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„Płynie przez cichy kościół dzwonów
melodia czysta Bóg zmartwychwstał
Oto niesiemy mu w darze pierwiosnki
i tulipany Jezu nasz ukochany”
L. Krzemieniecka

Święta Zmartwychwstania Pańskiego
niosą przesłanie dobra nad złem, życia nad
śmiercią i przede wszystkim nadzieję, która
nie może człowieka zawieść.
Niech te radosne Święta Wielkiej Nocy
dadzą otuchę i sprawią, aby pokój płynący
z wiary w Zmartwychwstanie przenikał
każdą chwilę naszej codzienności; dał siłę
w pokonywanie życiowych trudności, rozproszył niepokoje, pozwolił otworzyć się na
potrzeby innych.
Z okazji tych Świąt, wiele radości,
zgody i pojednania, miłości w rodzinach,
życzliwości przyjaciół znajomych, a także
zdolności do przebaczania życzą mieszkańcom
Wójt Gminy
Tadeusz Górski

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Lechowicz

Egzemplarz bezpłatny
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Przetargi

Dnia 10 marca 2011 r. dokonano wyboru oferty w zapytaniu
cenowym na zadanie pn. „REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GMINĘ REJOWIEC”
Wpłynęły 3 oferty:
1.PTHiU Bud.Inż. „TALIMEX” – Rejowiec, ul. Chełmska - cena netto 14.400 zł
2.Usługi Drogowo Budowlane – Piotr Gołębiowski , Krasnystaw, ul. Szkolna – cena netto 23.500 zł
3.Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.- Chełm , ul. Towarowa – 20.000 zł
Wybrano ofertę Nr 1
xxx

Dnia 18 marca 2011 r. dokonano wyboru oferty w zapytaniu cenowym na :”PRACA RÓWNIARKI
i WALCA NA DROGACH GMINNYCH w 2011 r.”
Wpłynęły 3 oferty:
1.Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. – Chełm, ul. Podgórze - cena netto 94,00 zł za 1 godz. pracy równiarki, cena netto 83,00 zł za 1 godz. pracy walca.
2.”KRUSZYWOSORT” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe – Radom, ul. Marglowa83 –
cena netto 120,00 zł za 1 godz. pracy równiarki, cena netto 110,00 za 1 godz. pracy walca.
3.PTHiU Bud. Inż. „TALIMEX”- Rejowiec, ul. Chełmska 1 – cena netto 95.00 zł za 1 godz. pracy równiarki, cena netto 84.00 zł za 1 godz. pracy walca.
Wybrano ofertę Nr 1
xxx

Dnia 25 marca

2011r. wybrano ofertę w zapytaniu cenowym na zadanie pn. „DOSTAWA TŁUCZNIA
NA MODERNIZACJĘ DRÓG GMINNYCH”
Wpłynęło 7 ofert:
1.”KRUSZYWOSORT „ Przedsiębiorstwo Usługowe – Radom, ul. Marglowa 83 - cena netto 69,90 zł za 1 tonę
2.Przedsiebiorstwo Handlowo –Usługowe AXIS Pastuszak Waldemar – Radom, ul Zielona 19
- cena netto 67,48 zł za 1 tonę
3.P.U.H. „OKSANA TRANS” Oksana Bińczuk – Ożarów, Grochocice 11A – cena netto 65,50 zł za 1 tonę
4.Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DAW-FRANS” Sławomir Podstawka – Miedziana Góra
- cena netto 77,00 zł za 1 tonę
5”GRANKRUSZ Sp. z o.o. – Chełm, ul. Stephensona 5 A – cena netto 75,00 za 1 tonę
6. ADAMS-TRANS Przemysław Adamczyk –Skaryszew, Maków, ul Sporna 8 – cena netto 69,00 zł za 1 tonę
7. PTHiU Bud. Inż. „TALIMEX” – Rejowiec, ul. Chełmska 1 – cena netto 55,00 zł za 1 tonę
Wybrano ofertę nr 7
xxx

Dnia

8 kwietnia 2011 r. odbędzie się przetarg nieograniczony na zadanie pn. „REMONTY DRÓG
GMINNYCH O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ w Rejowcu ul. Zacisze, Wereszcze Małe,
Wólka Rejowiecka”.
Teresa Anna Kula
xxx

Radni podjęli uchwałę wyrażającą zgodę na nieodpłatne nabycie na własność gminy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w Marysinie, oznaczonej nr działki 28/2 o powierzchni 0,20
ha stanowiącej własność Skarbu Państwa. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość przeznaczona jest pod budownictwo zagrodowe.
Janina Danielczuk

Wybory Sołtysów
w Gminie Rejowiec
Wybory samorządowe to
nie tylko wybór Wójta Gminy
i Radnych Rady Gminy, ale również wybór Sołtysów i Rad Sołeckich w poszczególnych sołec-

twach.
brani na kolejną kadencję.
W naszej gminie zebrania
Zmiany nastąpiły w cztesołeckie w sprawie wyboru Sołty- rech sołectwach:
sów i Rad sołeckich zakończyły

Aleksandria Niesię 3 marca 2011 r.
działowska – sołtyW większości sołectw
sem została Pani
mieszkańcy zaufali dotychczasoEwa Wawrynek;
wym sołtysom i zostali oni wyCiąg dalszy artykułu na następnej stronie
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Niedziałowice –
sołtysem została
Pani Marzanna
Czajka;

Siedliszczki – sołtysem została Pani
Bogusława Krasun;

Wereszcze Duże –
sołtysem została
Pani Monika Kiraga.
Składamy podziękowania
za dotychczasową pracę sołty

som pełniącym swoje funkcje ,
którzy zrezygnowali z kandydowania na kolejną kadencję lub
nie zostali wybrani: Pani Teodozji Szalas z Aleksandrii Niedziałowskiej, Pani Zofii Kaszak
z Niedziałowic, Pani Marii Bogusz z Siedliszczek, Panu Piotrowi Dmytryszynowi z Wereszcz
Dużych.
Na szczególne podziękowania i uznanie zasługuje praca:
Pani Teodozji Szalas, która funk-

cję Sołtysa pełniła przez 32 lata
oraz Pani Zofii Kaszak – 16 lat.
Wybrane zostały również
nowe Rady Sołeckie.
Wnioski zgłoszone na zebraniach będą sukcesywnie realizowane w miarę posiadanych
i przewidzianych w budżecie
gminy środków, natomiast te za
których realizację odpowiedzialne są inne urzędy lub instytucje,
zostały do nich przekazane.
Janusz Mazurek

REMONTY CZĄSTKOWE, NAKŁADKI BITUMICZNE,
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCYCH CHODNIKÓW
W ramach środków posiadanych w budżecie na 2011 rok zaplanowano następujące prace:
- remonty cząstkowe na drogach o nawierzchni asfaltowej w kwietniu polegające na uzupełnieniu ubytków oraz wypełnieniu wybojów na terenie całej gminy przy pomocy taśmy kauczukowej oraz masy mineralnobitumicznej,
- praca równiarki na drogach gruntowych od 30 marca 2011 roku,
- zakup 400 ton kruszywa, który zostanie rozdysponowany m.in. w następujących miejscowościach:










