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 Drugi Honorowy Obywatel Rejowca!!! 

 Od 1995 roku Pan Tadeusz Drażkiewicz związał się z Rejowcem przez udział w Warsztatach Plastycznych organizowanych na początku raz 

w roku, a później od 2002  dwa razy w roku .Utrwalił na płótnach odchodzącą  

w zapomnienie architekturę naszej wsi. Malował kościół w Żulinie , ciekawą zabudowę wsi Rybie, Kobylego, Niedziałowic . Obrazy te były prezento-

wane na wystawach w różnych częściach Polski i poza jej granicami, co stanowi olbrzymią promocję naszej gminy. Będąc na Warsztatach Pan Tadeusz  

Drażkiewicz przekazał młodzieży część swojego warsztatu artystycznego prowadząc z nimi zajęcia z linorytu, rysunku, grafiki i malarstwa. Niejedno-

krotnie materiały do pracy z dziećmi i młodzieżą przywoził ze sobą z Sosnowca . W GOK organizowane były jego trzy wystawy: grafiki w 1998 r. (72 

prace ), malarstwa w 2001roku ( 40 prac), " Notatki kresowe" w 2007r. (63prace). Tematem wszystkich prac był Rejowiec i okolice. Pan Tadeusz 

Drażkiewicz wykonał projekty kolorystyczne budynków GOK, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rejowcu. 

Miejscem zakwaterowania artystów podczas Warsztatów jest internat Zespołu Szkół Publicznych w Rejowcu. Pan Tadeusz Drażkiewicz 

chciał aby pozostał jakiś ślad wskazujący na to , że On jest emocjonalnie związany z Rejowcem, dlatego  do stołówki przygotował dekorację, która składa 

się z dwóch trzymetrowych obrazów. Pierwszy przedstawia zabytki naszego regionu, drugi zachęca do korzystania ze smacznych potraw. Natomiast do 

pracowni j. polskiego wykonał portrety znanych pisarzy, które ozdabiają ściany tej klasy. Stanowią one cenną pomoc naukową , która służyć będzie 

kolejnym pokoleniom jeszcze przez długie lata.   

Rolniku przeczytaj! 

Renty strukturalne po nowemu. 

 Od 25 czerwca rozpoczął się nowy 

nabór wniosków o przyznanie rent struktu-

ralnych. Obecne zasady są nieco zmienione, 

jednak przy przyznawaniu rent nadal będzie 

obowiązywać kolejność składania wnio-

sków. Ich wzór oraz instrukcja wypełnienia 

są dostępne na stronie internetowej Agencji 

Restrukturyzacji        i Modernizacji Rolnic-

twa. 

 Jaka będzie wysokość? 

Podstawowa wysokość renty strukturalnej 

wynosi 150% najniższej emerytury co stano-

wi kwotę 896,19 zł. Jeżeli warunki do otrzy-

mania renty spełniają obydwoje małżonko-

wie przekazujący gospodarstwo – łącznie 

otrzymują 1493 zł. Świadczenie to będzie 

wypłacane nie dłużej, niż do osiągnięcia 

przez wnioskodawcę 65 roku życia. Jeżeli 

gospodarstwo ma ponad 10 ha i przekazane 

będzie na rzecz osoby w wieku poniżej 40 

lat, renta zostanie zwiększona o 15% najniż-

szej emerytury tzn. ok. 89 zł miesięczne. W 

przypadku, gdy rolnik wpisany do ewidencji 

gospodarstw rolnych nie spełnia wszystkich 

warunków albo nie chce się ubiegać, może 

rentę otrzymać współmałżonek spełniający 

kryteria. 

Kto może otrzymać rentę strukturalną? 

  Rolnik, który zaprzestanie prowa-

dzenia działalności rolniczej i spełnia nastę-

pujące kryteria: 

- wieku - ukończył już 55 lat, lecz nie osią-

gnął jeszcze wieku emerytalnego i nie ma 

ustalonego prawa do normalnej emerytury 

lub renty; 

- stażu – nieprzerwanie prowadził działal-

ność rolniczą przez co najmniej 10 lat bezpo-

średnio poprzedzających złożenie wniosku         

o rentę strukturalną i w tym czasie podlegał 

ubezpieczeniu w KRUS przez  co najmniej 5 

lat; 

- powierzchni gospodarstwa – przekaże na-

stępcy co najmniej      1 hektarowe gospo-

darstwo w województwach: małopolskim, 

podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim 

albo co najmniej 

3-hektarowe w przypadku gospodarstw poło-

żonych w pozostałych województwach; 

- jest wpisany do ewidencji producentów 

(prowadzonej przez ARiMR), ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnio-

sków     o przyznanie płatności; 

- ponadto w dniu złożenia wniosku o rentę 

nie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-

rentowemu      i nie zalegał z płatnościami          

w KRUS. 

Uściślenie wymogów 

  Nowy warunek przekazania go-

spodarstwa to sposób trwały – jako sprzedaż 

czy darowizna. Przekazanie w formie dzier-

żawy nie jest brane pod uwagę. 

Innym wymogiem jest wielkość gospodar-

stwa, jednak w przypadku przejęcia go przez 

zstępnych  tzn. dzieci albo wnuków przy-

szłych rencistów obowiązuje jedynie waru-

nek przekazania gospodarstwa 3 ha lub 1 ha 

– w zależności od województwa. Warunek 

przekazania gospodarstwa przez rencistę jest 

też spełniony, gdy Agencja Nieruchomości 

Rolnych skorzysta z prawa pierwokupu      i 

kupi użytki rolne tego gospodarstwa. Możli-

we jest też uzyskanie renty strukturalnej po 

przekazaniu gruntów na cele związane z 

ochroną przyrody lub zalesienia. 

Warunki dla następcy 

  Są cztery główne warunki, jakie 

musi spełnić przejmujący użytki rolne od 

rolników przechodzących na rentę: 

Być w wieku poniżej 40 lat          w przypad-

ku następcy albo mniej niż 50 lat w przypad-

ku przejmującego  gospodarstwo na powięk-

szenie; 

Posiadać kwalifikacje zawodowe przydatne  

do prowadzenia  działalności rolniczej; 

Nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub 

renty; 

Zobowiązać się do prowadzenia osobi-

ście działalności rolniczej na prze-

jętych gruntach przez co najmniej 

5 lat. 

Opracowano na podstawie Poradnika 

Rolniczego Nr 27 z dnia 8 lipca 

2007 

                                                                              

„Wiadomości rynkowe” 

                                                                              

autorstwa Elżbiety Mikołajczyk 
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Na IX Sesji Rady Gminy 

w dniu 29 czerwca Radni 

podjęli uchwały: 

- w sprawie przystąpienia 

gminy do Związku Ko-

munalnego Gmin Ziemi Chełmskiej i przyję-

cie jego statutu, 

- w sprawie powołania zespołu do wydania 

opinii o zgłoszonych kandydaturach na ław-

ników. W skład zespołu weszli radni Jolanta 

Popek, Bożena Jaszczuk, Wiesława Wójto-

wicz, Zbigniew Maciejewski, 

- w sprawie nadania Honorowego Obywatela 

Gminy Rejowiec P. Tadeuszowi Drążkiewi-

czowi – artyście malarzowi z Sosnowca za 

wieloletni aktywny udział w życiu kultural-

nym, oświatowym naszej gminy – szczegóły 

na str.2 

 - w sprawie zabezpieczenia w formie 

„weksla in blanco” stanowiącego gwarancję, 

że 150 tys. zł przeznaczone ze środków Fun-

duszu Rozwoju Kultury Fizycznej zostanie 

przeznaczone na dofinansowanie inwestycji 

pn. „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP  

w Rejowcu” i wydatkowane z roku 2007. 

