polegać na nich nawet   

w najtrudniejszych sytuacjach. I choć wiadomo, że każdy początek jest trudny, mocno wie-

rzę, że historia się powtórzy i Rejowiec stanie się miejscem, do którego wszyscy zechcą 

wracać. 
            Wójt Gminy 

           Tadeusz Górski 

KGW Wereszcze Małe nie ustaje w swych działaniach 
 

  Od wielu lat KGW Wereszcze Małe słynie ze swojej aktywności. Jego członkinie wyróż-

niają się rzadko spotykaną energią, chęcią poszukiwania i tworzenia nowych specjałów z dzie-

dziny ciast, nalewek, sałatek, dań obiadowych, przekąsek. Wykorzystują niemal wszystko, co 

stworzyła natura, tworząc rarytasy dla najwybredniejszego podniebienia. 

W „OKSZY” mają swój kącik kulinarny, a przepisy ukazujące się w nim znajdują uznanie         

u czytelniczek. 

Panie z KGW uczestniczą w różnych imprezach organizowanych na terenie całego wojewódz-

twa. Wszędzie zostają nie tylko zauważone, ale docenione. 

      W Kazimierzu Dolnym podczas konkursu „Smaki Jesieni”  zajęły I  miejsce w kategorii 

„Danie główne” za Roladki wieprzowe z  farszem warzywnym. 

     W konkursie „Nalewki domowe” o nagrodę Wójta Gminy Trawniki zajęły II miejsce 

przyznane im za likier kawowo-cytrynowy. 

    Dwa trzecie miejsca zdobyły podczas XVI Nadbużańskiego Święta Pszczoły w Okszowie 

w konkursie „Miód dobry na wszystko”, gdzie komisja konkursowa doceniła ich nalewkę i da-

nie główne. 

    Podczas trwania ostatniego pleneru malarskiego z udziałem artystów z całej Polski, jak      

i zagranicznych malarzy Panie gościły wszystkich w swoim sołectwie. Zorganizowały spotkanie 

integracyjne połączone z degustacją potraw regionalnych. Zadowolenie było obustronne, bo-

wiem artyści mogli nie tylko posmakować wielu nieznanych im potraw, spędzić czas przyjem-

nie i pożytecznie, wykorzystując ciekawe krajobrazy i obiekty do utrwalenia ich na płótnie. Po-

wstało wiele pięknych obrazów, które będą sławić gościnne sołectwo. 

Przewodniczącą koła jest Pani Marzenna Kieliszek. 

Gratulując dotychczasowych osiągnięć, należy życzyć dalszych. 

 
              Janina Danielczuk 
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Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie 

 28 września 2012 roku, w Lublinie,  Pani Teresa Sa-

kławska otrzymała Wyróżnienie w VIII Wojewódzkim Prze-

glądzie Rękodzieła i Twórczości Plastycznej Seniorów i Osób 

Niepełnosprawnych. Pani Sakławska zachwyciła komisję 

pięknymi haftami. Gratulujemy! 

 Zapraszamy do zapisywania się na zajęcia plastyczne, wokalne, nauki gry na instrumentach, 

sportowe grupy „Guerrero”.  Tworzenie grup do nauki gry na instrumentach i sportowej prowa-

dzone będzie jedynie do 15 listopada, ponieważ wymuszone jest to metodyką prowadzonych zajęć. 

Jednocześnie przepraszamy za brak zajęć tanecznych i aerobiku. Nadal poszukujemy instruktora, 

który mógłby poprowadzić zajęcia. 

 13 listopada 2012 r  o godzinie 10. 00 w GOK u odbędzie się kolejna edycja Eliminacji Po-

wiatowych Jesiennego Konkursu Recytatorskiego, zapraszamy chętnych do naszej placówki. 

Uczestników, jak i widzów. Wstęp bezpłatny. 

Plan zajęć Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu: 

Wtorek: nauka gry na instrumentach 14. 00 -17. 00, próba kapeli „Sami Swoi” godz. 16. 00 - 18. 

00, 13. 00 - 20. 00 - instrukcje 

hafciarskie i rękodzieło arty-

styczne. 