Rejowiec, ulica Krótka, Szkolna i inne
Aleksandria Niedziałowska - tzw. Budki,
Rybie - tzw Cyganówka,
Niedziałowice – droga gruntowa do Wojniak,
Aleksandria Krzywowolska,
Stary Majdan,
Bieniów,
Czechów Kąt,
Zyngierówka przy sklepie,
oraz innych zgłaszanych przez mieszkańców.
- W maju bieżącego roku wyłoniony zostanie wykonawca remontu polegającego na ułożeniu nakładki

bitumicznej w:
- Wólce Rejowieckiej o długości 150 m przy skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną w Rejowcu,
- Wereszczach Małych o długości 150 m od drogi wojewódzkiej,
- na zjeździe w ulicę Zacisze w Rejowcu.
Wólka Rejowiecka
Szykujemy się również do wycinki drzew rosnących w rowie melioracyjnym w Wólce Rejowieckiej.
Wydłużający się czas reakcji z naszej strony na prośby mieszkańców spowodowany był trudnościami z jednoznacznym ustaleniem właściciela nieruchomości nr 531. Po licznych rozmowach zarówno z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Chełmie, który figurował jako zarządca tej działki, jak i Starostwem Powiatowym - Wydziałem Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziałem
Rolnictwa i Leśnictwa staliśmy się stroną mogącą podejmować decyzje oraz oficjalnie dysponować tym terenem. Stwierdzenie, że Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego może podejmować jakiekolwiek działania, nie będąc oficjalnie zarządzającym lub właścicielem nie ponosząc za to odpowiedzialności przed innymi
nadrzędnymi instytucjami, działając pod presją społeczności, jest nieuzasadniona.
Modernizacja chodnika ul. Dąbrowskiego
Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Rejowiec w dniu 30 marca 2011 w sprawie udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy rzeczowej w postaci robocizny planowana jest modernizacja chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 839 od Domu Strażaka do osiedla Słoneczne.
Agnieszka Jarmuszyńska
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Wszystkim, którzy uczestniczyli
w wyborach sołtysa Rejowca, składam serdeczne podziękowania. Szczególnie ciepłe słowa kieruje pod adresem osób mi życzliwych,
bowiem otrzymałam mnóstwo szczerych gratulacji i życzeń dalszej owocnej pracy i współpracy.
Sołtys Lucyna Polakowska

Na okładce znajdą Państwo
fragment wystawy „Palm i Pisanek
Wielkanocnych”, którą można jeszcze zobaczyć w Gminnym Ośrodku
Kultury w Rejowcu
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Podstawą

gospodarki finansowej gminy jest uchwała budżetowa. Jej uchwalenie należy do
wyłącznej kompetencji rady gminy. Uchwała budżetowa określa:
1)
łączną kwotę planowanych
dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
2)
łączną kwotę planowanych
wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego
z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.
Od 2011 roku rada gminy nie może uchwalić budżetu, w którym
planowane wydatki bieżące są
wyższe niż planowane dochody
bieżące powiększone o nadwyżkę
budżetową z lat ubiegłych i wolne
środki. Dochody majątkowe
i przychody gminy będą mogły
przeznaczyć jedynie na wydatki
majątkowe. Budżet gminy Rejowiec składa się z dochodów bieżących w kwocie 15 539 965 zł
i dochodów majątkowych w kwocie 5 200 747,00 zł.
Główne źródła dochodów gminy
Rejowiec można podzielić na trzy
części:
I. Dochody własne:
Kwota dochodów własnych
wynosi 7 177 769 zł co w stosunku do całości budżetu stanowi
34,61 %. Na tę kwotę składają się
dochody majątkowe w wysokości
689 150 zł.
Obserwując poprzednie budżety
gminy można stwierdzić, że dochody z tytułu podatków i opłat
lokalnych pozostają na tym samym poziomie. Gmina ma ograniczone możliwości zwiększania
dochodów własnych oraz zmniejszania wydatków. Konstrukcja
podatków i opłat stanowiących
dochody własne jest kształtowana
wyłącznie ustawami. Natomiast
uprawnienia gminy do określenia

wysokości podatków
i opłat są stosunkowo wąskie.
Z kolei wydatki w przeważającej
części wiążą się z realizacją zadań
obligatoryjnych. Zadania te muszą
być realizowane w każdym okresie budżetowym, co wiąże się
z koniecznością zaplanowania na
każdy rok budżetowy wydatków
umożliwiających nieprzerwaną
realizację danego zadania.
W kwocie dochodów własnych na
pierwszym miejscu znajdują się
udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych
i prawnych. Gmina nie ma wpływu na ich wymiar i pobór. Jednostka samorządu otrzymuje od
dochodu podatników zamieszkałych na jej obszarze udział we
wpływach z podatku. Natomiast w
podatku dochodowym od osób
prawnych gmina otrzymuje określony procent wpływów uzyskanych od podatników tego podatku
mających siedzibę na jej obszarze.
W przypadku zmniejszającej się
liczby podmiotów gospodarczych
na naszym terenie , zmniejsza się
liczba zatrudnionych osób, a tym
samy ich dochód. Innym znaczącym dochodem własnym gminy
jest podatek od nieruchomości.
Pobierany jest od gruntów, budynków i niektórych budowli. Rada
Gminy ma ograniczone możliwości do kształtowania wysokości
stawek i wprowadzania zwolnień
przedmiotowych.
II. Dochodami gminy są dotacje
celowe z budżetu państwa na:
Ważnym elementem dochodu
gminy są dotacje z budżetu państwa. Największe znaczenie mają
dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wysokość tych kwot jest uzależniona
od rządowego podsektora finansów publicznych. Mogą one ulegać zmniejszeniu w razie redukcji
dochodów i wydatków budżetu
państwa. Innymi dotacjami są
środki na zadania własne. Ustawy
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nie gwarantują prawa do otrzymywania takich dotacji, ani w zasadzie nie wskazują określonego
sposobu obliczenia ich wysokości.
Kwota dotacji w budżecie wynosi
3 001 515 zł co stanowi w stosunku do budżetu 14,47%.
Dotacje Regionalnego Programu
Operacyjnego, PROW i dotacje
otrzymane z funduszu celowego
na modernizację oczyszczalni
ścieków wraz z kanalizacją, budowę centrum rekreacyjno sportowego we wsi Rybie i budowę sali
gimnastycznej na kwotę
4 511
597 zł co stanowi 21,75 %.
III. Subwencje, które otrzymuje
jednostka samorządu terytorialnego określa uchwała budżetowa
i tak:
Subwencja wyrównawcza składa
się z części podstawowej i kwoty
uzupełniającej. Część podstawową otrzymują gminy, w których
dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1
mieszkańca kraju. I tak dochód na
1 mieszkańca w gminie za 2009
rok wynosi 858,92 zł, a w kraju
1 180,20 zł. Kwotę uzupełniającą
otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od
średniej gęstości zaludnienia
w kraju i dochód podatkowy na 1
mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150 % średniego dochodu
podatkowego na 1 mieszkańca
kraju.
Gęstość zaludnienia
na 1 km2 w gminie wynosi 61,
a w kraju 122.
Subwencje w budżecie to kwota
6.049 831 zł co stanowi 29,17 %
ogółem budżetu gminy.
Wydatkami budżetu jednostki
samorządu terytorialnego - nazywamy środki publiczne przekazywane z tego budżetu na realizację
zadań. Wydatkiem budżetowym
jest każda kwota podjęta z rachunku bieżącego niezależnie od jej
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przeznaczenia, nawet gdy dotyczy pobrania gotówki do kasy.
Rozróżniamy następujące rodzaje wydatków:

