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stanie ono wyłączone w sołectwach. Oświetlone są jedynie ulice w Rejowcu od zmroku do
godz. 23-ej ze względu na fakt,
Ŝe jest to siedziba gminy. Poza
tym panuje oŜywiony ruch kołowy pojazdów nie tylko z polską
rejestracją.
Ponadto wkrótce rozpocznie się modernizacja oświetlenia
ulicznego z zastosowaniem lamp

zuŜywających mniej prądu, a dających taką samą iluminację
świetlną, jak dotychczas.
Modernizacja pociągnie
za sobą pewne koszty, które jednak w krótkim czasie zaowocują
oszczędnością w opłatach za prąd
zuŜyty na oświetlenie uliczne.

materiały ilaste. Wieloletnie badania właściwości łupka potwierdzają stałość parametrów fizyko
– chemicznych. WaŜnym parametrem jest radioaktywność, przy
czym badania wykazały bardzo
Starostwo Powiatowe
niskie zawartości pierwiastków
w Chełmie wystąpiło do Wójta
radioaktywnych, zbliŜone do iloGminy Rejowiec z prośbą o wy- ści naturalnych występujących w
raŜenie opinii w sprawie transskorupie ziemskiej. Wg zaleceń
portu i składowania łupka na te- Głównego Instytutu Górnictwa w
renie byłych odstojników CuKatowicach badana skała płonna
krowni Rejowiec i wyrobisk po
moŜe być pod względem bezpiekopalniach piasku w miejscowo- czeństwa radiologicznego wykości Rybie i Al. Niedziałowska.
rzystywana do robót inŜynieryjOstateczna opinia zosta- nych oraz składowana na ponie wydana po konsultacjach z
wierzchni ziemi. MoŜe być rówmieszkańcami z terenu, gdzie ma nieŜ uŜyta do produkcji materiabyć wykorzystywany łupek.
łów budowlanych, nie stanowiąc
Łupek inaczej skała płon- zagroŜenia radiacyjnego. Zawartość metali cięŜkich w tym odpana jest odpadem górniczym podzie jest niŜsza od wartości dowstającym przy pozyskiwaniu
puszczalnych.
W związku z powęgla. Przykładowo w kopalni
wyŜszym
łupek
moŜe być wykoKWK BOGDANKA uzyskuje się
około 3 mln ton rocznie tego od- rzystywany w procesie rekultypadu. W jego składzie dominują wacji wyrobisk, do remontów

dróg lokalnych, do utwardzania
placów, a nawet budowy podjazdów, zjazdów, boisk sportowych
i górek saneczkowych. Ponadto
odpad ten moŜna stosować w budownictwie hydrotechnicznym do
budowy grobli stawów rybnych,
zapór piętrzących wodę, budowy
i przebudowy obwałowań przeciwpowodziowych, czy zabudowy starorzeczy. Szerokie moŜliwości stosowania tego odpadu
górniczego przemawiają za stosowaniem pojęcia „surowiec naturalny” lub „materiał alternatywny”. O powyŜszym świadczą
liczne zastosowania w/w materiału na terenie gmin Rejowiec F.,
Siedliszcze, Wierzbica czy Sawin. Więcej szczegółów dla osób
zainteresowanych tematem wykorzystywania łupka moŜna uzyskać w Urzędzie Gminy Rejowiec u autora tekstu.

