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MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY NR 11 i 12(126 i 127) 2009r.

„Są ludzie smutni, opuszczeni,
niepotrzebni nikomu
i nikt z nimi słowa nie zamieni,
nie zaprosi do swojego domu.
Weź do ręki biały opłatek,
choćbyś nawet nie miał go z kim”

Szanowni Państwo
Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, w którym nikt nie powinien
być sam.
Z tej okazji życzymy mieszkańcom gminy, niech cudowna moc Gwiazdy
Betlejemskiej sprawi, by w każdym domu zagościły dobroć, życzliwość, wzajemne
zrozumienie i wybaczenie, by nie zabrakło miłości, radości, spokoju i szczęścia,
dobrego słowa i serdecznego gestu.
Na nadchodzący Nowy Rok 2010 dużo zdrowia, jak najmniej trosk oraz
wszelkiej pomyślności.
Wójt Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Górski

Antoni Bukraba
Strona 1

Egzemplarz bezpłatny
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Zespół z GOK w Rejowcu
w widowisku „Pieczenie chleba”

Zespół z Zanosina - przedstawienie
pt. „matki Boskiej Gromnicznej”

Zespół „Sami Swoi” z Sawina w opowieści
„Obyczaje szlacheckie”
Strona 2
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Przez Leonów eksperci zatrudnieni przez stronę na Pomiankiewicz Powiatowy Inbezpieczniej szwajcarską Jerzy Piszczek spektor Nadzoru Budowlanego
i wygodniej i Krzysztof Puczko, a w charakte- w Chełmie.
W Leonowie oddano do użytku odcinek 2,4 km odnowionej nawierzchni drogi powiatowej. Budowa
drogi odbyła się w ramach realizacji
zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa
i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w powiecie chełmskim poprzez przebudowę kluczowych odcinków dróg powiatowych”.
Mając to na uwadze, gmina
dołożyła z własnego budżetu 195.000
zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć
tysięcy złotych), co stanowi 40%
kosztów rzeczywistych.
Uroczyste otwarcie drogi
miało miejsce dnia 30 października
2009 r. z udziałem wicestarosty Adama Rychliczka, dyr. ZDP Krzysztofa
Wojciechowskiego, władz gminnych
oraz nauczycieli i uczniów Szkoły
Podstawowej w Leonowie.

Szwajcarzy w Rejowcu
W związku ze złożonym
wnioskiem pn. „Poprawa sytuacji
społeczno – ekonomicznej gmin
Rejowiec i Chełm w powiązaniu
z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii” w ramach PolskoSzwajcarskiego Programu Współpracy. 9 grudnia b.r. gościliśmy
delegację ze Szwajcarii wraz
z przedstawicielami ambasady
szwajcarskiej. Do Rejowca przyjechali: Heinz Kaufmann - Dyrektor
Biura Szwajcarsko – Polskiego
Programu Współpracy (Ambasada
Szwajcarii w Warszawie), Krzysztof Kaczmarek - Koordynator Programu (Biuro Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy),

rze obserwatorów wzięli także
udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz
Władzy Wdrażającej Programy
Europejskie - Krzysztof Gasparski
(MRR) i Jakub Karcz- WWPE).
Spotkanie miało na celu przedstawienie gościom ze Szwajcarii projektu budowy 2 biogazowni o mocy 1,1 MW na terenie gmin Rejowiec i Chełm. Wyniki dokonanej
wizytacji będą znane w późniejszym terminie.

Budowa zbiornika retencyjnego przesunięta w czasie
W związku z odrzuceniem
w końcowej fazie naszego wniosku
dotyczącego budowy zbiornika retencyjnego, po jego wnikliwej analizie
i uwzględnieniu wcześniejszych niedociągnięć, zostanie opracowany
i złożony kolejny wniosek.

Konwent Wójtów
w Rejowcu
W czwartek 22 października 2009 roku w siedzibie Zespołu
Szkół Publicznych w Rejowcu
spotkali się włodarze poszczególnych gmin Powiatu Chełmskiego
na spotkaniu zwanym Konwentem
Wójtów. Gospodarzem był Wójt
Gminy Rejowiec Tadeusz Górski.
Na spotkaniu byli również obecni
Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Starostowie Powiatu Chełmskiego Kazimierz Stocki i Adam Rychliczek
oraz zaproszeni goście – Alicja
Nawrocka Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Chełmie, Marze-

Na Konwencie poruszano
sprawy ważne dla naszego regionu, między innymi dotyczące rynku pracy, gospodarki gruntami,
zmian
w prawie budowlanym,
a także funkcjonowania oświaty.
Cykliczne spotkania samorządowców w ramach Konwentu dobrze
służą rozwiązywaniu problemów
lokalnego środowiska.

