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Ile zapłacimy w roku 2011?
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 roku (M.P. Nr 55, poz.755.) przyjęto
następujące stawki:
I. Od nieruchomości
Lp.

Rodzaj podatku

Stawka w 2011

Stawka max

A

Budynki

1

Budynki mieszkalne

0,40

0,67

2

Budynki pod działalność gospodarczą

18

21,05

3

Budynki- materiał siewny

8,70

9,82

4

Budynki- działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych

4,16

4,27

5

Pozostałe budynki

6,20

7,06

6

Budowle

2%

2%

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1.
Lp.
B

Rodzaj podatku
Grunty

Stawka w 2011

Stawka max

1

Grunty pod działalność gospodarczą

0,72

0,80

2

Grunty pod jeziorami zajęte na zbiorniki

3,70

4,15

3

Grunty pozostałe

0,36

0,41

II. Średnia cena skupu żyta za trzy pierwsze kwartały 2010r. wyniosła 37,64 zł za 1 dt.
Oznacza to, że wysokość podatku rolnego w 2011r. wynosi odpowiednio:
- 94,10 zł- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych ( równowartość pieniężna 2,5 dt
żyta),
- 188,20 zł- od 1 ha przeliczeniowego gruntów pozostałych ( równowartość pieniężna 5 dt żyta).
Wysokość ceny skupu została ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2010 r.
w sprawie średniej ceny skupu Żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej budowy małej biogazowni o mocy 119 KW, która byłaby usytuowana na terenie oczyszczalni ścieków i zapewniała energię niezbędną
do funkcjonowania tejże oczyszczalni, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rejowcu oraz częściowego oświetlenia ulicznego.
Wkładem do biogazowi będą produkty wytworzone przez gospodarstwa rolne z terenu naszej
gminy- kukurydza, trawy, słoma zbóż i buraki.
Dotychczasowe doświadczenia z funkcjonowaniem biogazowi w zachodniej Polsce i krajach
Europy nie wykazują szkodliwego oddziaływania na środowisko.
Kontynuowanie działań podjętych przez gminę uzależnione jest od akceptacji ze strony lokalnej
społeczności.
Wójt Gminy Rejowiec
Tadeusz Górski
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Szanowni Państwo Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie par,
które przeżyły wspólnie 50 lat w związku małżeńskim w celu uhonorowania
ich medalem „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Wnioski z podaniem daty i miejsca zawarcia małżeństwa, proszę kierować do USC Rejowiec
(nr telefonu 82/5688656) w terminie do 31 marca 2011 r.
Z wyrazami szacunku
Tadeusz Górski
Wójt Gminy Rejowiec

15 stycznia została odda- i coraz to gorszych wyników nym, a przede wszystkim pona do użytku zmodernizowana,
nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Wólce Rejowieckiej.
Inwestycja tak bardzo potrzebna w gminie, mogła powstać dzięki pozyskaniu wymiernej kwoty ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata
2007-2013.
Jej koszt całkowity
3.249.899,63 zł rozłożony został w następujący sposób:
PROW
1.997.889,10 zł
Urząd Skarbowy
586.047,47 zł
Budżet Gminy
665.963,06 zł
Zwiększające się z roku
na rok koszty eksploatacji starej
oczyszczalni powstałej na początku lat 90-tych XX w, pogarszający się stan techniczny
obiektu i urządzeń wymagały
ciągłych remontów. Ponadto
postępująca korozja elementów
stalowych przyczyniały się do
pogarszania pracy oczyszczalni

badań oczyszczonych ścieków.
Zabiegi o pozyskanie
środków unijnych rozpoczęły
się w 2003r, kiedy to gmina złożyła wniosek do Norweskiego
Mechanizmu Finansowego. Mimo pozytywnej jego oceny projekt został umiejscowiony na
takiej pozycji, że środki przeznaczone na konkurs nie zasiliły
budżetu naszej gminy.
Wniosek złożony do
Urzędu Marszałkowskiego Woj.
Lubelskiego w ramach PROW
w 2009 r. uzyskał pozytywne
oceny merytoryczne i formalne.
Znalazł się na liście inwestycji
do dofinansowania.
Umowę podpisano 16
grudnia 2009 r., po czym
w
dniu 12 kwietnia 2010 r. rozstrzygnięto przetarg, umowę zaś
podpisano 21 kwietnia 2010
roku.
Na plac budowy wykonawca
wszedł 20 maja 2010r, zaś odbiór nastąpił 15 grudnia 2010r.
Nowoczesna oczyszczalnia wychodzi naprzeciw zaostrzającym się wymogom unijStrona 4