Oświetlenie
uliczne
W związku z malejącymi
dochodami, a zwiększającymi się
wydatkami gminy i wysokimi
kosztami oświetlenia ulicznego
Rada Gminy zadecydowała, Ŝe w
okresie letnim maj – sierpień zo-

Janina Danielczuk

Robert Czubkowski

50 lat minęło, jak jeden dzień...
Szanowni Państwo, pragnąc uhonorować osoby, które
przeŜyły 50 lat w jednym związku małŜeńskim, zwracam się
z serdeczną prośbą o zgłaszanie do Urzędu Stanu Cywilnego par, spełniających ten warunek. Na zgłoszenia oczekujemy
w terminie do 31 sierpnia br.
Wnioski z podaniem daty i miejsca zawarcia małŜeństwa, prosimy
kierować do USC Rejowiec (nr telefonu 082/5688656).
Z wyrazami szacunku
Tadeusz Górski
Wójt Gminy Rejowiec
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Wydatkami jst nazywamy środki publiczne
przekazane z budŜetu na realizację zadań. Wydatkiem
budŜetu jest kaŜda kwota podjęta z rachunku bieŜącego
niezaleŜnie od jej przeznaczenia.
RozróŜniamy wydatki bieŜące oraz dotacje i wydatki
majątkowe samorządu terytorialnego.
Wydatki budŜetu jst są przeznaczone na realizację zadań określonych ustawach (art. 111 ustawy o finansach
publicznych):
1. zadania własne jst,
2. zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jst ustawami,

3. zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze
porozumień,
zadania realizowane wspólnie z innymi jst,
Wydatki budŜetu gminy Rejowiec klasyfikowane są
wg. działów, rozdziałów
i paragrafów klasyfikacji budŜetowej i ogółem za 2007
rok stanowią kwotę 14803692,52 zł.
Wydatki w dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” przeznaczono na:
- budowę systemu oczyszczania ścieków (przydomowe
oczyszczalnie), budowę zbiornika wodnego:
357564,96 zł
- na Izby Rolnicze – 5490,73 zł
-zwrot podatku akcyzowego dla rolników (dopłaty do
paliwa) – 58.641,38 zł
Dział „Transport i łączność” to wydatki dotyczące utrzymania dróg gminnych- remonty, usługi, odśnieŜanie –
115634,06 zł, a takŜe środki na inwestycje drogowe tj:
chodnik kobyle, ul. Parkowa, droga Czechów Kąt, Aleksandria Niedziałowska, ul. Sportowa – 435389,82 zł,
budowa drogi gminnej Kolonia Rejowiec – 74080,68 zł.
BudŜet gminy realizował równieŜ wydatki na;
- obsługę gospodarki mieszkaniowej w kwocie:
81199,88 zł
- prace pielęgnacyjne na grobach w kwocie 3.000 zł
- administrację publiczną (wydatki dotyczą utrzymania
Urzędu Stanu Cywilnego, Rady Gminy , Urzędu Gminy
– wynagrodzenia, zakup paliwa, zakup druków, wydawnictw, artykułów biurowych, zakup materiałów do remontów, zakup węgla i miału, serwis oprogramowania,
opłaty za mapy i wyrysy, prenumerata prasy, przesyłki
listowe, usługi telekomunikacyjne i kominiarskie, organizacja obozu medycznego, usługi informatyczne, dostęp do BIP, ubezpieczenie mienia i pojazdów, podatek
od nieruchomości i VAT) w kwocie 2601341,10 zł
- aktualizację spisu wyborców, wybory do sejmu i senatu