Zebrania wiejskie
W dniach od 16 listopada do
12 grudnia we wszystkich sołectwach
Gminy Rejowiec odbyły się zebrania
wiejskie.
Miały one na celu poinformowanie
mieszkańców gminy o realizacji budżetu gminy w 2009 r., zapoznanie
z budżetem gminy i stawkami podatków na 2010 r. oraz planowaną reorganizacją sieci szkół na terenie gminy.
Zgłoszone podczas zebrań
wnioski mieszkańców dotyczyły następujących spraw:
- remonty i modernizacje dróg;
- poprawę bezpieczeństwa na wsiach
przez nasilenie kontroli policji;
- odwodnienia gruntów;
- budowy kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków;
Wnioski powyższe będą
realizowane w miarę posiadanych
środków w budżecie Gminy, natomiast wnioski dotyczące bezpieczeństwa przekazano do realizacji Posterunkowi Policji.
Janina Danielczuk

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia najlepsze życzenia radości, miłości i moc łask płynących
od malutkiego Jezusa oraz samych pięknych, zdrowych i spokojnych dni.
Niech w całym 2010 roku świeci Wam słońce i grzeje ciepło domowego ogniska.
Mieszkańcom sołectwa Rejowiec i Kolonii Rejowiec życzy sołtys,
Lucyna Polakowska
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Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego przeżytych w niepowtarzalnej, rodzinnej atmosferze
wigilijnego stołu oraz wszystkiego, co dobre w Nowym 2010 Roku mieszkańcom sołectwa Hruszów
i Kolonii Hruszów życzy sołtys
Sylwester Mazur

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (M.P. Nr 52, poz. 742.) przyjęto następujące stawki:
I. Od nieruchomości:
Lp
.
A

Rodzaj podatku

Stawka w 2010

Stawka w 2009

Stawka max.

1

Budynki
Budynki mieszkalne

0,40

0,40 zł od m2

0,65

2

Budynki pod działalność gospodarczą

18

17,50 zł od m

3

Budynki – materiał siewny

8,70

8,66 zł od m2

9,57

4

Budynki – działalność w zakresie świadczeń zdrowotnych

4,16

3,75 zł od m2

4,16

5

Pozostałe budynki

6,20

6,00 zł od m2

6,88

6

Budowle

2%

2%

2%

2

20,51

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1. budynki lub ich części i grunty zajęte na potrzeby związków wyznaniowych
Lp

Rodzaj podatku

Stawka w 2010

Stawka w 2009

Stawka max.

B

Grunty

1

Grunty pod działalność gospodarczą

0,72

0,69 zł za m2

0,77

2

Grunty pod jeziorami zajęte
na zbiorniki

3,70

3,65 zł za 1 ha

4,04

3

Grunty pozostałe

0,36

0,34 zł za m2

0,39

II. Informujemy także, że w Monitorze Polskim Nr 68, poz. 886 ogłoszony został Komunikat Prezesa GUS w sprawie
średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku. Cena ta wyniosła 34,10 zl za 1 q. Przy obliczeniu
podatku rolnego stosujemy 2,5 q na 1 ha, czyli 85,25 zł za 1 ha.
III. Natomiast w Monitorze Polskim Nr 69, poz.896 ogłoszony został Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej
ceny sprzedaży drewna, obliczony według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy
kwartały 2009 roku. Cena wynosi 136,54 zł. Stawka obowiązująca w gminie Rejowiec to 30,04 zł za ha.

„Wspaniałomyślność jest istotą przyjaźni”
Oskar Wilde
Dyrektor, nauczyciele wychowania fizycznego oraz uczniowie Gimnazjum im. Jana Henryka Dąbrowskiego
w Rejowcu serdecznie dziękują firmie

TRANS MAJ i ZBIG DOR za ufundowanie strojów

sportowych dla reprezentacji Gimnazjum.
Dyrektor szkoły Ewa Nowak

Rejowiec, dnia 08 grudnia 2009 r.