trzebom gminy.
Zwiększająca się liczba
dostawców nieczystości hamowała realizację planów podłączenia kolejnych miejscowości
m.in. Hruszowa, Kobylego,
Wólki Rejowieckiej i budynków
przy cukrowni w Rejowcu.
Oczyszczalnia ścieków
pracuje wg nowoczesnej technologii BIOVAC- SBR. Jest to
stosowana od wielu lat metoda
pozwalająca w optymalny sposób usunąć zarówno substancje
organiczne jak i zawiesiny.
W połączeniu z dozowaniem
chemikaliów daje również
znaczną redukcję fosforu. Cechą szczególną jest wyjątkowa
precyzja realizacji poszczególnych faz procesu technologicznego poprzez zastosowanie najnowocześniejszych systemów
s t e r o w a n i a . T e c h n o l o gi a
BIOVAC reprezentuje przyszłościowy system oczyszczania
ścieków, przy jej konstruowaniu
uwzględniono najnowsze rygorystyczne wymagania
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władz w zakresie ochrony środowiska. Stosowana metoda
wyróżnia się: niezawodnością
eksploatacyjną, dużą elastycznością w zakresie przepustowości, dobrymi warunkami pracy
personelu, wysokim stopniem
oczyszczania ścieków i stabilnością procesu oczyszczania
oraz niskimi kosztami eksploatacji.
Otwarcie nowoczesnej
oczyszczalni miało uroczysty
charakter. Wstęgę przecinali
kolejno - dyr. PROW z Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie-

p. Zaleski, Prezes firmy budującej oczyszczalnię Z. Milewski,
przew. Rady Gminy minionej
kadencji p. A. Bukraba i obecnej p. J. Lechowicz, ks. proboszcz naszej parafii A. Jeżyna
i Wójt Gminy p. T. Górski.
W uroczystości uczestniczył
proboszcz parafii z Podgórza
ks. M. Żyszkiewicz, radni, sołtysi oraz nieliczni mieszkańcy
Rejowca.
Marszałek Woj. Lubelskiego p. Krzysztof Hetman
w liście skierowanym do Wójta
p. T. Górskiego podkreślił

W związku z niezakwali- tów. W dn. 12.01.11r. Otrzyfikowaniem do zawarcia umowy w Lubelskim OWNFZ oferty NZOZ INTER- MED w Rejowcu na świadczenia rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej prowadzonej dotychczas przez wykwalifikowaną rehabilitantkę
p M. Kozioł , wójtowie –
T. Górski Rejowiec, Z. KrupaRejowiec Fabr. i burmistrz Rejowca Fabr S. Bodys wystąpili
z prośbą do NFZ o ponowne
rozpatrzenie w/w oferty.
Uczyniliśmy to w trosce o zdrowie mieszkańców, którzy korzystali z rehabilitacji i byli zadowoleni ze świadczonych
usług fizjoterapeutycznych.
Niestety, interwencja nie
przyniosła oczekiwanych efek

maliśmy pisma, z których wynika, że oferta nie uzyskała wymaganej liczby punktów obliczonych według ścisłych kryteriów.
W zakresie jakości brano
pod uwagę:
- wymiar czasu pracy nie
mniejszy niż równoważnik 1
etatu przeliczeniowego
- sprzęt i aparaturę
- certyfikat ISO w zakresie
usług medycznych
- wyniki kontroli rozpoczętych
po dniu 1 stycznia 2010r i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym
- dostępność (co najmniej 5 dni
w tygodniu- nie krócej niż 10
godzin dziennie)
- ciągłość
- cena