Środa: zajęcia plastyczne 

godz. 15. 00 - 16. 00 grupa 

starsza, 16. 00 - 17. 00 grupa 

młodsza, 18. 00 - 20. 00 zaję-

cia sportowe grupy 

„Guererro”, 13. 00 - 20. 00 - 

instrukcje hafciarskie i ręko-

dzieło artystyczne. 

Czwartek: godz. 15. 00 - 17. 

30 zajęcia wokalne, 14. 00 - 

16. 00 nauka gry na instru-

mentach, 16. 00 - 18. 00 próba 

Orkiestry Dętej, 15.30 - 19. 30 

- zajęcia Teatru Wiejskiego 

„Grunt”. Piątek: 13. 00 - 20. 

00 - instrukcje hafciarskie       

i rękodzieło artystyczne, 18.00 

- 20.00 zajęcia sportowe grupy 

„Guererro”. 

Sobota: 13. 00 - 20. 00 - in-

strukcje hafciarskie i rękodzie-

ło artystyczne. 

Od wtorku do soboty, w go-

dzinach  od 12.00  do 19.45 

można korzystać z działającej 

przy GOK siłowni. 
              Grzegorz Gwardiak 

 

Urodzeni: Anna 

D., Fabian K.,  Hanna J., 

Lena H., Dagmara S., Wo-

jciech K., Maja K.  
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BEZPŁATNY KURS  

KOMPUTEROWY 

  Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na bez-

płatny kurs obsługi komputera  i Internetu dla osób 

dorosłych w wieku 50+  

Kurs będzie prowadzony od podstaw, nie jest wyma-

gany uprzedni kontakt z komputerem – wystarczy, że 

zdecydujesz się na nasz kurs.  

 Nauczysz się jak korzystać z Internetu, przeglą-

dać strony internetowe, wyszukiwać potrzebne infor-

macje, korzystać z poczty elektronicznej e-mail, na-

wiązywać kontakt ze starymi znajomymi w serwisach 

Nasza Klasa i podobnych.  

 Kurs będzie przeprowadzony na nowych kom-

puterach, które biblioteka otrzymała w ramach pro-

jektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. 

 Zapisy na kurs do 31 pażdziernika 2012 r. – 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu,  ul. Zwie-

rzyńskiego 8c lub telefonicznie (82) 5688688 w godz. 

od 9.00 do 17.00                                    

       Zapraszamy                         
          Wiesława Podkowa 

xxx 

Dodatkowe godziny otwarcia biblioteki 
  Gminna Biblioteka Publiczna, aby jak najlepiej 

dopasować się do potrzeb swoich czytelników, uru-

chamia dodatkowy dzień otwarcia biblioteki w każdą 

pierwszą sobotę miesiąca:  w godz. od 9.00 do 13.00. 

     Zapraszamy 
xxx 

NOWOŚCI W BIBLIOTECE 
 Pragniemy poinformować, że dzięki dodatko-

wym funduszom zbiory naszej biblioteki znacznie się 

wzbogaciły o nowości wydawnicze. 

 Ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego w ramach programu „Zakup nowo-

ści wydawniczych dla bibliotek” zostały zakupione 

książki o wartości 3.200 zł. Są to pozycje z literatury 

pięknej dla dorosłych, dziecięcej i młodzieżowej oraz 

literatury popularnonaukowej. 

 Natomiast dzięki wsparciu finansowemu Gmin-

nej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych zakupiono publikacje na kwotę 2000 zł. poru-

szające problemy przemocy w rodzinie, bezdomności 

i demoralizacji młodzieży. 

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą ofertą 

książkową naszej biblioteki. 
     Wiesława Podkowa 

xxx 

URODZINY KUBUSIA PUCHATKA  

W BIBLIOTECE GMINNEJ 

  

 

 

 86 urodziny słynnego misia z powieści A. 