bieżące w kwocie 14.520
632 zł które obejmują:
- dotacje dla instytucji kultury,
dla Gminnego Ośrodka Kultury
w kwocie 270.000 zł, Biblioteki
Gminnej w kwocie 150.000 zł
oraz dotacje na cele publiczne
związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 40.000 zł, dotacje dla niepublicznej
placówki oświaty w kwocie –
269 000,- wynagrodzenia oraz składki od
nich naliczane w kwocie 6 760
738 zł
wydatki na świadczenia na
rzecz osób fizycznych (dodatki
mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia społeczne) w kwocie 3 308 800 zł
- pozostałe wydatki związane
z zakupem towarów i usług i inne wydatki takie jak fundusz socjalny, ubezpieczenia, opłaty za
energię, delegacje, szkolenia
związane z funkcjonowaniem
urzędu gminy i jednostek organizacyjnych związane z realizacją
zadań statutowych na
kwotę
3 564 432 zł
- wydatki na programy z udziałem środków z unii europejskiej –
157 662zł

majątkowe wydatki inwestycyjne w kwocie 4 511
265 zł w tym:
1.”Modernizacja oczyszczalni
ścieków w Wólce Rejowieckiej
wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hruszów”
II etap – 1 813 863 zł
- modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Wólce
Rejowieckiej, budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z pompownią na
odcinku oczyszczalnia ściekówosiedle Spółdzielni Mieszkaniowej w Hruszowie i wieś Hruszów
I i II etap– 1 813 863,Koszty inwestycji obejmują

modernizację oczyszczalni ścieków ( 3 246 990,20 zł)
kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną oraz przepompownię
ścieków (1 540 758 zł). Na w/w
zadanie zostanie przeznaczona
kwota pomocy 2 971 958,80 zł.
VAT w wysokości 871 774,58 zł
zostanie odzyskany w związku z
tym, że inwestycja związana jest
z czynnościami opodatkowanymi.
Pozostała kwota 944 014,82 zł
zostanie pokryta z AGR i budżetu gminy.
2. Budowa kanalizacji i wodociągu (nowe działki budowlane) –
200.000,Inwestycja dotyczy doprowadzenia do 33 działek na powierzchni 5,83 ha sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Działki te zostaną przeznaczone
do sprzedaży.
3. „Sport, rekreacja i woda –
mieszkańcom wsi Rybie zdrowia
doda – budowa wiejskiego centrum sportowo – rekreacyjnego”
wniosek z „Odnowa i rozwój
wsi” objęty PROW na lata 2007 –
2013 w kwocie 195 000 zł
Powyższe zadanie będzie podzielone na dwa etapy:
1.I etap budowy – zatoka parkingowa, plac zabaw dla dzieci,
część ogrodzenia –termin wykonania do 31 marca 2011 roku.
2. II etap budowy – boisko do
piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, ogrodzenie – termin wykonania do 31 maja 2012 r.
Po przetargu kwota na w/w zadanie wyniosła 337 000 zł,
w tym kwota dofinansowania 207 172 zł, środki budżetu gminy w
kwocie 129 828 zł. Pomoc będzie
wypłacana przez Agencję
w
dwóch transzach, po rozliczeniu
każdego etapu robót.
4.Budowa dróg gminnych – 216
000,Zadanie będzie polegać na modernizacji i budowie dróg gminnych (nakładki bitumiczne).
5. Budowa sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół publicznych
im. Mikołaja Reja w Rejowcu”
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w kwocie 1 199 100 zł w tym:
- dotacja z funduszu celowego –
409 600,- zł
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie- 789
500,Inwestycja obejmuje infrastrukturę kubaturową oświaty wraz
z wyposażeniem. Na koszty składają się roboty budowlano – montażowe, inspektor nadzoru. Główne roboty ziemne i budowlane
zewnętrzne zostały wykonane,
a pozostałe prace dotyczą robót
wewnątrz obiektu.
6. Rekultywacja wysypiska
śmieci w miejscowości Kobyle –
219 202,7. Dotacja celowa na pomoc
finansową udzieloną powiatowi
na drogi – 9 100,„Budowa drogi gminnej ulica
Księżycowa”
- 659 000,-