Strona 4

OKSZA

Przetargi, które odbyły się do w trybie zapytania cenowego do 14.000
Dnia 9 września odbył się przetarg na zadanie pn. MONITORING WIZYJNY W WERSJI STANDARDOWEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
Wpłynęły dwie oferty:

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena netto/ cena brutto

1

„PAG” Sp. z o. o. Bogdanka

13 114,75 zł/ 16 000 zł

2

BABYCAM - Michałowice

14 344,26 zł/ 17 500 zł

Dnia 11 sierpnia 2009 odbył się przetarg na zadanie pn. MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ CZECHÓW KĄT. Wpłynęły trzy
oferty:

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena netto/ cena brutto

1

PTH i U Bud. Inż. „TALIMEX” Rejowiec

36 771,00 zł/ 44 860,62zł

2

Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowo Transportowo Handlowe Piotr Pilipczuk Rejowiec Fabryczny

38 814,50 zł/ 47 353,69zł

3

Deweloperski Zakład Remontowo-Budowlany
Krzysztof Radziewski – Krasnystaw

36 481,07 zł/ 44 506,91zł

Wybrano ofertę Nr 3
Dnia 9 listopada 2009r. odbył się przetarg nieograniczony na zadanie pn. „TO NALEPSZE DOBRE,CO SIĘ WSZEM PRZYGODZI (Mikołaj Rej), O KULTURĘ DBAMY – NOWYCH TWÓRCÓW ZRODZI”. Wpłynęło 12 ofert:
Nr oferty

Nazwa firmy

Cena netto/ cena brutto

1

P.H.U. IZAURA - Lublin

431 584,60 zł/ 526 533,21zł

2

Zakład Usługowo Handlowy – Kielce

427 152,46 zł/ 521 126,00zł

3

478 059,45 zł/ 583 232,53zł

4

Przedsiebiorstwo Wielobranżowe
„AGTEL” – Zamość
TOKBUD Tomasz Karaś – Świdnik

5

Przed.Usług.Handl. STOLMUR – Zamość

394 748,30 zł/ 481 592,93zł

6

„GELA” Usługi Budowlane – Ćmiłów 38

286 065,60 zł/ 349 000,03zł

7

Przedsiębiorstwo Wielob. „EMBUD”- Chełm

447 606,43 zł/ 504 079,84zł

8

PPHU „ŁUBEX” – Chełm

413 718,73 zł/ 404 736,85zł

9

Deweloperski Zakład Remontowo-Budowlany

352 450,82 zł/ 429 990,00zł

10

FARBUD Kompleksowe Usługi Budowlane
Wólka Rejowiecka

496 962,60 zł/ 606 294,37zł

11

Usługowy Zakład Remontowo-Budowlany
Krasnystaw

429 693,31 zł/ 524 226,32zł

12

Usługi Remontowo-Budowlane – Chełm

416 375,80 zł/ 508 417,68zł

442 380,30 zł/ 539 703,97zł

Dnia 26 pażdziernika 2009r odbył się przetarg nieograniczony na zadanie pn. ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ KOPARKOŁADOWARKI. Wpłynęło dwie oferty:
Nr oferty

Nazwa firmy

Cena netto/ cena brutto

1

ELPRONAR Gołdyn Spółka Jawna – Kraków

147 000,00 zł/ 179 340,00zł

2

Firma „TOMBUD” - Opatówek

139 000,00 zł/ 170 000,00zł

Komisja przetargowa wybrała ofertę Nr 2
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Dnia 3 grudnia 2009 r odbył się przetarg na zadanie pn. ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH w OKRESIE ZIMOWYM 2009/2010. Wpłynęły trzy oferty:
1. PTHiU Bud. Inż „TALIMEX”
2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowo- Handlowe Piotr Pilipczuk – Rejowiec Fabr
3. Usługi Handlowe Jerzy Werenkowicz , Materiały i Prace Ogólnobudowlane, Roboty Ziemne i Transportowe
Wybrano ofertę Nr 1
Teresa Anna Kula