w kwocie 18780,74 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpoŜarową
w kwocie 96420,43 zł
- pobór podatków ( prowizje dla sołtysów, diety, opłaty
komornicze) w kwocie 44011,77 zł
- obsługę papierów wartościowych i kredytów w kwocie
359714,12 zł
- dział „Oświata i wychowanie” w kwocie 5611917,59 zł
z tego na utrzymanie trzech szkół podstawowych i jednej
filialnej w kwocie 2635187,66 zł, na utrzymanie klas „0”
w kwocie 190277,08 zł, przedszkola 218657,39 zł, gimnazjum w Rejowcu w kwocie 1162427,35 zł, dowozy
uczniów do szkół – 368329,90 zł, liceum ogólnokształcące – 593535,26 zł , liceum profilowanego –
242108,11 zł, szkoły zawodowej – 71287,54 zł , dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 20221,30 zł,
programy z Europejskiego funduszu Społecznego i budŜetu państwa w kwocie – 109886,00 zł.
- ochronę zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)
w kwocie 31283,47 zł
- opiekę społeczną (opłata za pobyt w domach pomocy
społecznej, wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłki i pomoce w naturze, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy
społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, centra
integracji społecznej, usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych, doŜywianie dzieci w szkołach)
w kwocie 3380388,98 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą (świetlice szkolne,
internaty i bursy szkolne, pomoc materialna dla uczniów
– stypendia socjalne) w kwocie 580890,89 zł
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (wywóz
odpadów, odławianie i utrzymanie w schronisku psów,
utrzymanie zieleni, opłata za oświetlenie uliczne)
w kwocie 481445,45 zł,
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ( Gminny
Ośrodek Kultury, świetlice, kluby, biblioteki) w kwocie
421496,47 zł,
- kulturę fizyczną i sport w kwocie 45000 zł.
Wydatki poniesione na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, liceum jak równieŜ szkoły zawodowej winny być finansowego ze środków budŜetu państwa w formie subwencji oświatowej. Subwencja oświatowa za 2007 rok wyniosła 4057934 zł i jest uzaleŜniona od ilości uczniów uczęszczających do szkół. Nie
obejmuje dzieci z klas „0” i dzieci młodszych.
Koszt kształcenia jednego ucznia wynosi:
Subwencja 4057934 : 813 uczniów = 4991,31 zł / na
ucznia.
Ogólny koszt funkcjonowania oświaty to kwota 6192808,48 zł z tego kwota finansowana z subwencji to 4057934 zł z dotacji 320160,80 zł i z dochodów własnych
gminy 1814713,68 zł.
Skarbnik Gminy Rejowiec
Renata Słomczyńska
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Stanisław Jan Miszczuk z Rejowca, artysta malarz
uprawiający róŜne dziedziny sztuki: rysunek, akwarela,
grafika, rzeźba i malarstwo olejne. Ulubionymi tematami
jego prac są: portret, akt, sceny rodzajowe, pejzaŜ, architektura, martwa natura, kwiaty, koń, batalistyka i malarstwo
historyczne. W okresie nauki w szkole średniej powstały
jego pierwsze prace w technice akwareli, pasteli
i prac
olejnych na tekturze a później na płótnie. Swoje obrazy
eksponował na wystawach indywidualnych i zbiorowych
m. in. w 1968 roku odbyła się pierwsza wystawa indywidualna w Rejowcu. Wielokrotnie uświetniał wiele imprez kulturalnych w całym regionie. Chętnie angaŜuje się w prace wielu organizacji i stowarzyszeń: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie
od 1979 r., Amatorskiej Sekcji Sztuk Pięknych „SAM” w Rejowcu, której jest współzałoŜycielem działającej od 1985 r., Regionalnego Towarzystwa Ziemi Krasnostawskiej od 1998 r., Ludowego Towarzystwa Naukowo— Kulturalnego Krasnystaw od 1999 r. W roku 2002 został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków PSU w Warszawie. W 2003 r. obchodził Jubileusz 35—lecia pracy artystycznej. Do waŜniejszych prac artysta zalicza: obraz pt. : „Dalej w imię Pańskie” przedstawiający króla Jana
III Sobieskiego w bitwie pod Wiedniem, obraz „Św. Michał Archanioł” w kościele p. w. Św. Michała
Archanioła w Rejowcu, obraz w toku pt. „Osaczenie gen. Michała Heydenreicha—Kruka
w bitwie
pod Fajsławicami w roku 1863”, Obraz „Tryptyk Św. Anna i Św. Archaniołowie Gabriel i Rafał” - kaplica kościoła w Erstat/ Kolonia– Niemcy. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych koneserów
sztuki w kraju i zagranicą m. in.: Austrii, Francji, Rosji, Ukrainie, Niemczech, Czechach
i USA.
Wspólnie z Ŝoną Zofią prowadzi „Autorską Galerię Malarstwa” i otwartą pracownię. Chętnie słuŜy fachową pomocą, udziela warsztatowych
porad, prowadzi warsztaty plastyczne i wygłasza prelekcje dla dzieci,
młodzieŜy i dorosłych. Za swą wieloletnią działalność otrzymał wiele
dyplomów i wyróŜnień. W 1987 r. medal „Za zasługi dla województwa
chełmskiego” przyznany przez PWRN w Chełmie. W 1990 r. odznaka
„ZasłuŜony Działacz Kultury” przyznany przez Ministra Kultury i Sztuki w Warszawie oraz brązowy medal LOK nadany przez Zarząd Główny w Warszawie. W 2004 r zaszczytne wyróŜnienie w kategorii
„Laureat Roku 2003” w dziedzinie talent roku 2003 powiatu Krasnostawskiego. W roku 2006 otrzymał brązowy medal ZasłuŜony Kulturze
„Gloria Artis” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego.
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Słowa uznania dla talentu, bogatego dorobku artystycznego i wprawnej ręki autora – ale teŜ za promocję
Gminy Rejowiec nie tylko na Lubelszczyźnie, lecz daleko
poza jej granicami. Obrazy Pana Stanisława zdobią wnętrza wielu znaczących budynków w róŜnych zakątkach świata, przez co ich Autor –
urodzony i wychowany wśród pól, lasów i łąk Ziemi Rejowieckiej rozsławia jej imię.
Wójt Gminy Rejowiec
Tadeusz Górski