„wzorowe podejście Władz
Gminy Rejowiec w kwestii pozyskiwania środków pomocowych przy realizacji zamierzeń
na rzecz mieszkańców, jak też
determinację w dążeniu do wyznaczonych celów, jednocześnie życząc realizacji kolejnych
cennych przedsięwzięć służących rozwojowi naszego regionu.”
Na zakończenie odbyło
się spotkanie opłatkowe.
Janina Danielczuk

Pismo zawiera informację, że ewentualne ogłoszenie
postępowania uzupełniającego
będzie możliwe po ocenie poziomu zabezpieczenia świadczeń na obszarze będącym
przedmiotem wniosku.
Pokrzywdzeni są pacjenci, dla których w/w usługi były
prawdziwym dobrodziejstwem
i chociaż w minimalnym stopniu podnosiły sprawność fizyczną, co nie pozostawało bez
wpływu na ogólny stan zdrowia.
Liczę, iż właściciel INTERMED-u przed zakończeniem
postępowania uzupełniającego
usunie wszystkie niedociągnięcia, gdyż jest to podstawowym
warunkiem przystąpienia do
naboru uzupełniającego.
Deklarujemy dalsze poparcie
Wójt Gminy Rejowiec
Tadeusz Górski

Podarujmy 1% podatku na Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
z przeznaczeniem dla Tomasza Baranowskiego.
NUMER KRS: 0000037904
W rubryce „Informacje uzupełniające” (PIT 28-poz.133, PIT 36-poz.309, PIT 36L-poz.109, PIT 37- poz.128,
PIT 38- poz.62, PIT 39- poz. 55):
NAZWISKO I IMIĘ PODOPIECZNEGO, (NUMER CZŁONKOWSKI)
TOMASZ BARANOWSKI
8198
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rozmawiać z ludźmi, motywować ich do działań na rzecz swojej miejscowości, łączyć ludzi
i integrować.
Zatem wybór właściwego człowieka na
sołtysa nie może pozostawać obojętny mieszkańcom.
W związku z kończącą się 4-letnią kadencją sołtysów pragnę podziękować im
w imieniu Wójta p. T. Górskiego i radnych minionej kadencji RG (2006-2010) za rzetelne
wypełnianie powierzonych im obowiązków, za
uczciwość i solidność w pełnieniu tej funkcji
oraz za współpracę.
Szczególne słowa podziękowania należą
się sołtysom wieloletnich kadencji, spośród
których najdłużej piastuje tę funkcję p. Teodozja Szalas
z Aleksandrii Niedziałowskiej32lata.

Wybory w sołectwach

Luty i początek marca to dla sołectw
naszej gminy czas organizowania zebrań wiejskich, na których wybierani są sołtysi na kolejną 4 -letnią kadencję.
Choć te wybory nie mają medialnego
rozgłosu dla sołectw są naprawdę ważne.
Funkcja sołtysa znana w Polsce od XII w ma
ugruntowaną tradycję w świadomości mieszkańców wsi.
Sołtys to władza, która ma konkretne
funkcje do spełnienia- łącznika i organizatora
1) Łączy sołectwo z gminą
2) Organizuje zebrania wiejskie, na których
można dyskutować o sprawach nurtujących
mieszkańców.
Od sołtysa, cech jego charakteru i podejścia do pełnionej funkcji wiele zależy. On ma Janina Danielczuk

Po 32 latach pełnienia funkcji sołtysa Aleksandrii Niedziałowskiej podjęłam decyzję
o rezygnacji. Tą drogą pragnę podziękować za dobrą współpracę - Panu Wójtowi Tadeuszowi
Górskiemu, radnym wszystkich kadencji, pracownikom Urzędu Gminy i przede wszystkim
mieszkańcom sołectwa, którzy traktowali mnie z życzliwością i wspierali duchowo. Dziękuję
też za miłą współpracę moim koleżankom i kolegom sołtysom.
Teodozja Szalas

Zestawienie działań ratowniczo – gaśniczych jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w 2010 roku w rozbiciu na poszczególne kwartały i rodzaj zdarzenia.
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Najaktywniejsi druhowie OSP Rejowiec w działaniach
ratowniczo – gaśniczych w 2010 roku:
Lp.