Milne'a obchodzone były we wtorek w naszej 

bibliotece. Na imprezę urodzinową przyszły 

dzieci  klasy zerowej Szkoły Podstawowej z  wy-

chowawczynią Panią Bożeną Jaszczuk i Michali-

ną Maziarczuk. Na spotkaniu dzieci słuchały 

opowieści o  przygodach mieszkańca Stumilowe-

go Lasu Kubusia Puchatka ,misia o „bardzo ma-

łym rozumku”, misia który kocha swoich przyja-

ciół, dzieci i miodek. 

Na koniec spotkania nie zabrakło Kubusiowego 

„małego co nieco” zamiast urodzinowego tortu 

były Kubusiowe ciasteczka, na których paliły się 

urodzinowe świeczki. 
     Teresa Kopniak  

xxx 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA- 

ODDZIAŁ DLA DZIECI 

 Zaprasza na spotkania biblioteczne dzieci 

w wieku do lat 5 wraz z rodzicami. Zapraszamy 

na głośne czytanie bajek i zabawy plastyczne. 

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu pod 

hasłem „Wtorkowe hece w bibliotece". Chętnych 

prosimy o kontakt z pracownikami biblioteki. 

Zapraszamy.   
     Teresa Kopniak 

xxx 

 W miesiącu wrześniu w GMINNEJ BI-

BLIOTECE -ODDZIAŁ DLA DZIECI ogłoszo-

no wyniki konkursu czytelniczego "NAJLEPSZY 

CZYTELNIK WAKACJI 2012" Konkurs ten ma 

na celu zachęcić młodych czytelników do syste-

matycznego czytania i odwiedzania biblioteki 

również w czasie wakacji oraz promocję książki, 

jako ciekawej alternatywy spędzenia wolnego 

czasu. 

 Spośród wszystkich młodych czytelników 

po podsumowaniu liczby przeczytanych książek 

wybrałyśmy 11 najlepszych czytelników są to: 

Błaziak Daniel   - 28 książek, Błaziak Kamila - 

26, Mitek Julia - 23, Gruszka Julita - 20, Parada 

Agata - 20, Maziarczuk Maja -16, Maziarczuk 

Miłosz- 14, Bereza Martyna - 14, Ochal Sara - 

12, Parada Błażej - 11, Dziubińska Weronika -

10, Kociuba Barbara - 9, Ciechan Julia - 8. 

 Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 

książkowe. Gratulujemy. 
Teresa Kopniak  
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Święto pierwszaków i nauczycieli 
 Dnia 12 października 2012 r. w Szkole Podstawowej w Rejowcu odbyła się uroczystość ślu-

bowania uczniów klas I.  Na sali zgromadzili się uczniowie całej szkoły, rodzice, nauczyciele oraz 

zaproszeni goście: wójt Gminy Rejowiec pan Tadeusz Górski, przewodniczący Rady Gminy        

p. Janusz Lechowicz, przewodniczący Komisji Oświaty p. Mirosław Kość.  

Sala tego dnia była pięknie udekorowana, a pierwszaki odświętnie ubrane i bardzo przejęte.  Gra-

natowe birety na głowach dodawały im powagi. 

  Podczas uroczystości udowodniły, że są gotowe by przyjąć ich do grona uczniów naszej 

szkoły. Złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie pani dyrektor Renata Adam-

czuk wielkim ołówkiem pasowała ich na uczniów.  

W tym uroczystym dniu najmłodsi uczniowie otrzymali upominki od rodziców i starszych kole-

gów. Były to słodycze, przybory szkolne, a Rada Rodziców ufundowała słowniki, w  których zna-

lazła się piękna dedykacja z życzeniami.  

Tego dnia odbyło się również ślubowanie nauczyciela mianowanego – p. Przemysława Mierzyń-

skiego, który uzyskał kolejny stopień awansu zawodowego. Jego ślubowanie przyjął Wójt Gminy 

p. Tadeusz Górski. 

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele wysłuchali wielu serdecznych ży-

czeń od uczniów, rodziców i obecnych gości oraz otrzymali symboliczne kwiaty. Część artystycz-

na, na którą złożył się występ chóru i zespołu tanecznego była wyrazem wdzięczności uczniów dla 

nauczycieli.  