„….Talentu plastycznego danego od Boga nie zaprzepaścił, pięknie go rozwijając.
W podzięce Stwórcy kilka
prac podarował Kościołowi….”
Proboszcz Parafii Rejowiec
Andrzej JeŜyna
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Polski poeta K. I. Gałczyński pisał:
„ Jesteśmy w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój ślad na drogach
ocalić od zapomnienia”.
Pan Stanisław – artysta pędzla, wierny słowom artysty pióra ocala od zapomnienia zabytkowe pomniki architektury naszego regionu, okazy przyrody, leśne pejzaŜe, sceny z codziennego Ŝycia
wsi odchodzące bezpowrotnie w przeszłość, obfitość i urodę kwiatów, konie – zarówno te rozszalałe
w pędzie i te, które odpoczywają w upalne, leniwe południe.
Pana Stanisława pamiętam jako małego Stasia – ucznia Szkoły Podstawowej w Maryninie,
który będąc dzieckiem uwielbiał wypowiadać się plastycznie. Pracowitość, wytrwałość i prawdziwa
pasja połączona z talentem systematycznie prowadziły Pana Stanisława w kierunku wyŜyn w dziedzinie malarstwa.
Osiągnął je.
Gratulacje Panie Stanisławie.
Janina Danielczuk
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Program Uroczystości Jubileuszowych
11. 00 – Uroczysta Msza Święta w kościele pod wezwaniem Świętego Jozafata w Rejowcu, ul. Kościuszki 63
12. 00 – Otwarcie uroczystości – powitanie gości:
Dorota Łosiewicz – Dyrektor GOK w Rejowcu
Mirosław Kość – Przewodniczący Komisji Kultury Oświaty i Sportu

12. 15 – Laudacja – wystąpienie historyka sztuki
Krystyny Mart – Dyrektora Muzeum Okręgowego
w Chełmie
12. 30 – Wystąpienie Gości i Gospodarzy.

Rada Gminy Rejowiec
Wójt Gminy Rejowiec
Jubilat -Autor
zapraszają

mieszkańców Gminy Rejowiec
na WernisaŜ Jubileuszowej Wystawy
z okazji

40 –lecia Artystycznej Pracy Twórczej

Stanisława Jana Miszczuka
roku o godz. 11. 00 w dniu 12 lipca 2008
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HARMONOGRAM
WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY REJOWIEC
W MIESIĄCU LIPCU 2008 R.