Nazwisko i imię

1.

SOCZYŃSKI SEBASTIAN

2.

SOCZYŃSKI WIESŁAW

3.

JASIŃSKI ADAM

4.

DUBIEL JACENTY

5.

CIOS MAREK

6.

JACKOWNIAK JACEK

7.

WÓJCIK TOMASZ

8.

SOCZYŃSKI PRZEMYSŁAW

9.

KOŚĆ PAWEŁ

10.

FORYŚ MARIUSZ

11.

NOWOSAD TOMASZ

12.

FUTYMA MACIEJ

13.

KOWALCZYK KRZYSZTOF

14.

SOCZYŃSKI KRZYSZTOF

15.

ZALICHTA PRZEMYSŁAW

16.

SAŁAMACHA KAROL

17.

PANAS ERYK

18.

MARCZUK ZBIGNIEW

19.

PRACOWNIK ZDZISŁAW

20.

CYGAN JANUSZ

2010 rok
kwartał I

kwartał II

kwartał III

kwartał IV

RAZEM

33
17
5
15
21
0
22
7
9
18
7
12
7
3
6
3
0
0
0
0

23
13
16
1
9
9
5
10
5
1
7
2
3
4
1
1
1
0
0
0

28
25
16
11
4
14
1
12
7
0
1
0
2
3
0
1
0
2
0
0

13
9
9
9
0
6
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
1

97
64
46
36
34
29
28
26
21
19
15
14
13
11
7
5
2
2
1
1

W dniach 08 – 10 października 2010 roku trzech druhów: dh KOŚĆ Paweł, dh CYGAN
Janusz, dh SAŁAMACHA Karol ukończyło z wynikiem pozytywnym szkolenie uzupełniające
(re certyfikacja) z zakresu ratownictwa medycznego, które odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo –
Wypoczynkowym ZOSP RP w Kościelisku – Kirach, program obejmował 26 godz. szkoleniowych;
Sporządził: K. Sałamacha

APELUJEMY do społeczeństwa, strażaków ochotników, strażaków zawodowych,
członków ich rodzin i znajomych, przyjaciół i sympatyków pożarnictwa,
o przekazanie

1 % podatku dochodowego od osób fizycznych
na rzecz ochotniczych straży pożarnych
W zeznaniu podatkowym należy wpisać nazwę:
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ oraz nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – 0000116212
W polu informacji uzupełniających należy wskazać dla jakiej jednostki będą przekazane
środki: dla – jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu, 22 – 360 Rejowiec,
ul. Dąbrowskiego 3, woj. Lubelskie
DZIĘKUJEMY
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
Strona 7
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W tym Kategoria zespoły mieszane

- I miejsce równorzędnie zespołom Grupa Artystyczna
z Zespołu Szkół
w Wojsławicach i Teatrowi
„Maska” ze Szkoły Podstawowej w Kasnem
- II miejsce Zespół Dziecięcy
„Gaik Zielony” z GOK w Dorohusku
- III miejsce równorzędnie zespołom „Mali Artyści” z Zespołu Szkół w Sawinie
i Zespół z Zespołu Szkół im. H.
Sienkiewicza w Siedliszczu
Kategoria zespoły gimnazjalne
I miejsce i GRAND PRIX
Przeglądu otrzymuje
Teatr
„Bajdusie” z Zespołu Szkół
w Stawie.
Nagrody w postaci dyplomów, statuetek i słodyczy ufundowało Starostwo Powiatowe
w Chełmie.