Powyższą kwotę pozyskano z Ministerstwa 

Sportu. 

- w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej (projekt statutu na wcze-

śniejszym posiedzeniu analizowała i opinio-

wała Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych)    

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 

 2007r. (zmiany analizowała i opiniowała na 

wcześniejszym posiedzeniu Komisja Rozwo-

ju Gospodarczego i Budżetu).                         

*** 

Rozliczenie obchodów 460 rocznicy założe- 

nia Rejowca wykazało, że gmina dołożyła  

kwotę 7.968.25 zł (siedem tysięcy dziewięć 

set sześćdziesiąt osiem zł i dwadzieścia pięć-

groszy). Udział środków własnych 

Gminy jest ustawowym wymogiem przy 

pozyskiwaniu środków ze źródeł  

zewnętrznych. 

 *** 

 Do 27 lipca lekarze specjaliści z Lublina 

przyjmują pacjentów w/g wcześniej ustalo-

nego harmonogramu, o czym mieszkańcy 

gminy byli informowani przy pomocy plaka-

tów i ulotek we wszystkich sołectwach. 

*** 

 W ramach projektu p.n. „Szkoła równych 

szans” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego dwie szkoły z naszej 

gminy otrzymały dotację na realizację pro-

gramu. Są to: 

- Liceum Profilowane (Zespół Szkół Publicz-

nych) w Rejowcu – 68 000 zł 

Szkoła Podstawowa w Leonowie  

– 75 000 zł 

*** 

 Do projektu „Przyśpieszenie edukacyjne  

w szkole wiejskiej dofinansowanego ze środ-

ków UE w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz z budżetu państwa Funda-

cja „Godne Życie” zakwalifikowała dwie 

szkoły: 

Szkoła Podstawowa w Rejowcu. 

Szkoła Podstawowa w Leonowie 

Kwota dotacji dla każdej ze szkół wynosi 

21.251 zł (razem 42.502 zł). 

                        Janina Danielczuk 

Ministerstwo pomaga likwidować skutki powodzi 

 

                    W okresie marca 2006 r. na skutek gwałtownych roztopów śniegu niektóre drogi uległy częściowemu zniszczeniu. 

                   We wniosku o pomoc finansową na likwidację szkód, skierowanym do Wojewody Lubelskiego,  podaliśmy odcinki dróg  

w miejscowościach: Czechów Kąt, Bańkowszczyzna, Rejowiec-Kolonia, Wereszcze Duże i Rejowcu. 

                    Z punktu widzenia potrzeb społecznych najbardziej uzasadnione byłoby wykonanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych 

wraz z rowami odwadniającymi w miejscowości Czechów Kąt. Po ustaleniu zakresu robót i uzyskaniu wstępnych uzgodnień z mieszkań-

cami wsi przystąpiliśmy do opracowania projektu technicznego zadania. 

                    Jednak przepisy wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ograniczyły dofinansowanie jedynie do 

prac realizowanych wyłącznie w pasie drogowym zniszczonej drogi.  

                    W związku z czym Lubelski Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 50.000 zł na likwidację szkód powodziowych 

na drodze w miejscowości Rejowiec-Kolonia na odcinku 200 mb od km 0+675 do km 0+875.  Wniosek o wypłatę dotacji został przekaza-

ny do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Krakowie w dniu 28 

czerwca 2007 r. 

          Inspektor  

          Alicja Semeniuk 

Urodzeni 

 

 

Mateusz B., Oliwia M., Jagoda T., Alan B., Kamil R., Anita S., Kuba D., Wiktoria O., Nikola K., 
Szymon B., Wanesa W. 
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Obowiązek przyłączenia 

do kanalizacji. 
  

  Zgodnie z ustawą o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach na właści-

cielu nieruchomości ciąży obowiązek przyłą-

czenia swego budynku do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej. W przypadku, gdy budowa 

sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub eko-

nomicznie nieuzasadniona, wówczas przed 

właścicielem nieruchomości istnieje alterna-

tywa wyposażenia jego budynku w zbiornik 

bezodpływowy nieczystości ciekłych lub  

w przydomową oczyszczalnię ścieków, przy 

czym obiekty te winny spełniać wymagania 

określone w przepisach odrębnych. 

 O tym, czy budowa sieci jest uza-

sadniona, decyduje gmina i przedsiębiorstwo 

wodociągowo - kanalizacyjne /a nie właści-

ciel nieruchomości/ ustalając powyższe  

 

w wieloletnich planach rozwoju i moderniza-

cji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń 

kanalizacyjnych, które winny być zgodne  

z kierunkami rozwoju gminy określonymi  

w studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy oraz 

miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. Po wybudowaniu kanału 

sanitarnego przyłączenie staje się obowiąz-

kowe z wyjątkiem przypadku wcześniejsze-

go wyposażenia nieruchomości w przydo-

mową oczyszczalnię ścieków,  co wówczas 

w zupełności zwalnia od obowiązku wyko-

nania przykanalika. 

 Nadzór nad realizacją obowiązku 

przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej spra-

wuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 

W przypadku stwierdzenia nie wykonania 

tego obowiązku wójt (burmistrz lub prezy-

dent) wydaje decyzję nakazującą jego wyko-

nanie. 

 Zgodnie z powyższym, wobec 

faktu, że na terenie Rejowca istnieje sieć 

kanalizacyjna, a posiadanie zbiornika bezo-

dpływowego/ spełniającego nawet wszelkie 

wymagania/ nie zwalnia  z obowiązku podłą-

czenia się do kanalizacji, mieszkańcom któ-

rzy nie przyłączyli swoich budynków do 

kanału znajdującego się  przy ich posesjach, 

zostaną wydane decyzje nakazujące wykona-

nie przyłącza do kanalizacji. 

 Dwie tego rodzaju decyzje admini-

stracyjne zostały już wydane. Na jedną  

z nich nastąpiło odwołanie do Samorządo-

wego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, 

przy czym decyzja ta została uchylona  

w części dotyczącej terminu wykonania 

obowiązku /został on przez Kolegium wydł-

użony/, natomiast  w pozostałej części utrzy-

mana została w mocy. 

  Robert  Czubkowski 

  

Uwaga  użytkownicy przydomowych oczyszczalni 
 

    Uprzejmie informuję Państwa, że podczas wyrywkowej kontroli działania przydomowych oczyszczalni ścieków stwierdzili-
śmy nieprawidłowości w sposobie użytkowania tych urządzeń. 

 

                         Proszę bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, zawartej   w „Książce użytkownika przydomowej 
oczyszczalni ścieków”, którą każdy posiadacz przydomowej oczyszczalni ścieków posiada. 

 

                         Szczególnie należy przestrzegać zasady dosypywania granulatu bakteryjnego po każdym używaniu środków czyszczących 
zawierających chlor typu np. Domestos,  a przynajmniej 1 raz w miesiącu. Każde wsypanie bakterii, a także wybieranie osadu, płukanie 
filtru i inne czynności należy odnotowywać w „Karcie obsługi urządzenia”. 

 

                         Nie stosowanie się do instrukcji obsługi spowoduje utratę gwarancji. 

 

 Nie dosypywanie bakterii lub stosowanie zbyt małej ilości bakterii może spowodować zamulenie rur drenażowych. Następstwem tego 
jest konieczność wymiany drenażu i podłoża pod nim. 

  W związku z utratą gwarancji wszystkie te prace wykonane będą na koszt użytkownika. 