Wydatki mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale
budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskania
najlepszych efektów z danych
nakładów, w sposób umożliwiający terminową realizację
zadań.
Budżet gminy Rejowiec zamyka się dodatnią różnicą między dochodami, a wydatkami
budżetu w kwocie 1 708 815
zł, co stanowi nadwyżkę budżetową. Wystąpienie nadwyżki oznacza, że część dochodów budżetowych nie jest
wykorzystywana na finansowanie wydatków w danym roku budżetowym. Stanowi ona
źródło pokrycia kredytów
i pożyczek długoterminowych.
Skarbnik Gminy
Renata Słomczyńska
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Plany Ministerstwa Infrastruktury dotyczące likwidacji Placówki Pocztowej w Rejowcu zaniepokoiły mieszkańców gminy.
Wójt Gminy Tadeusz Górski w ich imieniu ( po wcześniejszym zebraniu podpisów) przesłał do w/w ministerstwa
pismo o poniższej treści:
My, mieszkańcy Rejowca i gminy, jesteśmy głęboko zaniepokojeni projektem likwidacji poczty w naszej miejscowości. Ta instytucja istniejąca w Rejowcu od 1919 r. jako Placówka Poczty i Telegrafu przez blisko 100 lat służyła
społeczności naszej gminy. Cieszy się zaufaniem, służy kontaktom międzyludzkim, ułatwia życie i ma ugruntowaną tradycję. Nie można starzejące się społeczeństwo pozbawić tego wszystkiego, co istniało od tak dawna.
My, jako Polska wschodnia jesteśmy i tak pokrzywdzeni w stosunku do reszty kraju. Zabranie poczty z Rejowca
bardzo utrudni życie mieszkańcom ,którzy z powodu ubóstwa w większości przypadków nie mają własnych samochodów i pokonywanie odległości do Rejowca Fabrycznego będzie niemożliwe. Projekt likwidacji poczty w Rejowcu odbieramy jako lekceważenie prostego człowieka z którym władze odgórne nie liczą się zupełnie. Nie znają realiów życia
w małych miejscowościach, codziennych problemów, z jakimi mieszkańcy muszą się zmierzać każdego dnia.
Od 2003r. Urząd Gminy nie podnosi czynszu za wynajmowany poczcie lokal, nie chcąc zwiększenia kosztów
utrzymania placówki. Takie działania podejmowane są z myślą o mieszkańcach gminy. Polityka państwa rzekomo zmierza do poprawy życia zwykłych ludzi, zaś projekt likwidacji poczty nie tylko zaprzecza temu, ale wyraźnie sugeruje
utrudnianie życia.
Uprzejmie prosimy o wysłuchanie głosów mieszkańców, uwzględnieniu ich prośby i pozostawienie poczty
w Rejowcu.
Odpowiedź prosimy skierować na ręce Wójta Gminy Pana Tadeusza Górskiego.
Brak odpowiedzi uznamy za ignorowanie naszych problemów.
Mieszkańcy gminy Rejowiec
Rada oraz Wójt Gminy Rejowiec w pełni popierają protest mieszkańców gminy związany z projektem likwidacji Urzędu Pocztowego w Rejowcu.
Całkowicie zgadzamy się z argumentacją naszego społeczeństwa. Świadczy o tym liczba podpisów pod
petycją Naszych obywateli. Likwidacja Urzędu Pocztowego w Rejowcu spowodowałaby wielkie kłopoty, szczególnie
ludzi starszych, których warunki zdrowotne, jaki również finansowe nie pozwalają na dojazd kilku lub nawet kilkunastokilometrowy do najbliższego Urzędu Pocztowego w Rejowcu Fabrycznym.
Należy dodać, że dwa lata temu zlikwidowano Urząd Pocztowy w Zawadówce, co w dużym stopniu już
spowodowało kłopoty dla mieszkańców Zawadówki i okolic.
Wyrażamy nadzieję, że Pan Minister wnikliwie rozważy zbyt pochopne podjęcie decyzji o likwidacji
Urzędu Pocztowego w Rejowcu.
Z poważaniem:
Do wiadomości: Pani Beata Mazurek,Poseł RP; Pan Grzegorz Raniewicz, Poseł RP; Pan Zbigniew Matuszczak,
Poseł RP; Pan Lucjan Cichosz, Senator RP; Pani Genowefa Tokarska, Wojewoda Lubelski; Pan Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego.
Na ręce Wójta wpłynęło podziękowanie Organizacji Związkowych Pracowników Poczty Polskiej w Chełmie,
w którym czytamy:
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Społecznego Protestu Przeciwko Likwidacji Urzędów Pocztowych
Regionu Lubelskiego oraz sprzeciwu kolejnej turze zwolnień grupowych w Poczcie Polskiej pragnę serdecznie podziękować za aktywną współpracę oraz szczere poparcie naszej akcji.
Jesteśmy przekonani, że Nasze wspólne działanie uchroni lokalne społeczeństwo przed utratą dostępności do
usług pocztowych, pogorszenia jakości tych usług oraz zapobiegnie czwartej turze zwolnień grupowych w Poczcie Polskiej.
Plany Zarządu Poczty zwolnienia ok. 5 000 pracowników nie powinny -być realizowane. Wszyscy mieszkańcy
Naszego Kraju mają moralny obowiązek występować przeciwko wzrostowi bezrobocia, które bezpośrednio prowadzi do
dalszego zubożenia Naszych rodzin. Nasz Kraj — Polska oczekuje od społeczeństwa pracy i odprowadzania podatków
dla rozwoju. Wypłacaniem zasiłków dla bezrobotnych nie dogonimy rozwijających się krajów Unii Europejskiej, do której należymy.
Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na pismo w sprawie obrony Placówki Pocztowej, z którego wynika,
"że w przypadku zgłaszania przez mieszkańców zwiększonego zapotrzebowania na usługi pocztowe, dokonywana jest
analiza potrzeb i opłacalności utworzenia ewentualnie nowej placówki (np. agencji pocztowej), zmiany godzin funkcjonowania istniejących już placówek lub zapewnienia innej formy obsługi mieszkańców(...)Urząd Pocztowy w Rejowcu
nie jest placówką przeznaczoną do przekształcenia w roku 2011".
Ponadto pismo zawiera informację, że jedna placówka pocztowa na terenach wiejskich powinna obejmować
obszar 85 kilometrów kwadratowych. Nasza gmina zajmuje obszar 106 km ².
Janina Danielczuk
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Komenda Główna Policji w Warszawie zmiany organizacyjne w głównej mierze wyniotrzymała protest Wójtów Gmin naszego powiatu, w których ma nastąpić likwidacja posterunków. Na ręce zainteresowanych wpłynęła odpowiedź z Komendy Głównej Policji, z której wynika, „że w gestii Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie pozostaje właściwe zorganizowanie, na terenie miasta i powiatu, jednostek Policji z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi, w których liczba policjantów dostosowana
jest do liczby mieszkańców, wielkości terenu,
stopnia zagrożenia przestępczością oraz realizacji ustawowych zadań Policji.
Z informacji uzyskanych od Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji wynika,
(.....)że proponowane, a następnie wprowadzane

kają ze znacznego spadku przestępczości na obszarze działania tej jednostki Policji, co w konsekwencji wiąże się z redukcją przyznanych na
jej zorganizowanie etatów policyjnych. Wdrożona reorganizacja komendy Miejskiej Policji
w Chełmie zapewnia właściwe jej funkcjonowanie”.
Może Komendant miejski tak uważa, władze
gminy i mieszkańcy widzą to inaczej.
Dobrze, że przynajmniej Komendant Główny
policji podziękował za dotychczasową pomoc
materialną dla miejscowej policji, bo każdego
roku z budżetu gminy taką otrzymywała .
Janina Danielczuk

Towarzystwo Regionalne Rejowiec integruje się i rozrasta
Działania Towarzystwa Regionalnego dały się już zauważyć, o czym informowaliśmy na łamach Okszy.
Towarzystwo, chcąc zwiększyć swoje szeregi, organizuje spotkania integracyjne, na które zaprasza wszystkich chętnych. Ostatnie odbyło się w b.r. Efektem takich spotkań są nowi członkowie, którzy chcą działać dla dobra Rejowca, gminy i mieszkańców. Kolejne osoby wyraziły chęć
wstąpienia w szeregi Towarzystwa.
Zebrania odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz.16-ej w budynku Biblioteki
Publicznej. Wszystkich chętnych zapraszamy.
Janina Danielczuk