częły się ferie zimowe
w województwie lubelskim.
Nasz ośrodek kultury zaproponował w pierwszym tygodniu
Warsztaty Plastyczne dla dzieci. Zajęcia prowadzili: Agniesz-

roku Wielka
Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagrała 9
stycznia. W naszym sztabie wolontariuszami byli:Tomasz Praczuk, Mirosław Kość, Agnieszka Dąbska, Żaneta Alot, Agata
Woźniak, Barbara Liszewska,
Barbara Wójcik, Karolina Lipińska i Paweł Markiewicz.
Zbiórkę zorganizowała również
Szkoła Podstawowa w Leonowie i Gminne Przedszkole
w Rejowcu. Na rzecz Orkiestry
na scenie wystąpili:Tomasz Lipiński, Bożydar Jodłowski,
Paulina Grabiec, Adrian Chomątowski, Martyna Moradewicz, którzy przygotowani
Izabela Piasecka
byli przez dyrygenta Waldemapodczas zajęć
ra Linka. Zaśpiewali także: Monika Pyclik, Marlena Stangryciuk i kapela „Sami Swoi”
ka Biernacka, Izabela Piasecka,
xxx
z Rejowca. Licytacje prowadził
Semeniuk, Stanisław WójPonownie zapraszamy Ewa
Grzegorz Gwardiak z wielką
cik i Stanisław Miszczuk. Serpomocą niezastąpionej Barba- dzieci i młodzież do zapisywa- decznie dziękujemy prowary Dmytryszyn. Orkiestra nia się na odpłatne zajęcia
dzącym za bezinteresowną
w Rejowcu zebrała 4297, 19 zł. taneczne (taniec towarzyski, pomoc. Dzieci miały możlitaniec nowoczesny). Zajęcia
xxx
wość rozwijania się w różno12 stycznia zorganizowa- poprowadzą profesjonalni
rodnych technikach plastyczliśmy V Powiatowy Przegląd instruktorzy tańca. Zapisu
nych:malarstwie plakatowym,
Widowisk Kolędniczych. Ko- dokonują rodzice do 28 lute- akwarelowym, rysunku, rzeźbie
misja konkursowa w składzie: go. Nadmieniamy iż do poi innych. Z zajęć skorzystało 46
Jolanta Pawlak – Paluszek – przedniego naboru zgłosiło się dzieci z terenu gminy RejoStarostwo Powiatowe w Cheł- 5 osób. Mamy nadzieję, że
wiec.
mie; Monika Durko – Staro- tym rastwo Powiatowe; Janina Da- zem
nielczuk – polonista z Rejowca liczba
po obejrzeniu 8 zespołów chętw poszczególnych kategoriach nych się
postanowiła przyznać następu- zwiększy i
jące nagrody i wyróżnienia:
Kategorii przedszkola i szkoły zajęcia
dojdą
podstawowe klasy 1 - 3
- I miejsce przyznano Teatrzy- do skutkowi „Strach” z Zespołu Szkół ku.
xxx
w Strachosławiu
17
- wyróżnienie zespołowi
stycznia
„Muchomorki” z Gminnego
Zajęcia prowadzi Stanisław Jan Miszczuk
rozpoPrzedszkola w Rejowcu
Strona 8
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Gontarz, III - Karol Marozegraliśmy, już tradycyjnie, ciejewski. Ost at ni m

W drugim tygodniu ferii

konkursem ferii był
turniej siłowy. I miejsce zajął Piotr Długosz (18 podciągnięć
Paulina Grabiec i Natalia Gon- nachwytem, 16 podtarz, II miejsce Michał Smyk ciągnięć podchwytem,
i Adrian Karkowski, zaś III Karol 25 pompek szwedzMaciejewski i Michał Kawałek. kich—na poręczach,
wyciskanie
na
klatkę piersiową
128 kg) , II zajął
Radosław Forysiuk (podciąganie
10/ 6, 14 pompek
szwedzkich, 75 kg
- wyciskanie). III
miejsce ex aequo
Mateusz
ModNajlepsi zawodnicy turnieju siłowego
rzyński i Daniel
Pietuch (10/12,
Kolejnym konkursem był turniej 12, 50 kg; 7/ 8, 11, 70 kg).
różnorodne konkursy.
Największym powodzeniem cieszył się turniej par w piłkarzyki stołowe. I miejsce zajęła para

Tenisa Stołowego. Najlepszym Podczas ferii odbywały się także
zawodnikiem okazał się Daniel
warsztaty teatralne. Wszystkim
Pietuch (wygrywa ten turniej już
uczestnikom serdecznie graod 3 lat), II miejsce zajął Patryk