          Inspektor Alicja Semeniuk 

Rada Gminy Rejowiec  

Wójt Gminy Rejowiec  

N ZOZ Rej -Med w Zawadówce lekarz Andrzej Ziębakowski 

Med-Komplex dr nauk med.Piotr Książek 

  

 To organizatorzy Obozu Naukowo – Badawczego Akademii Medycznej z Lublina, który odbywa się 
w dniach od 09.07.2007r do 27.07.2007r. Celem obozu są bezpłatne badania lekarskie mieszkańców Gminy 
Rejowiec z zakresu następujących specjalności: neurologia, stomatologia zachowawcza, kardiologia, endokry-
nologia, laryngologia, stomatologia chirurgiczna, okulistyka, dermatologia, ginekologia, ortopedia. 



OKSZA 

Strona 5 

� � � � � � � � � � � �
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  

W ZAWADÓWCE 
  Dnia 1 czerwca 2007 roku zorgani-
zowaliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka 
na sportowo, biorąc udział w kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Uczestnikami 
zabawy byli uczniowie naszej szkoły oraz 
gościnnie uczniowie z klas II-III ze Szkoły  
w Rejowcu. 

Na wstępie głos zabrała pani Bożena 

Miazgowska, która serdecznie powitała 

wszystkie dzieci, a następnie w krótkiej pre-
lekcji przedstawiła szkodliwy wpływ nało-
gów na nasze zdrowie, zakazie sprzedaży 
alkoholu i tytoniu nieletnim, jak również 
zalety  czynnego wypoczynku na świeżym 
powietrzu.  

Następnie przystąpiliśmy do współza-
wodnictwa sportowego. Opiekunowie klas  
0-III przygotowali dla najmłodszych dzieci 
wiele ciekawych, ale też wymagających 
ogólnej sprawności i zręczności konkurencji 
sportowych oraz konkurs na najpiękniejszy 
plakat, dotyczący bezpiecznych wakacji. Dla 
uczniów klas IV-VI przygotowane były kon-
kurencje drużynowe. 

 Po ciężkich zmaganiach sporto-
wych udaliśmy się na poczęstunek.  

WYCIECZKA SZLAKIEM I WYCIECZKA SZLAKIEM I 

DREZDEŃSKIEGO KORPUSU DREZDEŃSKIEGO KORPUSU 

PANCERNEGO W ZAWADÓWCEPANCERNEGO W ZAWADÓWCE  

W dniu 2 czerwca 2007 roku gościła w 
Zawadówce wycieczka zorganizowana przez 
Zarząd Oddziału Towarzystwa Wiedzy 
Obronnej w Chełmie, szlakiem formowania  
I Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Woj-

ska Polskiego na Ziemi Chełmskiej. W wy-
cieczce wzięło udział kilkudziesięciu komba-
tantów zrzeszonych w chełmskich oddzia-
łach Związku Byłych Żołnierzy Zawodo-
wych i Oficerów Rezerwy WP, Związku 
Żołnierzy LWP, Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych, a także 
przedstawiciele Urzędu Miasta Chełm           
i Urzędu Gminy Sawin. 

 Uroczystość rozpoczęła się przy 
pomniku 4 Brygady Pancernej WP od powi-
tania gości przez dyrektora naszej szkoły     
p. Bożenę Miazgowską oraz radną Zawa-
dówki p. Wiesławę Wojtowicz. Następnie 
poszczególne delegacje złożyły wieńce oraz 
zapaliły znicze. Całość imprezy uświetnili 
nasi uczniowie pełniąc przy pomniku za-
szczytną Wartę Honorową. 

 Po części oficjalnej wszyscy prze-
szli do budynku szkoły, gdzie zwiedzili Izbę 
Pamięci, a p. Bożena Miazgowska wygłosiła 
prelekcję na temat historii Patrona naszej 
szkoły - 4 Brygady Pancernej Wojska Pol-
skiego. 

 

Bożena Miazgowska 

A Krasnobród jaki piękny… 

 W dniach 13-16 czerwca młodzież 
z Zespołu Szkół Publicznych jak co roku 
biwakowała w malowniczym Krasnobrodzie. 
Swojej gościny użyczył ośrodek wypoczyn-
kowy „Jeżyk” gdzie do dyspozycji mieliśmy 
domki 5-cio i 6-cio osobowe z łazienkami     
i aneksami kuchennymi. Codziennie spoży-
waliśmy wspólnie posiłki (śniadania i obia-
dokolacje) na słonecznym tarasie ośrodko-
wej stołówki. Pierwszego dnia udaliśmy się 
na krótki spacer w pobliżu zalewu, w którym 
popływaliśmy i pograliśmy w piłkę siatko-
wą. Wieczorem nie obyło się bez ogniska, 
pieczonych kiełbasek i boczku. Pierwsza noc 
minęła spokojnie, większość biwakowiczów 
miała kolorowe sny. Na drugi dzień wyru-
szyliśmy do kamieniołomów, gdzie z punktu 
widokowego podziwialiśmy panoramę Kra-
snobrodu. Po tej eskapadzie wróciliśmy do 
ośrodka po ręczniki i olejki, by zażywać 
kąpieli wodnych i słonecznych, w granicach 
rozsądku rzecz jasna. Woda i słońce tak 
spotęgowały nasz głód, że nie omieszkali-
śmy spróbować hot-dogów, hamburgerów, 
naleśników czy kukurydzy serwowanej na 
plaży. Kolejna wyprawa była okazją do spa-
lenia zbędnych kilokalorii, jednak nie dotar-

liśmy do wy-
znaczonego 
celu, którym 
była kaplica 
świętego Ro-
cha. Weszli-
śmy na czer-
wony szlak 

oznaczający trasę pięknych wąwozów, tak 
zaaferowani zboczyliśmy nieco z trasy 

 i wyszliśmy w pobliżu miasteczka, przyrze-
kając sobie , że nazajutrz spotkamy się  

u stóp kapliczki. Po obiedzie chłopcy roze-
grali turniej tenisa ziemnego na korcie cegla-
stym, a zwycięzcą wśród uczniów został 
Emil Cebrat, dziewczęta w tym czasie rzeź-
biły swoje opalone ciała podczas gry w siat-
kówkę plażową. Druga noc upłynęła bardziej 
niespokojnie. Z jednej strony ze względu na 
hałas, który robiła grupa ze szkoły podsta-
wowej spod Tarnobrzega(biegali po ośrodku 
do 3 rano!!!), z drugiej ze względu na strach, 
jaki zrodził się po opowieści wymyślonej 
przez sora Wieczorka o facecie w masce 

 i w kapturze. Dziewczęta z przerażenia  

w jednym domku pozsuwały łóżka, by być 
bliżej siebie. Tak zmęczeni nocą trzeci dzień 
rozpoczęliśmy od plażowania, po którym 

udaliśmy się do Rocha. Wszyscy uczestnicy 
zgodnie pomyśleli o życzeniu i trzykrotnie 
obiegli kapliczkę, by życzenie to spełniło się 
w najbliższej lub dalszej przyszłości. Popo-
łudnie i wieczór spędziliśmy w ośrodku. 
Główną atrakcją wieczoru była gra w zapał-
ki, podczas której przegrywający musiał 
wypić ½ litra wody. Rekordzistą został Ja-
kub Ciechan, który był cięższy o 2 i ½ litra 
wody. Ostatnia noc minęła sennie. Czwarte-
go dnia poszliśmy się pożegnać z zalewem, 
w którym poćwiczyliśmy ustawianie piramid 
gimnastycznych, niestety tylko dwupiętro-
wych, bo trzeciego jakoś nie udało nam się 
ustawić. Wróciliśmy do ośrodka, sprzątnęli-
śmy domki, spakowaliśmy się i bezpiecznie 
dojechaliśmy do Rejowca. Przez te dni nad 
młodzieżą czuwała trójka opiekunów Karoli-
na Pilipczuk, Katarzyna Sadowska -
Twardzik i Tomasz Wieczorek. Wszyscy 
zgodnie stwierdzili, że za rok znów odwie-
dzą Krasnobród. Wyjazd ten zorganizowano 
z pomocą funduszy unijnych uzyskanych  

z  projektu ”Szkoła równych szans”, a już  

w sierpniu w ramach tego projektu wybiera-
my się na 6-cio dniową eskapadę w Biesz-
czady.              