W dniu 28 marca 2011 r. odbył się w gminie Rejowiec Kontent Burmistrza i Wójtów Gmin
powiatu chełmskiego. W trakcie posiedzenia wypracowano następujące stanowiska :
STANOWISKO KONWENTU
BURMISTRZA I WÓJTÓW GMIN POWIATU CHEŁMSKIEGO
W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA I FINANSOWANIA OŚWIATY
1. Nawiązując do wcześniej wystosowanych postulatów, Burmistrz i Wójtowie gmin powiatu chełmskiego, mając na względzie problemy dotyczące funkcjonowania oświaty w powiecie
chełmskim zwracają się ponownie o odniesienie do wcześniejszego stanowiska z dnia 18 .02.2011
r. dotyczącego przede wszystkim finansowania wynagrodzenia nauczycieli , przesłanych w imieniu Konwentu przez Hieronima Zonika – Wójta Gminy Siedliszcze do Parlamentarzystów i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponownie postulujemy o podjęcie stosownych działań w kierunku nowelizacji ustawy
o systemie oświaty i Karty Nauczyciela .
Jednocześnie prosimy o potraktowanie naszego wcześniejszego wystąpienia jako sprawy priorytetowej.
Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie
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Oczekujemy konkretnej i rzeczowej odpowiedzi w tej sprawie.
2.Samorządy miasta i gmin mając na względzie fakt , iż nagminne staje się korzystanie
z urlopów zdrowotnych udzielanych pracownikom pedagogicznym na poratowanie zdrowia w jednostkach oświatowych wnoszą o rozpatrzenie możliwości finansowania tego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Obecnie to samorządy ponoszą koszty wynagrodzenia nauczycieli
przebywających na urlopach zdrowotnych , którzy nie są aktywni zawodowo w tym okresie .
Korzystanie z urlopów zdrowotnych przez nauczycieli powoduje wydatkowanie dodatkowych środków na wynagrodzenia kadry pedagogicznej, gdyż zachodzi konieczność zatrudniania
na dodatkowych etatach pracowników na zastępstwo .
W związku z tym , że jest to urlop zdrowotny mający na celu polepszenie stanu zdrowia
nauczycieli, finansowanie w tym okresie powinno zostać przekazane do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych , co spowodowałoby odciążenie budżetów samorządowych .
3. Środki przeznaczone na Zakładowy Fundusz Socjalny dla nauczycieli powinny być
ustalone na takim samym poziomie jak dla pozostałych pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla kadry pedagogicznej stosuje się inny sposób liczenia odpisu na ten cel , który powoduje że odpis dla nauczycieli jest o wiele wyższy w porównaniu do naliczanego dla pozostałych zatrudnionych . Podstawą naliczenia wysokości podstawowego
odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2011 roku jest kwota 2917,14 zł . Na jednego zatrudnionego pracownika wysokość odpisu podstawowego wynosi 37,5 % tej kwoty, co stanowi 1099,93 zł. Dla porównania odpis roczny na jednego nauczyciela na pełnym etacie wynosi 110
% kwoty bazowej (2446,82 zł) obowiązującej od stycznia 2011r., co stanowi 2651,50 zł w 2011 r.
Jest to przykładem nierównego traktowania nie tylko w stosunku do pracowników administracyjno – obsługowych ale również w stosunku do pozostałych zatrudnianych w innych jednostkach.
4. Samorządy powiatu chełmskiego krytycznie odnoszą się do obowiązku dwudziesto procentowego dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym otrzymywanych przez gminy w formie dotacji celowych z budżetu Państwa, zgodnie z ustawą o systemie
oświaty .
Z art. 128,ust. 2 ustawy o finansach publicznych wynika , że kwota dotacji na dofinansowanie zdań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania .
W kolejnych latach nie jesteśmy w stanie podołać takiemu dodatkowemu obciążeniu finansowemu i nie będziemy ponosić dodatkowych kosztów. Biorąc pod uwagę fakt, że przekazywane
subwencje są absolutnie niewystarczające, każdego roku jesteśmy zmuszeni przekazywać własne
środki z budżetów samorządowych na funkcjonowanie oświaty .
Dalsze obciążenie finansowe na ten cel nie jest możliwe.
Postulujemy o zniesienie tego obowiązku nałożonego na jednostki samorządowe.
.
Rejowiec. 28.03.2011r

Tadeusz Górski
Wójt Gminy Rejowiec
w imieniu Konwentu

Pogodnych, pełnych rodzinnej atmosfery Świąt Wielkanocnych mieszkańcom Hruszowa życzy
Sołtys Sylwester Mazur
xxx

Zdrowych, Wesołych i Pogodnych Świat Wielkiej Nocy, smacznego jajka i mokrego
dyngusa mieszkańcom Rejowca i Kolonii Rejowiec. Niech Zmartwychwstały Chrystus przywróci Wam uśmiech na twarzy, pocieszy smutnych i pomnoży wiarę w dobro człowieka.
Lucyna Polakowska - sołtys
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Dzisiaj dzień piękny, uroczysty
Taki dzień raz się zdarza,
gdy 8 Marca z gwarem wiosny
wytryśnie z kartek kalendarza.
R. Przymus

grywała, umilając chwile, któ-

Uroczyste

obchody Dnia
Kobiet w naszej gminie to już tradycja, która podkreśla ogromną
rolę kobiety na każdym odcinku
życia.
Organizatorami gminnej
imprezy byli Wójt Tadeusz Górski,
Rada Gminy i GOK. W jego odnowionych wnętrzach swój dzień
świętowało około 150 kobiet ze
wszystkich sołectw w gminie. Kobiety z poszczególnych miejscowości delegowane przez sołtysów
bądź radnych, emerytki wcześniej
zatrudnione w UG na różnych stanowiskach, członkinie reaktywowanych kół gospodyń z Wereszcz
Małych i Dużych mogły miło spędzić wtorkowe przedpołudnie.
Każda z nich na powitanie obdarowana została czekoladą ufundowaną prze Wójta i Radę Gminy.
Życzenia składane przez
Wójta T. Górskiego, Przew. Rady

J. Lechowicza, Radnych M.Kościa
i B. Pełczyńskiego oraz przew.
Towarzystwa Regionalnego J.
Grzesiaka i Jego zastępcę S. Miszczuka były jednym z punktów uroczystości. Pod adresem Pań padło
bardzo wiele miłych i ciepłych
słów – a wszystkie podkreślały
rolę kobiety i jej zasługi dla rodziny oraz społeczeństwa.
Dwugodzinny występ Zespołu Tanecznego „Takt” z CHDK
( wicemistrzowie kraju w swojej
kategorii) przypominający telewizyjny „Taniec z Gwiazdami” zachwycił wszystkich, pozostawił
niezapomniane wrażenia słuchowe
i przede wszystkim wzrokowe.
Podobnie Kabaret „Mimoza”
z CHDK-u, który w sposób humorystyczny przedstawił problemy
małżeńskie, rozbawił do łez. Męska część Kapeli „Sami Swoi”

Przykład Leonowa godny
naśladowania…
Po raz pierwszy Leonów świętował Dzień
Kobiet w tak licznym gronie i wspaniałej oprawie. Uroczystość zorganizowana przez radną
Bożenę Jagiełło zgromadziła niemal wszystkich
mieszkańców Leonowa bez względu na wiek, jak
też kilku sąsiednich miejscowości.
Z zaproszenia skorzystały władze Gminy
w osobach Wójta Tadeusza Górskiego, Skarbnik
Renaty Słomczyńskiej i Przewodniczącego Rady
Janusza Lechowicza oraz niektórzy radni – choć
zaproszeni byli wszyscy. A szkoda, bo mogli się
wiele nauczyć.
Tort, słodycze i czekolady dla wszystkich Pań
ufundowane przez Wójta i Radę Gminy bardzo
smakowały. Ciasta własnego wypieku radnej
wspomaganej przez zaprzyjaźnione osoby nie
tylko wyglądały apetycznie, ale i tak smakowały.
Ich różnorodność i ilość budziła podziw. Atrak-

re upływały bezpowrotnie przy
słodkim poczęstunku. Gościem
honorowym była Pani Aleksandra
Borowiec – malarka, od lat zaprzyjaźniona z Rejowcem ze względu
na wcześniejszą pracę w WODR,
a następnie uczestniczka plenerów
w GOK-u. Jej obrazy można było
podziwiać na wystawie zorganizowanej z okazji Dnia Kobiet.
Wspaniała atmosfera sprawiła,
że Panie poczuły się docenione
i mogły wspólnie spędzić miłe
chwile, odrywając się od codzienności wypełnionej licznymi obowiązkami.