Realizacja budżetu gminy
Rejowiec za III kwartał 2009 roku stanowi po stronie dochodów
kwotę 12 267 715,86 zł, co w stosunku do planu wynosi 64,07 % natomiast wykonanie wydatków to
kwota 10 849 601,81 zł i odnosi się ona do planu wydatków w stosunku 57,21%. Z powyższych kwot
wynika, że gmina za trzeci kwartał wypracowała nadwyżkę w kwocie 1 418 114,05 zł. Wystąpienie
nadwyżki oznacza, że część dochodów budżetowych nie jest wykorzystywana na finansowanie wydatków.
Gmina do chwili obecnej w swoim budżecie zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:
1. Wykup działek pod zbiornik retencyjny – 25 573,59 zł
2. Dokumentacja dotycząca budowy oczyszczalni ścieków – 17 490,50 zł
3. Zakup koparko-ładowarki Komatsu – 170 000 zł
4. Dofinansowanie kosztów budowy drogi we wsi Leonów – 195 000 zł
5. Budowa drogi Czechów Kąt – 93 916,91 zł
6. Modernizacja nawierzchni na ul. Szkolnej – 72 116,68 zł
7. Zakup lokalu w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Marysinie – 17 881,88 zł
8. Budowa cmentarza – 40 746,25 zł
9. Dokumentacja dotycząca informatyzacji gminy – 5 510 zł
10. Zakup traktora ogrodowego – 7 990,50 zł
Zakup stolarki okiennej do Sali przy ZSP w Rejowcu – 32 940 zł
Przeprowadzono następujące remonty:
1. Dróg gminnych – 39 438,05 zł
2. Budynku na mieszkania socjalne – 41 121,68 zł
3. Budynku Urzędu Gminy – 4 872,63 zł
4. Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej – 9 384,64 zł
5. Oczyszczalni ścieków – 14 971,00 zł
Budynków oświatowych – 62 239,05 zł
Realizujemy w dalszym ciągu budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych ,
elewację na kwotę 143 258,13 zł i ścianki działowe – 26 021,39 zł.
Skarbnik Gminy Rejowiec
Renata Słomczyńska

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec
http://portal.rejowiec.bip-gov.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony wykaz
nieruchomości stanowiących własność gminy położonych w Wereszczach Małych - działka nr 9
i Rejowcu - działka nr 341/3 przeznaczonych do sprzedaży.
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W Dzień Wszystkich
Świętych na terenie cmentarza
parafialnego w Rejowcu prowadzona
była publiczna zbiórka datków na
renowację grobów żołnierzy i innych
osób spoczywających w zapomnianych mogiłach.
Kwestarzami byli członkowie
Towarzystwa Regionalnego: J. Grzesiak, M.J. Kawałko, M. Psujek, M.
Kieliszek, G. Glina, J. Danielczuk,
A. Bukraba, M. Kość i F. Kozłowski.
Towarzyszyli im młodzi kwestarze,
uczniowie miejscowych szkół.
Z ZSP w Rejowcu – Marta Zachora,
Karina Werenkowicz, Natalia Roczon, Katarzyna Szabla.
Z Gimnazjum w Rejowcu udział
w kweście wzięły następujące osoby:
K. Prus, M. Pyclik, D. Dawidziuk,
D. Mazur, K. Dubiel, T. Fornal,

D. Ziemiński, M. Cenkała, D. Szuran,
A. Kusiak, A. Wilgocka, S. Lipińska,
A. Kowalska, D. Kość, K. Kowalczuk,A. Chomątowski.
Kwestujących mile zaskoczyła życzliwość i hojność odwiedzających groby bliskich. Mieszkańcy
gminy i bardzo wiele osób przyjezdnych wrzucało do puszek różne kwoty. Nie liczyła się ich wielkość. Ważny był gest życzliwości i rozmowy
z kwestującymi. Wynikało z nich, że
w społeczeństwie istnieje wewnętrzna
potrzeba wspierania takich akcji,
a groby należy odnowić, wszak są
cząstką naszej historii. Sama kwesta
także była lekcją historii i przykładem dla młodego pokolenia.
Słowa uznania należą się
młodzieży, która stanęła na wysokości powierzonego jej zadania. Z roli
kwestarzy wywiązała się znakomicie.