   Małgorzata Nadolska 

      Zespół Szkół Publicznych jest organiza-
torem programu „Wakacje z językiem an-

gielskim 2007”. 

Na początku marca dyrekcja szkoły nawiąza-
ła współpracę z organizacją WorldTeach, 
której działalność koncentruje się na propa-
gowaniu edukacji i wymiany kulturowej. 
WorldTeach funkcjonuje w ramach instytutu 
ds. Rozwoju Międzynarodowego przy reno-
mowanym Uniwersytecie Harvard w USA. 

      Od 26 czerwca do 18 lipca w Zespole 
Szkół im. M. Reja w Rejowcu pracuje wo-

lontariuszka z Richmond ze stanu Wirginia – 
nauczycielka języka angielskiego.  

      W programie „Wakacje z angielskim 

2007” uczestniczy około 50 uczniów. Celem 
programu jest rozpowszechnienie nauki 
języka angielskiego, przybliżenie kultury 
amerykańskiej i rozwijanie wśród uczniów 
kompetencji międzykulturowych.  

      Zajęcia oparte są głównie na konwersa-
cjach i praktycznym zastosowaniu języka 
angielskiego, co w znacznym stopniu polep-
szy zdolności komunikacyjne młodzieży. 

      Odpowiedzialnymi za organizację i prze-
bieg programu są v-ce dyrektor ZSP im. M. 
Reja Małgorzata Nadolska oraz nauczyciel-
ka języka angielskiego Maria Tiunowa. Do 
współpracy zaproszone zostały nauczycielki 
języka angielskiego szkół prowadzonych 
przez gminę Rejowiec – Agnieszka Dąbska 
i Anna Kostecka. Spośród wielu korzyści 
jakie program wakacje z angielskim przynie-
sie rejowieckiej młodzieży te najbardziej 
istotne to bezpłatna nauka angielskiego oraz 
zajęcia łączące elementy zabawy i nauki. 

  Małgorzata Nadolska 
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  W Integracyjnym Dniu Dziecka  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu 31 
maja 2007 r. wzięły udział dzieci z przed-
szkola  i szkół podstawowych z terenu gmi-
ny Rejowiec oraz dzieci niepełnosprawne. 
Główną atrakcją tego święta było przedsta-
wienie “Kot w butach” w wykonaniu teatru 
Jana Brzechwy z Lublina, w którym dzieci 
mogły się poczuć aktorami. 

xxx 

 W dniu 6 czerwca 2007 roku   

w Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu 
odbył się finał konkursu wiedzy o gminie 
Rejowiec pt. “Moja Mała Ojczyzna”. Do 
finału zgłosiły się trzy szkoły: 

Szkołę Podstawową w Rejowcu reprezento-
wały: Diana Mazur, Monika Pyclik, Daria 

Zadarnowska, Karolina Sadowska. Gimna-
zjum - Ewelina Jaworska, Magdalena Kli-
mowicz, Ewa Kopiel 

Zespół Szkół Publicznych w Rejowcu  - 
Bartłomiej Ciechan, Michał Danielczuk, 
Michał Zadarnowski, Artur Pleszczyński, 
Justyna  Popek. Komisja w składzie: 

Justyna Szyszkowska - Gimnazjum 

Przemysław Mierzyński -  SP Rejowiec 

Jerzy Grzesiak -  regionalista 

przeprowadziła konkurs w trzech katego-
riach i przyznała następujące miejsca: 

I Kategoria – szkoły podstawowe: 

I miejsce Daria Zadarnowska 

 Karolina Sadowska 

II Kategoria – gimnazjum: 

I miejsce Ewelina Jaworska 

III Kategoria – liceum: 

I miejsce Justyna Popek 

Komisja podkreśliła wysoki poziom wiedzy 
uczestników konkursu. Wszyscy uczniowie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe. 

xxx 

 Wernisaż wystawy poplenerowej 
“Międzynarodowych Warsztatów  Plastycz-
nych Lato 2007”w  odbył się 4 lipca (środa) 
2007 roku w  Gminnym Ośrodku Kultury  

w Rejowcu. 

Obecne Warsztaty są kontynuacją szeregu 
uroczystości i imprez związanych z nada-
niem Rejowcowi Aktu Lokacyjnego. Akt 
Lokacyjny albo inaczej “Pozwolenie urodzo-
nemu Miko-
łajowi Rejo-
wi z Topoli 
na założenie 
miasta Rejo-
wiecz”,  
został nada-
ny  w 1547 
roku przez 
Króla Zyg-
munta Stare-
go. Obchody 
tego święta 
trwają cały 
obecny rok, 
chociaż 
główne uro-
czystości 
przypadły na 
maj. Właśnie w maju  (na św. Floriana) Mi-
kołaj Rej otrzymał ów akt. Wówczas rejo-
wiecka społeczność najdobitniej, poprzez   
swój kulturalny dorobek, pokazała, że jest 
godna założyciela miejscowości. Były para-
dy wszystkich grup społecznych, sesje popu-
laryzujące historię miasta, występy licznych 
zespołów artystycznych tak własnych jak  

i zaproszonych z zewnątrz, wystawy pla-
styczne i rękodzielnicze, pokazy dokonań 
dzieci i młodzieży szkolnej, zwiedzanie 
miejscowych atrakcyjnych miejsc jak np. 
prywatny skansen u pp. Grzesiaków. Na tę 
okoliczność wydano szereg publikacji przy-
bliżających  historię Rejowca i honorujących 
ludzi, którzy działają na rzecz kultury.        
W bieżącym roku staraniem Wójta i Gmin-
nego Ośrodka Kultury zorganizowane zosta-
ły zimowe i letnie warsztaty plastyczne. 
Zimą twórcza inwencja artystów skupiona 
była na architekturze Rejowca, lato poświę-
cone jest przyrodzie i pejzażom. 

W tegorocznych Międzynarodowych Warsz-
tatach Plastycznych Rejowiec i jego przyro-
dę malują (w porządku  alfabetycznym: To-
masz Awdziejczyk z Warszawy, Krystyna 
Bieniek z Warszawy, Agnieszka Biernacka  

z Rejowca, Aleksandra Borowiec z Chełm, 
Anna Bronicka z Chełma, Tadeusz Drążkie-
wicz – z Sosnowca, Wiesław Grendus –  

z Piaseczna k.Warszawy, Otton Grynkiewicz 
z Sędziszowa, Grzegorz Gwardiak z Rejow-
ca, Ewa Król z Chełma, Krystyna Mojska – 
z Krasnegostawu, Alicja Oleszczuk – z Cheł-
ma, Oksana Onyszczenko – z Ukrainy, Iza-
bela Piasecka z Rejowca, Luba Radomska  

z Kielc, Maria Raszewska z Warszawy, Ta-
deusz Ruzikowski z Kielc, Ewa Semeniuk  

z Rejowca, Teresa Stasiak -  Krasnegostawu, 
Leonid Sołowiow – z Białorusi, Stanisław 
Wójcik z Chełma, Wiesława Wójtowicz   

z Zawadówki, Ireneusz Załuski z Puław, 
Bronisława Żuk z Krasnegostawu. 

Jak co roku w plastycznych warsztatach 
uczestniczą duzi i mali artyści. Mali artyści 
to dzieci i młodzież szkół z Rejowca i oko-
lic. W ramach półkolonii organizowanych 
przez miejscowy GOK pilnie pracują pod 
okiem dojrzałych artystów. 