W imieniu zgromadzonych

cją wieczoru były występy
artystyczne dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Leonowie
przygotowane perfekcyjnie
przez nauczycielki: Annę
Łukomską i Annę Jaworską.
Klaun rozbawił dzieci
i dorosłych. Konkursy dla
dzieci cieszyły się dużym zainteresowaniem,
a motywacją były nagrody ufundowane przez
Radną Jagiełło, którą wspierała we wszystkich
poczynaniach właścicielka miejscowego sklepu
Anna Flisiuk.
Ta impreza wyraźnie wskazuje, że mieszkańcy chcą się integrować, spotykać, wspólnie
spędzać czas. Radnej Bożenie Jagiełło należą się
słowa najwyższego uznania, zaś pozostali radni
niech biorą przykład z działań na rzecz własnej
społeczności.
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Pójdą w ślady Zawiszy

przy parzeniu herbaty, a równie pięknie prezentują się przy
zmywaniu naczyń i praniu skarpet. Gościom bardzo podoFerie były dla uczniów z Leonowa świetną okazją bała się ta lekcja oraz piernikowe serca, które dostali w
do zabawy i odkrywania tajemnic historii.
prezencie za wielką miłość do dzieci. Najmłodsi podziękoW chełmskim muzeum spotkali się z wojem Bractwa Gro- wali sercem za serce.
dów Czerwieńskich, który zdradził im tajniki trudnej sztuki
Wiosenna parada
władania bronią. Okazało się, że trzeba było mieć sporo
siły, żeby dźwigać na sobie ciężkie odzienie, hełm, a do
w Leonowie
tego władać mieczem. Uczniowie sprawdzili to na własnej
Pierwszy dzień wiosny był w Leonowie okazją do
skórze. Po tej próbie wystarczyło im jednak sił na łyżwiarświetnej zabawy. W szkole zazieleniło się od strojów w
skie szaleństwa na lodowisku. Nadwątlone zapasy energii
odcieniach soczystej trawy i pistacji, a humor poprawiły
uzupełnili w pizzerii i pełni wigoru - jak na rycerzy przystawszystkim przedszkolaki z dumą prezentujące wiersze
ło - wrócili do domu. Obyło się bez grymasów. Na wszysto pierwiosnkach i bocianach. Potem uczniowie rzucili się
kich polegać można było jak na Zawiszy
w wir przygotowań do wiosennej parady. Powstały transpaSercem za serce
renty, zrobiło się kolorowo od bibułkowych kwiatów i baTegoroczne święto Babć i Dziadków było w szkole loników, a na twarzach pojawiły się słoneczka i tęczowe
w Leonowie wyjątkowo uroczyste. Dostojni goście zostali motyle. Tak przygotowani, z marzanną na honorowym
zaproszeni do zainscenizowanej kawiarenki i wysłuchali miejscu, przemierzyliśmy Leonów, oznajmiając radosną
koncertu życzeń w wykonaniu swoich wnuków. Był czas wiadomość o nadejściu wiosny. Mieszkańcy odwzajemna wspomnienia, liryczne podziękowania oraz piosenki, niali nasze pozdrowienia, a na ich twarzach widać było
które niemal porwały wszystkich do tańca. Dziakowie mo- przypływ świeżej energii. W Leonowie zima jest bez szans!
Anna Łukomska
gli się też nauczyć, że wnukom do twarzy z czajnikiem

ABY CHCIAŁO SIĘ
CHCIEĆ…
Różne są przyczyny szkolnych
niepowodzeń - brak zdolności, systematyczności, pomocy w domu, liczne
klasy, hałas, nieśmiałość, itp.
Kolejny rok nauczyciele wychodzą
naprzeciw tym problemom. Prowadzą
zajęcia pozalekcyjne - z każdego
przedmiotu po 2 godziny w tygodniu.
Jest to okazja, by każdy uczeń mógł
nadrobić zaległości, poprawić złą ocenę. Niektórzy uczniowie określają te
zajęcia jako „darmowe korepetycje”.
Oferta tych zajęć skierowana jest też
do uczniów zdolnych: oni poszerzają
swoją wiedzę, przygotowują się do
konkursów, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności. Jest tylko jeden
problem - UCZNIÓW CHĘTNYCH
DO TYCH ZAJĘĆ JEST NIEWIELU.
- DLACZEGO NASZYM DZIECIOM NIE ZALEŻY NA LEPSZYCH
WYNIKACH W NAUCE, ROZWIJANIU SWOICH HORYZONTÓW?
- SKĄD BIERZE SIĘ TEN BRAK
MOTYWACJI?
DRODZY RODZICE!!!
Zajęcia pozalekcyjne z każdego
przedmiotu są szansą dla słabszych jak
i zdolnych uczniów. Dlatego uważamy
, że wspólnym wysiłkiem zachęcimy
uczniów do korzystania
z tej dodatkowej i bogatej oferty szko-