GMINNA BIBLIOTEKA POLECA KSIĄŻKI
Kowalewska Hanna –„ Inna wersja życia”, Wydaw. Znak, 2010.
To czwarta książka Kowalewskiej z cyklu poświęconego Zawrociu.
Miłośnicy twórczości autorki, którzy
przeczytali poprzednie jej powieści :
„Tego lata w Zawrociu”, „Góra śpiących węży” i „Maska Arlekina”,
zapewne ucieszą się z możliwości
śledzenia dalszych losów Matyldy.
Natomiast czytelnicy, którzy po raz
pierwszy spotkają tę bohaterkę, również bez większych przeszkód mogą
sięgnąć po książkę. Być może na
początku będą nieco zagubieni nie-

tulujemy! Nagrody dla naszych
sportowców ufundował Pan Ryszard Nagrodzi, za co serdecznie
dziękujemy.
xxx

Zapraszamy do GOKu
na XVII Przegląd Piosenki
i Przyśpiewki Ludowej w Rejowcu. Dnia 20 lutego 2011
roku w Sali Widowiskowej
rozpoczniemy o godzinie 9.
00. Wstęp wolny.
Grzegorz Gwardiak

znajomością kilku faktów, ale w mia- gdy w maju 1940 roku wraz
rę szybko powinni „wejść” w akcję z matką i rodzeństwem deportoi dać się porwać biegowi wydarzeń. wano go na sowiecką Syberię.

Brown Dan – „Zaginiony symbol”, Wydaw.Albatros,2010.
Jest to mistrzowsko skonstruowany thriller przesiąknięty
historią, zagubiony w labiryncie
symboli i enigmatycznych kodów. Pełen zagadek trzymających
w napięciu zwrotów i akcji. Jest
to już trzecia książka Dana Browna opowiadająca o Robercie
Langdanie, harwardzkim specjaliście od symboli.

Jego ojciec oficer Wojska Polskiego wzięty do niewoli przez
Armię Czerwoną zginął jako jeden z tysięcy ofiar zbrodni Katyńskiej. Rozdzielenie i wysiedlenie
rodziny zapoczątkowało dziesięcioletnią tułaczkę. Skrajnie trudne
warunki życia w Kazachstanie,
głód, karkołomna ucieczka
z ZSRR, śmierć matki, obozy dla
uchodźców, rodziny zastępcze –
tę drogę tak jak autor przeszło
Adamczyk Wiesław – „Kiedy Bóg tysiące Polaków.
odwrócił wzrok”, Wydaw. ReWiesława Podkowa
bis, 2010.
Autor był małym chłopcem,

Urodzeni:
Antoni D., Diana M., Mikołaj B., Paweł S., Damian Z., Maciej W., Lidia M., Daria J., Tobiasz G., Dorian P., Anna K., Antonina W., Dorota W., Jagoda C.
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STUDNIÓWKA 2011
14 stycznia 2011
odbyła się studniówka
klasy 3 „b” Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Publicznych im. M. Reja w Rejowcu. Bal
studniówkowy odbył się w domu weselnym „Pod Orzechami” w Rejowcu
Fabrycznym. Organizacji studniówki
podjęli się rodzice: p. Mariola Iwańczuk, p. Małgorzata Liszewska, p.
Elżbieta Mazurek i p. Dariusz Pio-

trowski. Część oficjalną studniówki
poprowadzili Marlena Orkiszewska
i Grzegorz Osiński. Otwarcia balu
dokonał pan dyrektor Janusz Janiak.
Życzenia dobrej zabawy dla młodzieży i zaproszonych gości złożyli także:
wójt Gminy Rejowiec p. Tadeusz
Górski oraz przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu p. Mirosław Kość. Następnie młodzież skierowała słowa podziękowania za trud
włożony
w naukę i ich wychowanie p. dyrektorowi, wychowawczyni
klasy a także całemu Gronu Pedagogicznemu. Nie zabrakło też kwiatów i

podziękowań dla rodziców bez których ta studniówka nie miałaby miejsca. Tradycyjnie poloneza rozpoczął
pan dyrektor
z wychowawczynią
klasy p. Agnieszką Brzyszko. Podczas
zabawy studniówkowej nie zabrakło
też wyborów na króla i królową balu.
„Królową Balu” została Sylwia Sokołowska
a „Królem Balu” Jakub
Ziemiński. Za dobrą zabawę tytuł
„Wice Królowej Balu” otrzymała
Agata Momot. Młodzież bawiła się
wspaniale do białego rana.
Agnieszka Brzyszko