Wystawa poplenerowa była wspólna. Zapre-
zentowano 
prace tak 
dojrzałych 
jak i młodo-
cianych arty-
stów.  

Lista dzieci 
wyróżnio-
nych za cie-
kawe prace  

w  Międzyna-
rodowych 
Warsztatach 
Plastycznych 
“Lato 2007”: 
Hubert 
Brzyszko,  

Paulina Grabiec, Michał Klimczuk, Tomasz 
Baronowski, Kamil Hałas, Jan Chmielewski, 
Anna Frąk, Aldona Rutka, Karolina Raga-
man, Agata Cielepała, Michał Mazur, Klau-
dia Kozłowska, Daria Zadarnowska, Justyna 
Łachowska, Agnieszka Kusiak, Oliwia 
Czubkowska, Paweł Pufelski, Wiktoria Ko-
złowska, Marlena Moradewicz, Monika 
Palonka, Julia Kawecka, Natalia Gontarz, 
Karolina Pastuszak, Wirginiusz Kozłowski, 
Jakub Kacykowski, Kamil Buta. Wszyscy    
z nich otrzymali nagrody — niespodzianki, 
które można było odebrać podczas otwarcia 
poplenerowego wernisażu.  

Podczas otwarcia Wystawy jeden z artystów 
– Tadeusz Drążkiewicz z Sosnowca otrzy-
mał wyróżnienie – została mu nadana god-
ność – Honorowy Obywatel Rejowca (po raz 
drugi w historii Rejowca nadano taki tytuł). 
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Półkolonie letnie!!! 

W dniach 6  – 17 sierpnia 2007 r. dzieci  

i młodzież będzie mogła aktywnie i szczęśli-
wie wypocząć na Półkoloniach letnich. GOK  
przygotował dla nich  bardzo wiele atrakcji: 

wycieczki, konkursy, zajęcia plastyczne, 
wyjazdy na basen i inne kąpieliska, śniada-
nia i obiady, profesjonalną opiekę nad grupa-
mi dzieci. Opłata za jedną osobę na cały 
turnus wynosi 50 zł  (5 złotych za osobę za  

1 dzień półkolonii - płatne w kasie Gminy 
Rejowiec). Zapisy na Półkolonie są przyjmo-
wane w GOK w Rejowcu, a dodatkowe in-
formacje możecie państwo uzyskać pod 

numerem telefonu (082) 56 88 335 

Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu zapra-
sza przez całe wakacje na gry stołowe, plan-
szowe, zabawy i dyskoteki (w piątki). Dla 
chętnych są organizowane zajęcia plastycz-
ne, sportowe i  hafciarskie 

xxx 

Do konkursu „Moje gospodarstwo estetycz-
ne  i  bezpieczne” zgłosiło się 35 gospo-
darstw. Komisja w składzie: Bożena Jasz-
czuk, Maria Psujek, Jerzy Grzesiak, Janusz 
Mazurek, Grzegorz Gwardiak i Dorota Ło-
siewicz dokonała już pierwszej lustracji. 
Druga lustracja zostanie przeprowadzona    
w sierpniu, a wyniki zostaną ogłoszone pod-
czas  Gminnych Dożynek 26 sierpnia. 

Komisja konkursowa na zdjęciu  obok.                    

                                          

          Grzegorz Gwardiak 

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecz-

nej w Rejowcu 

informuj, że od 

miesiąca lipca 

2007 roku  Spotkania Klubu Informacji Spo-

łecznej  prowadzone są w budynku przy      

ul. Dąbrowskiego 2. 

Uczestnikom oferujemy zajęcia prowadzone  

pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry,  

tj.: doradcy zawodowego, psychologa oraz 

możliwość korzystania z Internetu. Osoby 

zainteresowane zapraszamy. 

 GOPS  w Rejowcu w ramach porozumienia 

zawartego pomiędzy Wojewodą Lubelskim,  

a Gminą Rejowiec w sprawie określania wy-

sokości dotacji celowej na dofinansowania 

własnego gminy  w zakresie dożywiania 

dzieci oraz zapewnienia posiłków osobom go 

pozbawionym, pozyskał  środki finansowe  

w kwocie 15  tys. zł z przeznaczeniem na 

rozwój bazy żywieniowej w gminie, na dopo-

sażenie punktów przygotowania i wydawania 

posiłków. 

W ramach tych środków wyposażono punkt 

wydawania posiłków w Gminnym  Przed-

szkolu  w Rejowcu w sprzęt i artykuły gospo-

darstwa domowego oraz meble kuchenne. 

 

                                           Kierownik GOPS 

I tym razem nie zawiedli. 
OSP Rejowiec od dawna nie ma 

sobie równych. Strażacy ochotnicy są wszę-
dzie, gdzie ich pomoc jest niezbędna. Gaszą 
pożary, pomagają usuwać skutki wypadków 
drogowych, uczestniczą w różnych akcjach         
i ćwiczeniach organizowanych przez jednostki 
nadrzędne. 

W roku ubiegłym okazali się naj-
lepsi w Powiatowych Zawodach Sportowo -
Pożarniczych, gdzie pokonali 19 pozostałych 
jednostek OSP. 

I tym razem nie zawiedli. W Międzyg-

minnych Zawodach Sportowo - Pożarni-

czych zorganizowanych 3 czerwca b.r. 

 w Rejowcu okazali się najlepsi. Zdecy-

dowanie pokonali wszystkie pozostałe druży-

ny z terenu gmin Rejowiec Fabryczny i Sie-

dliszcze. Zawody rozegrane zostały w konku-

rencjach: 

-   ćwiczenie bojowe, 

-   sztafeta pożarnicza 7 x 50 metrów z 
przeszkodami. 

Zwyciężyli w obydwu konkurencjach, co 

w końcowej klasyfikacji dało im znaczną prze 

wagę. Kolejność czołowych miejsc w poszcze-

gólnych konkurencjach przedstawia się nastę-

pująco:                                                                                                         

   

L

P 

Nazwa 

OSP 

Wynik 

1 Rejowiec 58,94 

2 Dobromyśl 63,88 

3 Siedliszcze 65,22 

4 Mogielnica  65,92  

5 Kulik 66,15 

6 Kanie 67,84 

7 Majdan Zaho-

rodyński 

71,15 

8 Wólka Kań-

ska 

72,47 

9 Wola Kory-

butowa 

73,16 

LP Nazwa 

OSP 

Wynik 

1 Rejowiec 49,54  

2 Kulik 61,85 

3 Kanie 66,47 

4 Siedliszcze 70,19 

5 Majdan 

Zahorodyń-

82,18  

6 Wólka Kań-

ska 

104,53 

7 Mogielnica 122,15 

8 Dobromyśl 168,66 

9 Wola Kory-

butowa 

Dyskw.  

LP Nazwa 

OSP 

Wynik 

1 Rejowiec 108,48  

2 Kulik 128,00 

3 Kanie 134,31 

4 Siedliszcze 135,41 

5 Majdan 
Zahorodyń-
ski 

153,33 

6 Wólka Kań-
ska 

177,00 

7 Mogielnica 188,07 

8 Dobromyśl 232,54 

9 Wola Kory-
butowa 

Dyskw. 

W zawodach udział wzięli: Marcin Palonka, Krzysztof Soczyński, Łukasz Studziński, 
Michał Studziński, Karol Sałamacha, Marek Cios, Tomasz Nowosad, Tomasz Wójcik, Janusz Cygan.   
Strażacy dziękują kibicom, którzy mimo nie najlepszej pogody dopingowali ich w czasie zma-
gań wymagających wysiłku, opanowania i sprawności fizycznej.                               