ły! Bo to Wy, Rodzice kierujecie rozwojem swoich dzieci. Należy pamiętać, że tylko gruntowne i solidne wykształcenie jest podstawą do dalszej
edukacji i przyszłością dla naszych
dzieci.
Prosimy więc o systematyczne
sprawdzanie postępów w nauce swoich
dzieci i motywowanie do osiągania
lepszych ocen. Konsekwencja w monitorowaniu tego procesu przyniesie
w szybkim czasie oczekiwane i wymierne efekty.
Oferta edukacyjna Gimnazjum im.
Jana Henryka Dąbrowskiego zamieszczona jest na stronie internetowej szkoły (www.gim.rejowiec.pl) oraz na tablicach ogłoszeń w szkole.
Pamiętajmy również o tym ,że:
„RODZICE MAJĄ PRAWO DO
UZNANIA ICH PRYMATU JAKO
„PIERWSZYCH NAUCZYCIELI
„SWOICH DZIECI.”
Ale także:
„RODZICE MAJĄ OBOWIĄZEK
POŚWIĘCAĆ SWÓJ CZAS I UWAGĘ SWOIM DZIECIOM I SZKOŁOM, TAK ABY WZMOCNIĆ ICH
WYSIŁKI SKIEROWANE NA OSIAGNIĘCIE OKREŚLONYCH CELÓW
NAUCZANIA”
(„Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców”)
Musimy zrozumieć też fakt, że prawidłowy rozwój naszych dzieci zależy
od dobrej współpracy domu rodzinnego ze szkołą. Tylko wzajemny dialog
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i współpraca przyniesie pożądane efekty.
Dlaczego więc frekwencja na wywiadówkach w naszej szkole jest na
poziomie 20 %?
Czy nie zauważamy wspólnie, że problemy wychowawcze z nastolatkami
mają swoje źródło dużo wcześniej?
Gdzie więc tkwi błąd wychowawczy?
Może w braku dialogu w rodzinie,
konsekwencji w wychowaniu, braku
ciepła, wrażliwości i przede wszystkim
czasu poświęconego dziecku. Zdajemy
sobie sprawę, że gimnazjum to najtrudniejszy okres w życiu młodego człowieka - „pozorna dorosłość”, bunt
młodzieńczy, brak pozytywnych autorytetów ( rodzica, nauczyciela), dominujący, a często zgubny wpływ rówieśników.
Dlatego prosimy Państwa o zaufanie. Działania, które podejmujemy, są
z myślą o dobru naszych dzieci. Jednak należy pamiętać, że szkoła nigdy
nie zastąpi rodziny, szkoła tylko
wspiera proces wychowawczy.
Zachęcamy więc Państwa do wspierania i motywowania własnych dzieci
w nauce oraz do szczerej współpracy
i częstych kontaktów z wychowawcą
i szkołą, bo tylko to daje szansę na
rozwiązywanie wspólnych problemów
i zapobiega ich narastaniu.
Rada Pedagogiczna
Gimnazjum im. J. H. Dąbrowskiego
w Rejowcu

OKSZA
wyłoży to w paśniku. Dzieciom
"Zima, choć piękna,
pozostawił drobne
Przecież surowa jest taka.
upominki, egzemWielki jest w zimie lęk zająca,
plarze "Młodego
Wielki - głód sarny i ptaka..."
obserwatora przyDnia 1 lutego do klas przedszkolnych w Szkole
rody" oraz karmPodstawowej w Rejowcu przyszedł Pan leśniczy Jerzy Ko- niki z karmą dla
rowaj z Nadleśnictwa Żulin. Pięknie opowiadał dzieciom
ptaków. Pan leo zwierzątkach, które potrzebują pomocy w czasie zimy.
śniczy zaprosił dzieci na spotkanie "W Wiosennym lesie"Dzieci rozwiązywały zagadki, czytane przez Pana leśnicze- zobaczymy leśną szkołę i przedszkole, może pomożemy
go i oglądały zdjęcia prezentacji multimedialnej, wspomi- leśnikom sadzić las... .? : Serdecznie dziękujemy za spotkanały pierwsze spotkanie z leśniczym "W Jesiennym Lesie". nie.
Gość zabrał ze sobą przyniesione przez dzieci (ziemniaki,
Wychowawcy: A. Prus, B. Jaszczuk z przedszkolakami.
jabłka, kapustę, marchewkę) dla swoich "podopiecznych"-

Spotkanie z Panem leśniczym

GMINNE PRZEDSZKOLE
W REJOWCU OGŁASZA
ZAPISY NA ROK SZKOLNY
2011/12
Jak zapisać dziecko do przedszkola? Wniosek o przyjęcie dziecka
należy pobrać w kancelarii przedszkola i po wypełnieniu zwrócić najpóźniej
do 30.04.2011r.
Lista dzieci przyjętych do przedszkola
będzie wywieszona do wiadomości
rodziców w czerwcu.
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole pracuje od poniedziałku
do piątku w godzinach od 6.30 do
16.00
Odpłatność za przedszkole za jeden
miesiąc pobytu dziecka wynosi:
1.opłata stała uzależniona jest od ilości
zadeklarowanych godzin pobytu
dziecka w przedszkolu ponad czas
realizacji podstawy programowej.

W dniu
20 lutego 2011
roku w Rejowcu
odbył się XVII
Regionalnego Przeglądu Piosenki
i Przyśpiewki Ludowej. Komisja konkursowa w składzie: Andrzej Sar –
WOK Lublin, Waldemar Link – dyrygent, Jolanta Pawlak – Paluszek – Starostwo Powiatowe po wysłuchaniu 37
zespołów i kapel postanowiła przyznać
następujące nagrody i wyróżnienia:
Zespół z Kapelą „Siedliszczanki”
z Fajsławic; Kapela ludowa z Zespołem Śpiewaczym z Trawnik; Zespół
„Brusowianki” ze Starego Brusa; Zespół „Sielanki” z Sielca; Zespół
„Siedliszczanie znad Wieprza”; Zespół
„Koral” z Kamienia; Zespół Śpiewaczy z Kapelą z Honiatycz; Kapela
„Siennica” z Siennicy Różanej. Podczas Przeglądu obecna była Stanisława

2.Realizacja podstawy programowej
odbywa się w godzinach 8.00do 13.00
i jest bezpłatna
Każda rozpoczęta dodatkowa godzina
będzie płatna wg Uchwały Rady Gminy.
3.Wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 4,10 złotych mnożona
przez ilość dni roboczych w miesiącu.
Rodzice dzieci już uczęszczających do
przedszkola również wypełniają wniosek jeśli chcą zapisać dziecko na rok
szkolny 2011/2012 !!!
PROPONUJEMY
- życzliwą nakierowaną na potrzeby
dziecka opiekę.
-rzetelną informację o postępach
dziecka przez prawidłowe diagnozowanie jego możliwości i potrzeb oraz
właściwą stymulacje rozwoju.
- ofertę zajęć dodatkowych ( j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna,
zajęcia taneczne)

ZAPEWNIAMY
- wykwalifikowaną i doświadczoną
kadrę pedagogiczną.
- bezpłatną opiekę logopedyczną.
-atmosferę akceptacji, tolerancji
i szacunku w procesie dydaktyczno –
wychowawczym- smaczne i urozmaicone wyżywienie.
POMOŻEMY
- rozbudzić zainteresowania i dążenia
poznawcze.
- osiągnąć dojrzałość szkolną
- uruchomić mechanizmy konieczne
do przyszłego uczestnictwa w życiu
społecznym.
UWAGA RODZICU !
W ROKU SZKOLNYM 2011/12
WSZYSTKIE PIĘCIOLATKI PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
ZAPRASZAMY !

Dobrowolska, dyrektor Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Chełmie.
Zespoły otrzymały pamiątkowe kufelki ufundowane przez Gminę Rejowiec,
nagrody, dyplomy ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Chełmie.
xxx
Od marca dzieci mogą korzystać z zajęć tanecznych prowadzonych
przez panią Ewelinę Sołowiej. Pierwszy ich występ będzie można zobaczyć
podczas Obchodów 3 Maja na stadionie przy szkole podstawowej.
xxx
W kwietniu i maju , w każdy
piątek, w godzinach od 16. 00 do 18.
00 można uczestniczyć w bezpłatnych
zajęciach śpiewaczych prowadzonych
przez pana Marka Pukasa. Wszystkich
chętnych zapraszamy.