„Wszystkie dzieci Mikołaja prezenty dla Mikołaja – kolorowe ze świetlicy, Pani Bożenie Mazur –
kochają, wszystkie dzieci na szaliczki na zimowe dni. Zaśpiewały Serdecznie dziękujemy!
mu piosenki i recytowały wiersze,

niego czekają..."
zachęcające do dalszej podróży.
Dzieci z grupy przedszkolnej Oczekiwanie na Mikołaja umiliła

w Szkole Podstawowej w Rejowcu, grupa dzieci ze
świetlicy szkolnej
były bardzo grzeczne,
dlatego przedstawieniem pt. „W oczekiwaniu
odwiedził je „Prawdziwy Mikołaj". na Świętego Mikołaja".
W swoim worku miał dla każdego
Mikołajowi
upominek. Dzieci też przygotowały Markiewiczowi z GOK-u,

Gimnazjum w Rejowcu
Kolejny już raz zabłysnął także
nasz chór, który pod opieką pana
Marka Pukasa wyśpiewał I miejsce
w Powiatowym Przeglądzie Poezji
Religijnej i Patriotycznej w kategorii
zespół, a wyróżnienie w kategorii
soliści otrzymała Adrianna Bednarska.
Uczestnikom i laureatom gratulujemy.
Liczymy na kolejne sukcesy.
xxx
II miejsce dla Agnieszki Kusiak z kl. IIIa w Powiatowym Konkursie o Janie Pawle II organizowanym
przez Zespół Szkół im. H. Sienkiewi-

Pawłowi
dzieciom

cza w Siedliszczu na prezentację multimedialną pod tytułem „Jan Paweł II
w Sanktuariach Europy” (opiekun p.
Amelia Klimczuk)
xxx
III miejsce dla Katarzyny Karaudy w VI Konkursie Wiedzy o Powiecie Chełmskim „Ziemio Chełmska, ile cię trzeba cenić…” organizowanym przez Starostwo Powiatowe
w Chełmie na prezentację multimedialną o zabytkach powiatu chełmskiego (opiekun p. Amelia Klimczuk)
xxx
Kolejny już raz gimnazjaliści
uczestniczyli w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. Tylko

Bożena Jaszczuk
Uczniowie klas 0-3 wraz

wychowawczyniami, serdecznie
dziekują panu Wójtowi Gminy
Rejowiec za możliwość wyjazdu
na spektakl do Chełma.
Agnieszka Kusiak
przeszła etap
szkolny i zakwalifikowała się do kolejnego etapu i to aż z dwóch - przedmiotów matematyki i geografii.
(opiekun p. Anna Bzikot, Amelia
Klimczuk)
Redakcja GimPrasy

Redakcja „Okszy” przeprasza szkoły za niemożliwość
publikacji tekstów. Postaramy się je umieścić w następnym numerze.

Działacze docenieni
Lubelski Związek Piłki Noznej uhonorował działaczy Unii Rejowiec odznaczjąc ich: Złotą Odznaką
Honorową LZPN – Zbigniewa Rumińskiego, zaś srebną odznaką LZPN – Mirosława Basińskiego i Jana Mazura.
Gratulujemy!

Janina Danielczuk

Odeszli, przeżywszy lat:
Halina Wejner ur. 1926 r., Elżbieta Piskorz ur. 1929 r., Feliksa Kochańska ur. 1912 r.,
Mieczysław Witek ur. 1927 r., Bogusław Parada ur. 1955 r., Zbigniew Starszuk ur. 1952 r.
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