       Karol  Sałamacha 

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m  

z przeszkodami.  Ćwiczenie bojowe 
Klasyfikacja końcowa 
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 Przed nami wakacje, za nami kolej-
ny rok nauki, czas podsumowań. Wielu z nas 
zakończyło go z bardzo dobrymi wynikami 
naukowymi i sportowymi. 

 Uczniowie ze średnią 5,0 i bardzo 
dobrym lub wzorowym zachowaniem otrzy-
mują stypendium naukowe. Nasi prymusi to: 

- klasa III a: Machel Justyna, Fabiańczyk 
Paula, Farian Ewelina, Iwaniak Magdalena, 
Koczura Ewelina, Lewczuk Beata, Waręcka 
Marlena, Forysiuk Sylwester, Prościński 
Mateusz 

- klasa III b: Koń Anita,  Pudło Paulina, Ra-
gaman Agnieszka 

- klasa III d: Lewczuk Aneta 

- klasa II a: Frącek Marlena, Tracichleb Syl-
wia, Kondraciuk Arleta, Cielepała Weronika, 
Nowakowski Paweł, Forysiuk Radosław, 

Osiński Grzegorz, 

- klasa I a: Mazurek Monika, Kochańska 
Katarzyna, Adamczuk Agata 

- klasa I b: Pastuszak Michalina, Iwaniak 

Agnieszka, Zera Andrzej 

- klasa I c: Zachora Marta, Borowska Joanna. 

 Oprócz wyników w nauce mamy 
także osiągnięcia sportowe. Za wyniki 
sportowe nagrodzeni stypendium - Korze-
niowski Radosław - klasa III d 

- Chwil Przemysław - klasa III d 

- Knapiński Kamil - klasa III d 

- Chwil Karolina - klasa II a 

- Rutka Sandra - klasa II c 

- Weremkowicz Maja - klasa II c 

- Kufel Karol - klasa I a 

- Uszko Krzysztof - klasa I a  

Wyróżnionym gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów w nowym roku 

szkolnym!!!  

 Dnia 1 czerwca bieżącego roku 

odbyła się z okazji Dnia Dziecka IV edycja 

festynu „Trzeźwo Zdrowo i Sportowo”. 

Spędzany czas umilały nam występy chóru  

i dziewcząt z zespołu tanecznego „Dancing 

Team”. Obejrzeliśmy także spektakl saty-

ryczny w wykonaniu teatru szkolnego 

„Nagły przypadek”. Mimo niesprzyjającej 

pogody znaleźli się chętni, którzy wyruszyli  

 

 

rowerami do Żuli-

na. Tradycyjnie 

nie zabrakło rów-

nież konkurencji 

sportowych.  

W sztafecie klas 

pierwszych I miej-

sce zajęła klasa I b. Wśród klas drugich       

I miejsce zdobyła klasa II a. Wśród klas 

trzecich najlepsza okazała się klasa III a.  

W biegu ulicznym na 1500 m I miejsce 

wśród chłopców zajął R. Forysiuk, nato-

miast wśród dziewcząt M. Waręcka. Odbyły 

się również gry i zabawy zespołowe (m.in. 

rowerowy tor przeszkód, rzuty do celu). Na 

zakończenie wręczono dyplomy i medale. 

Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali 

również gorący poczęstunek. 

 Jak co roku odbył się wyjazd nad 

Jezioro Białe dla najlepszych uczniów i spor-

towców. W ramach wypoczynku został opra-

cowany program profilaktyczny związany z 

uzależnieniami. Zdobyta wcześniej wiedza 

pozwoliła uczniom poprawnie wymienić 

przyczyny, skutki uzależnień oraz ułożyć 

rymowanki pochwalające zdrowy tryb życia. 

Za rzetelną pracę wszyscy uczestnicy wypo-

czynku otrzymali słodkie desery. Pogoda 

dopisała i młodzież mogła korzystać ze 

sprzętu wodnego, kąpieli słonecznej i wod-

nej. Uczestnicy wrócili wypoczęci 

i zadowoleni. Uczestnicy biwaku dziękują 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych za dofinansowanie 

wyjazdu .  

    Dodatek do OKSZY 
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W dniach 12–15 czerwca ucznio-
wie naszego gimnazjum uczestniczyli          
w zajęciach „zielonej szkoły”. Pod hasłem 
„SZLAKIEM ZAMKÓW KRZYŻAC-
KICH” wybraliśmy się na Warmię i Mazury. 
Organizatorki wyjazdu panie Jolanta Ciele-
pała, Anna Bzikot i Joanna Pikuła przygoto-
wały dla nas ciekawą trasę wycieczkową       
i wiele zadań do wykonania. 

 Na trasie wycieczki znalazł się 
obóz zagłady w Treblince, kwatera Hitlera   
w Gierłoży, ruiny zamku krzyżackiego        
w Szczytnie, zamek w Reszlu, obserwato-
rium astronomiczne w Olsztynie, rezerwat 
dzikich zwierząt w Kadzidłowie, sanktu-

arium Maryjne w Świętej Lipce 
i rejs statkiem po jeziorze Śniar-
dwy Szkoła w plenerze udała się 
znakomicie - dopisała pogoda, 
dobre warunki noclegowe, wyży-
wienie i organizacja wolnego 
czasu. Wracając, stwierdziliśmy 
zgodnie - takiej szkoły chcemy. 
Szczególnie wdzięczni jesteśmy 
panu wójtowi gminy Tadeuszowi 
Górskiemu za to, że bezpłatnie 
korzystaliśmy z autokaru szkol-
nego. Obniżyło to znacznie koszt 
wyjazdu i dlatego wielu z nas 
mogło z niego skorzystać. Dzię-

kujemy również paniom nauczycielkom za 
cierpliwość, wyrozumiałość i serdeczność, 
a także panu kierowcy – Krzysztofowi Kna-
pińskiemu za bezpieczną i miłą podróż. 

               Uczestnicy zielonej szkoły  

 W ostatnich dniach końca roku 

szkolnego nasze Gimnazjum otrzymało no-

wą pracownię komputerową. Komputery 

otrzymaliśmy w ramach realizacji projektu 

MEN „Pracownie komputerowe dla szkół” 

współfinansowanego ze środków Europej-

skiego Funduszu Społecznego z udziałem 

środków własnych gminy. Szkoda, że stało 

się to tuż przed zakończeniem roku szkolne-

go i nie mogliśmy sprawdzić „możliwości” 

nowego sprzętu. Teraz już dwie pracownie 

dają więcej możliwości korzystania z kom-

puterów podczas nauki nie tylko 

informatyki ale i innych przed-

miotów.  
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Biblioteka gmin-

na. Oddział dla 

dzieci i młodzieży 
 

 Mamusiu, Mamusiu  powiedzieć 
Ci chcę… Takimi słowami stremowane dzie-
ci przywitały swoje mamy w bibliotece na 
spotkaniu z okazji „Dnia Matki”, na który 
złożyło się kilka czułych wierszyków i pio-
senek. 

 Za swój występ dzieci zostały 
nagrodzone brawami, niejednej z mam za-
kręciła się łezka w oku… 

 Po części oficjalnej mamy i ich 
pociechy miały okazję poczęstować się kawą 
i herbatką, porozmawiać i poprzytulać się do 
swoich kochanych dzieci. Spotkanie upłynę-
ło nam w radosnej atmosferze. Aby więcej 
takich dni w roku! 

                                   Teresa Kopniak 

 

 Wakacje z Książką dla dzieci i młodzieży.  