W Gminnym Ośrodku Kultury
zostały przeprowadzone Gminne eliminacje do „Powiatowego Konkursu
Palm i Pisanek”. Wzięło w nich udział
16. uczestników (każdy musiał przygotować minimum 5 prac). Naszą gminę będą reprezentowały prace:Sylwii
Posturzyńskiej (pisanki), Jessiki
Wawrynek (pisanki), Weroniki Adamczuk (pisanki), Anny Podlipnej
(palmy) i Pawła Malucha (palmy).
O wynikach poinformujemy w następnym numerze „Okszy”.

xxx
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Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie

Urodzeni: Stanisław Z., Martyna D., Magda R., Vanessa K.,
Julia S., Wiktor O., Szymon K.,
Zuzanna K., Hubert G.

OKSZA

W związku ze zbliżającą się dale itp., zgromadzone przez miesz- stawie zostaną one zwrócone ich włabeatyfikacją Papieża - Polaka Jana
Pawła II postanowiliśmy zorganizować wystawę w GOKu. Znajdą się na
niej wszelkie publikacje, monety, me-

kańców naszej gminy. Jeśli ktoś ścicielom. Otwarcie wystawy jest plaz Państwa chciałby pokazać jakiś cie- nowane na 21 kwietnia. Zapraszakawy eksponat związany z osobą Jana my!!!
Grzegorz Gwardiak
Pawła II - prosimy o kontakt. Po wy-

Spotkanie z Ekologią

12-dzieci..Wszystkie prace były ciek a we i s t a r a n n i e w y k o n a n e
.Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i książeczki.
.Spotkanie przebiegało w przyjaznej
i miłej atmosferze oraz utrwaliło wie-

W dniu 30. 03.
2011 r. dzieci z przedszkola w Rejowcu oraz ich rodzice uczestniczyli
w spotkaniu podsumowującym realizację projektu edukacyjnego Rady na
odpady, którego celem było uświadomienie konieczności segregowania
odpadów. Starszaki przygotowały
inscenizację pt. Pogotowie ekologiczne ,która zachęcała wszystkie dzieci
do dbania o środowisko naturalne.
Spotkanie uatrakcyjniły konkursy,
zabawy oraz czytanie bajki pt. Ekologiczny Czerwony Kapturek. Bajkę
czytali członkowie komisji konkursowej; Pani dyr. Barbara Kość, Joanna
Jarosz oraz Grzegorz Gwardiak .
Podsumowaniem uroczystości było
ogłoszenie wyników konkursu plastyczno-technicznego Eko-zabawka
z odpadów, w której wzięło udział

Zdrowo żyję, nie palę,
nie piję….
Pod takim hasłem 23 lutego
odbył się w Zespole Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu
finał tygodnia profilaktyki zorganizowany przez panie: Karolinę Pilipczuk oraz Barbarę Lipińską.
Zmagania rozpoczęły się od wykonania przez poszczególne klasy gazetki
poświęconej zdrowemu trybowi życia.
W tej konkurencji wygrała klasa I a
LO. Indywidualnie można było wykonać plakat na temat profilaktyki uzależnień. Tu popisała się Monika Palonka, uczennica I a LO, zajmując
pierwsze miejsce. Laureatki pierw-

dzę dzieci o potrzebie troski o otaczający nas świat. Realizacje założeń
projektu opracowała oraz zorganizowała spotkanie –Barbara Szymańska.
Dyrektor przedszkola
Barbara Kość

Terminarz rozgrywek UNII REJOWIEC
Termin (sobota/niedziela)
Grają kluby
16/17 kwietnia
Zryw Gorzków - Unia Rejowiec
30 kwietnia/1maja
Unia Rejowiec - Vojsławia Wojsławice
7/8 maja
Spółdzielca Siedliszcze - Unia Rejowiec
14/15 maja
Unia Rejowiec - Bug Hanna
21/22 maja
Leszkopol Bezek - Unia Rejowiec
28/29 maja
Unia Rejowiec - Astra Leśniowice
4/5 czerwca
Hutnik Dubeczno - Unia Rejowiec
8 czerwca(środa)
Victoria Żmudź - Unia Rejowiec
11/12 czerwca
Unia Rejowiec - Hutnik Ruda Huta
18/19 czerwca
Unia Rejowiec pauza
26 czerwiec (niedziela) Unia Rejowiec - Pocisk Orchówek
szych trzech miejsc ( oprócz wspomnianej Moniki, były to: Sandra Rutka i Paulina Szczepanik) otrzymały
nagrody książkowe ufundowane przez
sklepik szkolny. Finał obchodów tygodnia profilaktyki, pod hasłem „Aby
zdrowym być, trzeba umieć żyć”,
rozpoczął się od konkursu na temat
zdrowia.
W zmaganiach trzech drużyn
niezwyciężona okazała się klasa II a
LO. Zwycięska drużyna w składzie:
Marta Zahora, Maciej Maciejewski
i Paweł Czarnecki odebrała skrzynkę
mandarynek. W konkursie na najszybsze ścieranie marchewki i jabłka na
tarce niepokonani byli uczniowie
klasy III b LP. Paweł Pufelski i Ola

Iwańczuk nie tylko najszybciej starli
na tarce, ale także najszybciej zjedli
porcję witamin. W nagrodę za swoje
kulinarne trudy otrzymali jogurty.
Największy aplauz otrzymały śliczne
dziewczyny z Loży Artystów Ruchu
pod dowództwem pani Karoliny Pilipczuk, które brawurowo zaprezentowały układ ćwiczeń na stepach. Karolina
Kosmowska, Agnieszka Woźniak,
Żaneta Alot, Basia Liszewska, Magda
Oleszczuk pokazały zebranym, jak
dbać o sylwetkę.
Całą imprezę poprowadziły z temperamentem: Marlena Orkiszewska
i Aneta Golec. O stronę techniczną
zadbali: Krystian Moniakowski i Bartek Kleban.
Aneta Trajda

Odeszli:
Henryk Hasiec ur. 13. 09. 1942 r., Bronisław Błaszczak ur. 09. 08. 1930 r., Henryk Kiraga ur. 01.02.1951 r.,
Zbigniew Koper ur. 12.06.1956 r., Tadeusz Kropidłowski 21.02.2011 r., Tadeusz Pastuszak ur.20.06. 1924r.,
Franciszek Siewak ur. 02.01.1921 r., Teresa Śluz ur. 21.09.1937 r., Roman Starszuk ur.11.06.1943 r., Józefa
Wołoszyn ur. 18.01.1925 r., Ryszard Tarnowski ur. 13.08.1957 r., Józef Kliszcz ur. 19.09.1954 r., Leon
Itrowski ur. 19.05.1927 r., Mieczysław Maliński ur. 15.12.1917 r., Ireneusz Moniakowski ur. 7.06.1970 r.,
Henryk Borowicz ur. 4.09.1935 r., Kazimiera Krzyżanowska ur. 19.03.1927 r., Maria Smyl ur. 8.01.1932 r.,
Henryka Artymiuk ur. 25.09.1937 r., Rafał Terepora ur.7.09.1982 r.
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Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej w GOK-u Rejowcu

Spotkanie z Ekologią w Przedszkolu Gminnym
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