Szczególne podziękowania
Towarzystwo Regionalne kieruje pod
adresem tych wszystkich, którzy podzielili się nawet przysłowiowym
groszem, przyczyniając się do zebrania niebagatelnej kwoty 2331,48 zł.
Towarzystwo zapewnia, że
nie zmarnuje się żaden grosz. Zostaną
przeznaczone zgodnie z wcześniejszymi planami. Groby żołnierskie już
zostały częściowo uporządkowane,
a to dopiero początek. Potrzeby są
duże, a ich realizacja będzie przebiegać systematycznie.
Nie sprawdziły się czarne
scenariusze osób nastawionych wrogo do wszystkiego, co próbuje się
robić na terenie gminy. No cóż, każdy
myśli swoimi kategoriami. Na szczęście osób rozsądnych i nastawionych
życzliwie do innych nie brakuje.
Janina Danielczuk

Protokół z liczenia pieniędzy w załączeniu.

Protokół
ze zbiórki publicznej Towarzystwa Regionalnego w Rejowcu
zorganizowanej w dniu 1 listopada 2009 roku

Cel kwesty: odnowienie grobów bohaterów wojennych.
Nr zezwolenia: Decyzja Nr 1/2009, wydana przez Wójta Gminy w Rejowcu dn. 18.10.2009 r.
Ogółem zebrano: 2331,48 zł (słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden zł. 48/100 gr.)
Podczas liczenia natrafiono na rożne nominały, ich spis poniżej:1 gr.- 41 szt. x 0,01= 0,41 zł;2 gr.- 51 szt. x 0,02=
1,02 zł;5 gr.- 43 szt. x 0,05= 2,15 zł;10 gr.- 64 szt. x 0,10= 6,40 zł;20 gr.- 110 szt. x 0,20= 22,00 zł;
50 gr.- 153 szt. x 0,50= 76,50 zł;1 zł.- 364 szt. x 1= 364,00 zł; 2 zł. - 312 szt. x 2= 624,00 zł;5 zł.- 155 szt. x 5= 775,00 zł,
10 zł.- 36 szt. x 10= 360,00 zł;
20 zł.- 5 szt. x 20 = 100,00 zł. Razem= 2331,48 zł
Otwarcia czterech puszek, po sprawdzeniu nienaruszonych pieczęci na plombach dokonała komisja w składzie: Marzena
Kieliszek, Jerzy Grzesiak, Antoni Bukraba, Marian Kawałko, Janina Danielczuk, Feliks Kozłowski, Maria Psujek, Mirosław
Kość Grażyna Glina
Komisja potwierdza zebraną kwotę: dwa tysiące trzysta trzydzieści jeden zł. 48/100 gr.
Koszty zorganizowania akcji pokryte zostały ze środków własnych i wyniosły 118 zł. (słownie: sto osiemnaście złotych).
Rejowiec dn. 01.11.2009 r.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie
internetowej Gminy Rejowiec http://portal.rejowiec.bipgov.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został
zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do dalszego najmu dotychczasowemu najemcy.
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Ogłoszenie
Sprzedam garaż murowany z kanałem, w Rejowcu, osiedle: ulica Słoneczna,
nr telefonu: 660 674 845
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CHÓR NA SZÓSTKĘ

LEKCJA PATRIOTYZMU

pieśni patriotyczne. Wszystkich zachwycił
występ
solistów: Tomasza
Lipiń s ki eg o,
który zagrał na
klarnecie

9 listopada, odbyły się w naszej szkole uroczystości
z okazji Dnia Patrona oraz Święta Niepodległości. Od 10 XI
2006 roku nosimy imię Jana Henryka Dąbrowskiego i co roku
o tej porze obchodzimy Dzień Patrona. W ramach uroczystości
uczniowie mieli za zadanie przygotowanie gazetek okolicznościowych w klasach, obejrzeliśmy także prezentację multimedialną przybliżającą wizerunek Dąbrowskiego. Wszyscy
uczniowie wzięli również udział w konkursie Dyrektora szkoły
dotyczącym generała Dąbrowskiego, jego legionów i hymnu
państwowego. Po zakończeniu konkursu odbył się apel, podczas którego uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Po części oficjalnej rozpoczęła się
część artystyczna, którą przygotowali uczniowie klas I oraz III
pod kierunkiem p. Agaty Woźniak, p. Agnieszki Dąbskiej
i p. Marka Pukasa. Uczniowie wygłosili wiersze oraz kolejno
przedstawili nam fakty związane z tym, jak doszło do odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku.
czyście.
Całość uświetnił nam występ chóru szkolnego , który wykonał