1. Boyne J. – „Chłopiec w pasiastej piża-
mie” – „Wyd. Literackie” 

2. Matlin M. – „Głucha jesteś?” – Wyd. 
„C&T” 

3. Cabot M. – „Pamiętnik księżniczki 8” – 
Wyd. „Amber” 

4. Michaelis A. – „U nas w Ammevlo” 
cz.1 – Wyd. „Egmont Polska” 

5. Michaelis A. – „Cato w Ammevlo” cz.2 
- Wyd. „Egmont Polska” 

6. Frącek A. – „Pokłóciły się poetki          
o pietruszkę i skarpetki” – Wyd. „Bis” 

Biblioteka Gminna poleca: 

„10 najlepszych książek na lato!” 

1. Chmielewska J. – „Zapalniczka” 

2. King S. – „Komórka” 

3. Chattam M. – „Krew czasu” 

4. Baush R. – „Dwa życia, dwie miłości” 

5. Kimchi A. – „Płacząca Zuzanna” 

6. Janko A. – „Dziewczyna z zapałkami” 

7. Dutka W. – „Taniec szarańczy” 

8. Campbell M. – „Podwójne życie mojej 
córki” 

9. Stachniak E. – „Ogród Afrodyty” 

Wallace J. – „Cud” 

 Zapraszamy czytelników do odwiedze-
nia biblioteki!!! 

                              

                                Wiesława Podkowa 

                Z notatnika powiatowego  

                    rzecznika 

        Szopa spłonęła – piroman przesłuchany 

 21 czerwca chełmscy policjanci 

przesłuchali Damiana R., któremu udowodni-

li podpalenie szopy w Wereszczach Małych. 

Ogień rozniecony przez 16-latka doszczętnie 

strawił budynek. Właścicielka oszacowała 

wartość spalonego budynku na 1000 zł. Nie-

letni piroman będzie odpowiadał przed sądem 

dla nieletnich. 

 Okradli działkę 

 Duże szkody wyrządzili włamywa-

cze na działce letniskowej w Rybiem. Wybili 

szybę w domku, zabrali miniwieżę, latarkę     

i inne pozostawione przedmioty. Właściciel 

działki – włodawianin – ocenił straty na 1200 

zł. 

Straszył świadka bronią – będzie ukarany 

 Sąd Rejonowy w Krasnymstawie 

nakazał tymczasowe aresztowanie na dwa  

WIWAT WAKACJE!!! 

 Pod takim hasłem uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu 
22.06.2007 r. zakończyli rok szkolny 2006-
/2007. Czas więc na podsumowanie działań 
tego roku. W tym roku nasza szkoła przystą-
piła do realizacji dwóch programów dofinan-
sowanych z Europejskich Funduszy Struktu-
ralnych: „Nowoczesna Szkoła Wiejska”     
i „Przyspieszenie edukacyjne w szkole 

wiejskiej” . Z  drugiego programu szkoła 
nasza otrzyma między innymi środki na 
zajęcia pozalekcyjne około 20.000 zł, zorga-
nizowany zostanie koncert i warsztaty Joszki 
Brody dla społeczności naszej gminy, a tak-
że jedna z uczennic weźmie udział w nagra-
niu płyty z zespołem Joszki Brody. Koordy-
natorem obu programów jest v-ce dyrektor 
Renata Adamczuk, która bierze udział         
w szkoleniach odbywających się w Lublinie 
w siedzibie fundacji „Godne Życie”. Główne 
założenia programów realizowane były czę-
ściowo w obecnym roku szkolnym, a pozo-
stałe punktu zostaną zrealizowane w roku 
szkolnym  

2007/08. Beneficjentami obu programów 
będą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Rejowcu oraz społeczność naszej 
gminy. Głównymi założeniami obu projek-
tów jest podniesienie jakości kształcenia     
w szkole, wyrównywanie szans uczniów ze 

szkół wiejskich oraz promocja gminy Rejo-
wiec. 

Podczas całego roku szkolnego odbyło się   
w szkole wiele imprez okolicznościowych, 
konkursów, między innymi: Dzień Kubusia 
Puchatka (Pani Iwona Borowska), Ślubowa-
nie klas I (kl. I a i I b Panie Teresa Pełczyń-
ska i Jolanta Pilipczuk), Andrzejki 06 (kl. V 
a i Pan Michał Mąka), Mikołajki 06 (kl. III b 
i Pani Dorota Bednarska), Choinka, Dzień 
Babci i Dziadka (Pani Dorota Bednarska i kl. 
III a, Kopciuszek po angielsku (Panie Anna 
Kostecka i Gabriela Sobol), Dzień Dziecka, 
Zielona szkoła w Groniu (Pani Barbara Wój-
cik). 

W szkole działał chór szkolny pod kierow-
nictwem Pani Moniki Pohl, zespół taneczny 
pod opieką Pani Doroty Bednarskiej. Oba 
zespoły uświetniły wiele imprez i uroczysto-

ści szkolnych i gminnych. Uczniowie naszej 
szkoły mogą się także poszczycić wieloma 
sukcesami sportowymi wypracowanymi 
przez nauczycieli wychowania fizycznego:  
Marcina Batejko, Rafała Mikuckiego i Da-
riusza Cebrata. 

Podsumowując wyniki edukacyjne naszych 
uczniów należy podkreślić że 58 uczniów 
klas IV-VI spełniło kryteria do otrzymania 
stypendium za wzorowe wyniki w nauce       
i stypendia sportowe. Jesteśmy z tych 
uczniów bardzo dumni. 

Podziękowania:  

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Miko-

łaja Reja składa podziękowania Panu Wój-

towi Tadeuszowi Górskiemu za udostępnie-
nie nieodpłatne autobusów, dzięki czemu 

mogliśmy zrealizować wiele wycieczek szkol-

nych min do: Kazimierza, Lublina, Warsza-

wy, Zamościa, Kozłówki, Krasnobrodu, zor-

ganizowaliśmy Zieloną Szkołę w Groniu        

i wiele wyjazdów sportowych.  

Aby zobaczyć więcej i przeczytać o tym, co 
działo się w naszej szkole, zapraszamy na 
stronę internetową naszej szkoły do działu: 
Aktualności, a oto adres: 

www.sp.rejowiec.pl  
  Małgorzata Królicka 
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Sezon piłkarski 2006/2007  

zakończony  

 Piłkarze UNII REJOWIEC 

zakończyli rozgrywki piłkarskie minionego 

sezonu w dn. 25 czerwca.  

*** 

Najmłodsi piłkarze – młodzicy, rocznik 1994 

i młodsi okazali się w swojej grupie połu-

dniowej bezkonkurencyjni. W rywalizacji z 

grupą północną  

w półfinale pokonali Ogniwo Wierzbica 4:1. 

W finale ulegli Włodawiance 7:3, co osta-

tecznie dało im 2 miejsce (na 19 drużyn). 

W drużynie młodzików grali: 

Tomek Lipiński, Przemek Huk, Adrian Czer-

wiński, Łukasz Kopiel – kapitan drużyny, 

Jakub Ożóg, Paweł Szajduk, Mateusz Wa-

ręcki, Kamil Krawczyk, Przemek Kozioł, 

Karol Bohuniuk, Dawid Karauda, Dawid 

Ożóg, Maciek Huk, Konrad Kloc, Przemek 

Hałas. 

Drużynę trenowali: Przemysław Owczarek i 

Zbigniew Rumiński. 

  *** 

Gorzej wypadli  trampkarze (rocznik 1991-

94), którzy w swojej grupie zajęli 5 miejsce. 

Chłopcy posiadają duże możliwości, jednak 

muszą systematycznie trenować. Sami zgod-

nie przyznają, że mogli zająć drugą lokatę i 

walczyć o finał. Drużynę tworzyli: 

Michał Kawałek – kapitan, Krystian Monia-

kowski, Adrian Kowalski, Radek Forysiuk, 

Dawid Drozd, Mateusz Bohuniuk, Rafał 

Fijałek, Bartłomiej Błaszczyk, Damian Żoł-

nik, Maciej Maciejewski, Krzysiek Uszko, 

Sebastian Wiorko. 