L MIES IĄC
P.

REJ ON I
1. REJOWIEC
2. WÓLKA
REJ OWIECKA
3. KOB YLE

REJ ON II
1. CZECHÓW
KĄT
2. ZAGRODY
3. MARYNIN
SIEDLIS ZCZKI
HRUS ZÓW

REJ ON III
1. ZAWADÓWKA
2. MARYS IN
3. ADAMÓW
4. WERESZCZE M.

REJ ON IV
1. WERESZCZE D.
2. LEONÓW
3. BIENIÓW
4. NIEMIRÓW
5. ZYNGIERÓWKA
6. STARY MAJDAN
7. AL. KRZYWOWOLSKA

DZIEŃ OD- DZIEŃ ODBIO- DZIEŃ ODBIOBIORU
RU
RU

1

LIPIEC

REJ ON V
1. RYB IE
2. AL. NIEDZIAŁ OWS
KA
3. NIEDZIAŁOWICE
4. BAŃKOWSZCZY
ZNA

DZIEŃ ODBIORU

UWAGI

DZIEŃ ODBIORU

ZMIESZANE

SEGRE
GOW
ANE

ZMIESZANE

SEGRE
GOW
ANE

ZMIESZANE

SEGRE
GO
WA
NE

ZMIESZANE

SEGRE GOWANE

ZMIESZANE

SEGRE
GO
WA
NE

1

-

3

-

7

-

9

-

11

-

Likwidator Zakładu
InŜ. Robert Czubkowski

Spotkanie „ Cała Polska
Czyta Dzieciom”, konkursy rysunkowe, wycieczki do biblioteki, kiermasz ksiąŜek „uŜywanych”, to atrakcje, które były przygotowane dla
gości Naszej biblioteki z okazji „
Tygodnia Bibliotek”, który odbywał
się w całej Polsce od 5 do 11 maja.
Tydzień Bibliotek, który odbywał
się po raz piąty miał na celu promowanie bibliotek, powiększanie grona
czytelników, którzy z nich korzystają.
Tegoroczny Tydzień Bibliotek odbywał się pod hasłem Biblioteka – miejsce spotkań.

Wybór hasła umoŜliwia popularyzację róŜnych
form pozyskiwania czytelników
przez biblioteki. Współczesna biblioteka pełni bowiem nie tylko tradycyjnie przypisywane jej funkcje
gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, ale coraz częściej jest miejscem spotkań nie tylko
pojedynczych czytelników, ale całych klas szkolnych, przedszkolnych. Takie spotkania odbywały się
równieŜ w Naszej Bibliotece. Gościłyśmy dzieci z Przedszkola Gminnego wraz z panią Barbarą Kość, Szkołę Podstawową z Marynina z paniami Anną Prus i Martą Bednarską. W
ramach spotkania „ Cała Polska
Czyta Dzieciom” uczniowie kl. II
Szkoły Podstawowej w Rejowcu z

wychowawczynią p. Jolanta Pilipczuk wysłuchały bajki H. Ch. Andersena czytanej przez p. Sekretarz
Urzędu Gminy Ewę Markowską.
Odwiedziła nas równieŜ kl. II z wychowawczynią p. Teresą Pełczyńską.
Kiermasz ksiąŜki „ uŜywanej” ze względu na pogodę odbył się
w bibliotece a nie tak jak zaplanowano przed budynkiem. Dla naszych
gości przygotowałyśmy słodki poczęstunek, dzieci otrzymały płyty z
nagraniami lektur Polskiej Biblioteki
Internetowej oraz balony, które były
według najmłodszych największą
atrakcją tej wizyty.
Dziękujemy za odwiedziny.
Kopniak Teresa
(foto z imprezy na 2 str „Okszy”)

Uratowali ptaki
Kierowcy autobusów gminnych
dziękują

Panu Zenonowi Kistrowi
z Rejowca za bezpłatne udostępnianie
swojego warsztatu do
przeprowadzania drobnych napraw.