Praca nauczycieli została doceniona przez pana Wójta, który wręczył nagrody obecnym na sali 

nauczycielom naszej szkoły. Byli to: p. dyr. Małgorzata Królicka, p. vice dyr. Renata Adamczuk, 

p. Agata Kurban oraz p. Barbara Klimowicz.  

  Także pani dyrektor M. Królicka doceniła swoich pracowników. Nagrody otrzymali: p. Do-

rota Bednarska, p. Michał Mąka, p. Maria Knapińska, p. Iwona Borowska, p. Teresa Pełczyńska, 

oraz wszyscy pracownicy administracji i obsługi.  

Następnie Dyrekcja Szkoły w ciepłych słowach pożegnała panią Teresę Pełczyńską, która niespeł-

na dwa tygodnie temu odeszła na emeryturę. Podziękowała jej za wieloletnią pracę, wychowanie 

wielu  pokoleń uczniów. Dziękowali także jej ostatni wychowankowie. Wzruszeni byli wszyscy.  

Na koniec pierwszakom zrobiono pamiątkowe zdjęcia, bo to przecież oni byli w tym dniu najważ-

niejsi. 
             Iwona Borowska 

  

 

  

 Praca nauczycieli w naszej gminie została doceniona przez Wójta Gminy Rejowiec Tade-

usza Górskiego, który w Dniu Edukacji Narodowej przyznał im nagrody. W tym roku je otrzyma-

li: Małgorzata Królicka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Rejowcu, Ewa Nowak – dyrektor Gimnazjum   

w Rejowcu, Barbara Kość – dyrektor Gminnego Przedszkola w Rejowcu, Renata Adamczuk – z-ca dyrek-

tora Szkoły Podstawowej w Rejowcu, Agata Kurban – kierownik Szkoły Filialnej w Leonowie, Marianna 

Machel – nauczycielka Gminnego Przedszkola w Rejowcu, Jolanta Pikuła – nauczycielka Gimnazjum       

w Rejowcu, Barbara Klimowicz – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Rejowcu. 

 

 Dyrektor Gimnazjum im. J. H. Dąbrowskiego Ewa Nowak przyznała swoim pracownikom 

nagrody z okazji Święta Edukacji Narodowej. Otrzymali je: 

1. Nauczyciele: Agnieszka Dąbska, Agata Woźniak, Ewa Futyma, Beata Werner-Kość. 

2. Pracownicy administracyjno-obsługowi: Ewa Mojska, Alina Szymańska, Grażyna Królikowska, 

Alicja Uszko. 
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   Mięso mielone z porem 

Składniki: 

1kg wołowiny 

2 małe lub jeden duży por 

2 jajka 

1 łyżka bułki tartej 

2 łyżki soku z cytryny 

olej, sól i pieprz 

Sposób wykonania: 

Pory ugotować w osolonej wodzie. Osączyć. Dwa razy przepuścić z wołowiną przez maszyn-

kę. Dodać jajka, bułkę tartą i przyprawy. Wymieszać. Formować kulki. Usmażyć. 2 szklanki 

wody wymieszać z łyżką oleju i sokiem z cytryny. Zagotować. Dodać usmażone kulki i goto-

wać przez 30 minut. 

 
             Poliszuk Bożena 

Strona  10 

Odeszli: Gołębiowski Marian ur. 1933 r., Kielniacz Eugenia ur. 1925 r., Kloc Krzysztof 

ur.  1963 r., Krawczyk Izabela ur.1978 r., Pieczuro Zygmunt ur.1930 r., Pleszczyński Wiesław ur. 

1948 r., Szuryga Zbigniew ur. 1937 r., Wójcik Henryk ur. 1936 r., Wójcik Piotr ur. 1973 r., Wójcik 

Wojciech ur. 1963 r., Zając Janina ur. 1922 r., Zyngert Maria ur. 1935 r. 

 Kopia 

okładki nowej 

pozycji książ-

kowej dotyczą-

cej naszej gmi-

ny, wydanej ze 

środków pomo-

cowych  w ra-

mach działania 

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowia-

dają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia 

celów tej osi. Autorem pozycji jest dr Marian Janusz Kawałko. 
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