Listopad okazał się szczęśliwym
miesiącem dla naszych chórzystów - podczas XI Powiatowego Przeglądu Pieśni i Poezji Religijnej i Patriotycznej w Chełmie
nasi chórzyści wyśpiewali I miejsce. W kategorii solistów II miejsce zajęła Klaudia Słomczyńska. To duże wyróżnienie. Cieszymy się
bardzo. W tym roku „ujawniły się” nam liczne talenty muzyczne, które dzięki panu Markowi Pukasowi mogą zaprezentować się szerszemu gronu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
REDAKCJA GIMPRASY
"Hejnał Mariacki" , Konrada Kloca,
który zaśpiewał pieśń „Rozszumiały
się wierzby płaczące" oraz "Ja to
mam szczęście" w wykonaniu Klaudii Słomczyńskiej. Dzień zakończyliśmy poczęstunkiem przygotowanym
dla klas pierwszych. Cała uroczystość była świetnie zorganizowana
i mamy nadzieję , że za rok będziemy obchodzić ten dzień równie uroDiana Lewczuk - Gimprasa

Dziewczęta z Gimnazjum im.
J. H. Dąbrowskiego w Rejowcu zdobyły
III miejsce w Wojewódzkich Biegach
Przełajowych sztafet 10x 800m, które
odbyły się w Tomaszowie Lubelskim.
Cała drużyna spisała się bardzo dobrze.
Nasze lekkoatletki przegrały z drużyną
Gimnazjum Tomaszowa Lubelskiego
i Gimnazjum z Łukowa. To już drugie 3
miejsce na zawodach wojewódzkich,
jakie udało się drużynie dziewcząt wywalczyć. Pierwszy raz nasza drużyna

Podsumowanie roku
szkolnego we współzawodnictwie
sportowym
w roku szkolnym 2008/09
267 szkół gimnazjalnych startowało
w zawodach sportowych (rejonowych i wojewódzkich ). Nasze gimnazjum zajęło 23 miejsce w województwie z wynikiem (230 pkt)
w rejonie: I miejsce Gimnazjum nr 8 Chełm,
II miejsce Gimnazjum Rejowiec, III miejsce
Gimnazjum nr 7 Chełm.
W roku szkolnym 2008/09 dużo
punktów wywalczyły dziewczęta 167 pkt.
startując w następujących zawodach:
Sztafeta 10x800m I miejsce rejon

zdobyła III miejsce na zawodach wojewódzkich w roku 2006.
Kolejnym sukcesem naszych
gimnazjalistek jest II miejsce w punktacji zespołowej w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych w Lubartowie, które odbyły się 21.10.2009
roku. Dziewczęta biegały na dystansie
1000m rocznik 1996 i 1500m rocznik
1995 i 1994. Najlepszą zawodniczką
biegu na 1000m okazała się Katarzyna
Karauda, która zajęła V miejsce, a wśród
klas II-III Agata Wilgocka.
Skład reprezentacji: K. Czuba,
N. Krasun, K. Pastuszak, K. Karauda,
w Cycowie, V miejsce województwo w Lubartowie; Wojewódzkie Indywidualne Zawody w Biegach Przełajowych runda jesienna
Lubartów IV miejsce; Piłka ręczna I miejsce
rejon we Włodawie, V miejsce województwo
w Łukowie; Wojewódzkie Indywidualne Zawody
w Biegach Przełajowych runda wiosenna Woskrzenice VI miejsce; Liga LA II
miejsce rejon Rejowiec Fabryczny X województwo w Zamościu. Wojewódzkie Indywidualne Zawody z Lekkiej atletyki VI miejsce w Zamościu.