Właściwą postawą wykazali się młodzi mieszkańcy Rejowca M ichał
Wysocki i M arcin Falenta, którzy znaleźli małą sowę. Nie zostawili jej bez opieki. Do chwili przewiezienia bezbronnego ptaka do Kliniki Akademii Rolniczej w
3 Lublinie przez prac. UG sówką opiekował się pan Stefan Haruk vel Chawryluk
z Rejowca.
Podobnie postąpiła p. Kazimiera Burszczan z Rybiego po znalezieniu
bociana z wyłamanym biodrem – chory ptak ostatecznie znalazł się w Klinice
Chirurgii Urazowej w Lublinie.
Słowa uznania za wraŜliwość i podziękowanie za szlachetne zachowania.
Janina Danielczuk
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E.Skrajnowska i A.Palonka. Zespoły rywalizowały ze sobą w
róŜnych konkurencjach. Najwięcej emocji wzbudziło przenoszeTegoroczny Dzień
nie jajka na łyŜce i wody w kuDziecka dla uczniów klas O-III w beczkach slalomem. Liczył się
Maryninie miał charakter impre- czas wykonania zadania i jego
zy integracyjnej przygotowanej dokładność.
przez pracowników Szkoły FiDodatkową atrakcją
lialnej.
imprezy były pokazy straŜackie.
Dnia 30 maja do
Uczniowie mieli okazję poznać
wspólnej zabawy zaproszono
pracę straŜaka, zobaczyli wypodzieci wraz z opiekunami ze
saŜenie nowoczesnego wozu straSzkoły Podstawowej w Rejowcu. Ŝackiego. StraŜacy zademonstroWszyscy uczestnicy spotkania
wali teŜ działanie armatki wodzebrali się na boisku szkolnym,
nej. Dla ostudzenia emocji i
aby wspólnie się bawić. Dzieci
ochłody niektórzy skorzystali z
brały udział w zawodach sporto- orzeźwiającego prysznica.
wych, które prowadziły pani

Zabawa na
„sto dwa”

Po pokazach dzieci piekły kiełbaski przy ognisku. Na
zakończenie spotkania wszyscy
uczestnicy zabawy zostali nagrodzeni słodyczami. Impreza zakończyła się integracyjną zabawą
w kole przy piosence pt. „Była
sobie Ŝabka mała". Dzieci miały
okazję lepiej się poznać i zobaczyć, Ŝe czas spędzony przy zabawie upływa miło i przyjemnie.
Spotkanie dostarczyło
dzieciom wiele radości a nauczycieli utwierdziło w przekonaniu,
Ŝe takiego typu imprezy integracyjne naleŜy organizować częściej.
Ewa Semeniuk