  *** 

Bezkonkurencyjni w grupie południowej 

okazali się juniorzy (rocznik 1988 i młodsi), 

którzy na 12 drużyn zajęli   I miejsce. Kilku 

juniorów z powodzeniem występowało w 

drużynie seniorów – Michał Pastuszak, Ka-

rol Szczepanik, Rafał Dobosz, Paweł Kość, 

Grzesiek Forysiuk, Grzesiek Rumiński, Ka-

mil Madejewski. Ci piłkarze od nowego 

sezonu będą grać w drużynie seniorów. Po-

nadto grali: Łukasz Jamroż, Michał Daniel-

czuk, Dawid Danielczuk, Łukasz Zawia-

czyński, Paweł Olczuk, Radek Kalinowski, 

Paweł Markiewicz, Michał Zadarnowski, 

Łukasz Grabiec. 

  *** 

Najsłabiej wypadli seniorzy, którzy zajęli 6 

miejsce na 11 drużyn. Drużyna oparta jest na 

piłkarzach naszej gminy. Trenował ją p. 

Leszek Borkowski, który miał za zadanie 

zbudowanie drużyny walczącej w sezonie 

2007/08 o klasę okręgową. Oprócz juniorów 

grali: Krzysztof Soczyński, Łukasz Studziń-

ski, Przemysław Owczarek, Mateusz Pawli-

cha, Michał Studziński, Dariusz Bogusz, 

Maksymilian Sochacz, Sylwester Romański, 

Marek Bober, Sławomir Czwórnóg, Woj-

ciech Romański, Damian Korzeniowski, 

Arkadiusz Korzeniowski, Grzegorz Jersak, 

Artur Piłat, Janusz Cygan, Paweł Iwaniuk, 

Cyprian Pełczyński. 

  *** 

 miesiące mieszkańca naszej gminy Piotra K. 

– 26 lat, który to kierował groźby w stronę 

Sławomira G. Aby zmusić go do nie składa-

nia zeznań przeciwko Zenonowi Z., oskarżo-

nemu o popełnienie przestępstwa, groził 

Sławomirowi G. pozbawieniem go życia za 

pomocą broni palnej. 

 Napadli na nastolatka 

 18-letni Michał O. wracając  

w nocy do domu przy ul. Słonecznej został 

przed klatką schodową jego bloku zaatako-

wany przez trzech mężczyzn. Napastnicy 

wywrócili go na ziemię, przytrzymywali mu 

nogi, ręce i zatkali usta. Szukali telefonu 

komórkowego. Gdy okazało się, że chłopiec 

nie ma komórki, napastnicy dali za wygraną 

i zostawili go. Michał O.  

o napadzie poinformował policję, jednocze-

śnie zeznając, że zna jednego  

z napastników – 19-letniego Piotra D. z Re-

jowca. Policja szuka opryszków. 

 Znaleźli złodziei 

 Policja odnalazła sprawców wła-

mania do sklepu spożywczego sprzed dwóch 

miesięcy. Okazali się nimi 18-letni Rado-

sław S. i starszy  

o trzy lata Sławomir R. 

 W ładowarce bezpieczniej  

 W dniu 03.07.2007 r. ok.. godz. 

9.55 na ul. Dąbrowskiego, kierująca samo-

chodem marki Polonez, Magdalena J. lat.27, 

posiadająca prawo jazdy kat. B, podczas 

wykonywania manewru wymijania, nie za-

chowała należytej ostrożności doprowadza-

jąc do zderzenia z ładowarką typu Fadroma 

Ł 34, kierowaną przez Henryka S. lat 62, nie 

posiadającego uprawnień. W wyniku wypad-

ku obrażeń ciała w postaci stłuczenia oczo-

dołu prawego, rozcięcia prawej powieki, 

rany ciętej i tłuczonej okolicy jarzmowej 

głowy doznała kierująca Polonezem i prze-

wieziona została do chełmskiego szpitala. 

Kierujący ładowarką nie doznał żadnych 

obrażeń ciała. Oboje byli trzeźwi. Postępo-

wanie prowadzi PP w Rejowcu.  

 Okradł podczas snu 

 Zawadówka. 26-letni Tomasz K. 

odpowie za kradzież 400 zł, dowodu osobi-

stego oraz karty bankomatowej, należących 

do Justyny Z. Mężczyzna wszedł do jej 

mieszkania, gdy kobieta spała. Udało się 

odzyskać portfel z dokumentami i kartą. 

Pieniędzy w nim już nie było. 

 Dopadli włamywacza 

 Sławomir R. z Rejowca od pół 

roku okradał sklepy na jednej z ulic  

w Rejowcu. Wybijał szyby, kradł czasopi-

sma, wędki i filmy DVD. Policjanci udo-

wodnili mu cztery włamania. Wszystkie do 

dwóch sklepów przy ulicy Gagarina w Re-

jowcu. 

 Sześcioro w maluchu 

 Sześciu młodzieńców z Rejowca w 

środku nocy urządziło sobie przejażdżkę po 

Chełmie. Wszyscy wcisnęli się do malucha. 

Wypakowany po brzegi Fiat 126 p zwrócił 

uwagę policjantów. Zatrzymali auto do kon-

troli. Okazało się, że kierowca,        23-letni 

Jacek L. z Rejowca miał 2,4 promila alkoho-

lu w wydychanym powietrzu. Musiał poże-

gnać się  

Z żałobnej karty 

Odeszli: Janina Adamczyk – 100, Józef Czerniak – 79, Józef Bodak – 79, Stanisław Matysiak  – 80, Wiktoria Sadowska – 89, Bogu-

sław Bańka – 35, Eugenia Chmielewska – 79, Józef Adamiec – 95, Marian Kajdaszuk - 83 
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Szanowni Państwo 

Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom, uprzejmie informuję, że z sierpniem br, zostaną podjęte działania mające na celu uła-

twienie składania wniosków na wymianę ustawową dowodów osobistych poprzez:  

♦ uruchomienie w porozumieniu z sołtysami poszczególnych miejscowości punków przyjęć wniosków o wydanie dowodów,  

♦ wydłużenie czasu pracy USC poprzez otwarcie w każdą sobotę w godzinach 8.00—13.00.  

Wszystkich pragnących skorzystać z możliwości złożenia wniosku w miejscu zamieszkania uprasza się o przygotowanie:  

♦ 2 aktualnych fotografii z całkowicie odsłoniętym lewym uchem,  

♦ odpisu skróconego aktu urodzenia lub małżeństwa w zależności od stanu cywilnego, sporządzonego poza USC Rejowiec,   

♦ dowodu osobistego do wglądu,  

♦ 30 zł na opłatę. 

Będący w terenie pracownik będzie mógł również przyjąć wniosek w domu osoby starszej, niepełnosprawnej. 

Terminy przyjęć wniosków w sołectwach zostaną podane poprzez sołtysów wsi. 

                  Z poważaniem 

        Tadeusz Górski - Wójt Gminy  

Wszystko zależy od nas . . . 

    Wychodząc naprzeciw nowym standardom aktywności społecznej, rozpoczynamy prace  nad powołaniem Lokalnej Grupy Działa-

nia. Podstawowa zasada to inicjatywa oddolna społeczeństwa. Do jej zadań należeć będzie wdrażanie nowych inicjatyw społecznych.  

Szczegóły działalności Lokalnej Grupy Działania zamieszczone zostały na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Gmi-

ny Rejowiec w zakładce „Ogłoszenia”.   Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnej pracy społecznej na rzecz naszej Gminy i 

poszczególnych wsi.  

   Zgłoszenia kandydatur prosimy kierować do Urzędu Gminy (tel. 082- 56-88-144 w. 38) 