legle z zawodami. W klasyfikacji końcowej była p. M. Kubecka i uczennica M arlena
zwycięŜyła klasa 2a liceum ogólnokształcą- Juszczak.
cego (wychowawca Tomasz Wieczorek),
W międzyczasie odbywał się kiermasz ksiąŜki pod hasłem „KsiąŜka za złotówkę” nadzoktóra zdobyła 23 punkty, przed klasą 2b
W dniu 30 maja 2008 roku na
liceum profilowanego (wychowawca BoŜena rowany przez p .Sylwię Klajn. Impreza zaboiskach szkolnych przy Zespole Szkół Pu- Bełcik) z 13 punktami. Na trzecim miejscu z kończyła się wręczeniem dyplomów. Najlepsze klasy otrzymały torby pełne słodyczy
11 punktami uplasowała się klasa 1a LO
blicznych w Rejowcu odbyły się II Ogólufundowane przez Gminną Komisję ds. Roznoszkolne Zawody Sportowe o M istrzostwo (wychowawca Barbara Lipińska), a na
czwartym 1b LP (wychowawca M arzena
wiązywania Problemów Alkoholowych w
Zespołu Szkół Publicznych im. M ikołaja
Rejowcu, a kaŜdy uczestnik dostał porcję
Daniłosio). Nad całością imprezy czuwali
Reja. W imprezie rywalizowały klasy I i II
nauczyciele
wychowania
fizycznego
Tomasz
lodów w kubeczku od Hurtowni „Amika” z
Liceum Profilowanego i Liceum O gólnoWieczorek
i
Karolina
Pilipczuk,
sędziować
ulicy Rejowieckiej w Chełmie. Dzięki słokształcącego. Zawody miały charakter drupomagali
p.
Joanna
Grab,
p.
Łukasz
Karaś,
necznej
pogodzie i zaangaŜowaniu uczniów i
Ŝynowy. W ramach M istrzostw odbyły się
następujące konkurencje: turniej piłki siatko- p. Aneta Trajda. Quiz przygotowany przez p. nauczycieli impreza się udała.
B. Lipińską poprowadziły p.M . Daniłosio i
Tomasz Wieczorek
wej (grano systemem „kaŜdy z kaŜdym”),
p.
B. Bełcik. Zawodom towarzyszył pokaz
konkurencja skocznościowa (suma skoków z
(foto na 4 str. okładki)
miejsca czterech zawodników), konkurencja pierwszej pomocy, za który odpowiedzialna
celnościowa (dziewczęta – rzuty do kosza,
dzielnię ko lejka linową, to, co zobaczyliś my i
chłopcy – strzał na bramkę), konkurencja
ZIELONA
wędrówki po górach
czego się dowied zielitechniczna (chłopcy – Ŝonglerka piłką noŜną,
SZKOŁA
Beskidu śy wieckiego,
śmy zostało utrwalone w
dziewczęta – odbicia piłki siatkowej w cyklu
oglądanie
pięknych
konaszych pracach i zdjęKolejny ju Ŝ raz
góra – dół). Do ogólnej punktacji zaliczono
ronek
z
Koniako
wa.
ciach.
Wyjazd zostanie
mogliś my uczestniczyć
równieŜ wyniki quizu zdrowotnego (pytania
Jednak
najbardziej
zapaw
naszej
pamięci na
w zielonej szko le orgai zadania dotyczące profilaktyki antyalkohozaws ze. To świetna
nizo wanej przez nauczy - miętamy szaleństwo
wodne w Tatralandii i
szkoła. Oprócz po znalowej i antynikotynowej) trwającego równocieli naszego Gimna-

Odeszli, przeŜywszy lat:
Irena Grabska – 89,
Anna Oberda - 77,
Tadeusz Pietuch – 83,
Kazimierz Podgórniak – 78,
Helena Pracownik – 79

zju m. W dniach 2 – 6
czerwca panie Anna
Bzikot , Jolanta Cielapała i Joanna Piku ła zorganizo wały wyjazd na
zieloną szkołę trasą Beskid Mały, Bochnia ,
Kraków i Tat ralandia –
park wodny na Słowacji.
Atrakcji było wiele.
Wjazd na górę śar kolejką szynową, na Szyn-
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noc w kopaln i soli w
Bochni 250 metrów pod
ziemią. Wyjazd nie byłby zieloną szko łą gdyby
nie codzienne podsumowania i zajęcia. Po kolacji spotykaliś my się i
rozwiązy waliśmy p rzy gotowane przez nauczycielki zadania matematyczne, geograficzne i
polonistyczne. Wszystko

wania nowych miejsc,
uczy my się samodzielności, współpracy i obycia w świecie. A przede
wszystkim świetnie się
bawimy. Oby było więcej takich wy jazdów.
Redakcja GIMPrasa
(zdjęcie na 2 str. okładki)

OKSZA

Dzień Dziecka

Z wizytą w Bałtowie

Dzień Matki
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OKSZA

OKSZA.
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