K. Sadowska,H. Szadura, W. Ragaman,
K. Jarzębska, A. Wilgocka, A. Rutka,
N. Karska, S. Korcz, E. Wójtowicz.
Cieszy fakt, że są dziewczęta,
które potrafią pogodzić obowiązki szkole i chętnie rozwijają swoje predyspozycje i zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych z lekkiej atletyki, które odbywają się w naszym Gimnazjum. Umieją
one cieszyć się ze zdobywania nowych
wiadomości i lepszej sprawności fizycznej, reprezentując naszą szkołę w powiecie, rejonie, i w województwie.
Życzymy dalszych sukcesów!
Redakcja GIMprasy

Lubartów XVIII miejsce; Piłka ręczna II
miejsce rejon w Chełmie; Wojewódzkie Indywidualne Zawody w Biegach Przełajowych
runda wiosenna Woskrzenice XXXI miejsce;
Liga LA IV miejsce rejon Rejowiec Fabryczny; Rejonowe Indywidualne Zawody z Lekkiej atletyki VI miejsce w Rejowcu Fabrycznym.
Przypominam, aby startować
w zawodach rejonowych trzeba wygrać zawody powiatowe.
Do zawodów wojewódzkich kwalifikuje się
Chłopcy wywalczyli 63 pkt. star- mistrz rejonu w grach, a w konkurencjach
tując w następujących zawodach:
biegowych mistrz i wicemistrz.
Sztafeta 10x800m IV miejsce rejon
Redakcja GIMprasy
w Cycowie; Wojewódzkie Indywidualne Zawody w Biegach Przełajowych runda jesienna
Strona 8
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PRZYJACIEL ZIEMI
Od początku roku szkolnego 2009/
2010 w Gimnazjum w Rejowcu realizowaliśmy projekt „PRZYJACIEL ZIEMI” dofinansowywany przez WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.
W ramach realizacji projektu pod opieką
p. dyr. Ewy Nowak, p. Elżbiety Ciechan
i p. Amelii Klimczuk podjęliśmy szereg działań których celem było podniesienie świadomości ekologicznej, rozszerzenie wiedzy
o środowisku oraz uwrażliwienie uczniów na
czystość najbliższego otocznia i dbałość
o Planetę. PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU:Sprzątaliśmy świat – uczniowie klas
I i III pod opieką nauczycieli wychowawców
sprzątali okolice Rejowca, oraz las Kadzin

Andrzejkowej
magii czas...

i Kadelnicę; Rozmawialiśmy z leśniczym –
uczniowie klas III uczestniczyli w spotkaniu
z leśniczym Andrzejem Koczkodajem na
temat prowadzenia właściwej gospodarki
leśnej; Wygłaszaliśmy prelekcje – uczennice
klasy III Ewelina Janiszewska i Alicja
Zwierzchowska przygotowały prezentację
i wygłosiły prelekcję na temat „Znaczenia
i funkcji lasu”; Organizowaliśmy lekcje dla
młodzieży Szkoły Podstawowej - uczennice
Justyna Łachowska i Monika Palonka przygotowały prezentację i przeprowadziły lekcję
z klasami szóstymi na temat „Segregacja
śmieci. Recykling”; Uczniowie zdobywali
wiedzę na temat środowiska przyrodniczego
i jego ochrony na zajęciach kół prowadzonych przez p. Elżbietę Ciechan i p. Amelię
Klimczuk ; Propagowaliśmy segregację odpadów i nawoływaliśmy do oszczędności

energii i jednocześnie ochrony klimatu poprzez rozpowszechnianie ulotek wśród
uczniów Gimnazjum, Szkoły Podstawowej
i wśród rodziców; Uczniowie brali udział
w szkolnych konkursach – plakatu, multimedialnym i ekologicznym.

z Gminnego Przedszkola w Rejowcu.

ko osobiście podtrzymywało zaczarowany
klucz z dużym oczkiem, przez który lano
roztopiony wosk. Z powstałych kształtów
odczytywano przyszłość dzieci. Wspólna
zabawa przyniosła wszystkim wiele radości.

Wychowankowie internatu (Sandra Rutka,
Patrycja Bednarek, Malwina Pilipczuk, Aleksandra Iwańczuk, Milena Jędrusiak, Sylwia
Pieczykolan,
Agata Momot, Krzysztof
Uszko i Paweł Czarnecki ) mieszczącego się
w Zespole Szkół Publicznych im. Mikołaja
Reja w Rejowcu zorganizowali niezapomnianą Zabawę andrzejkową dla milusińskich. Po
zaprezentowaniu przez młodzież części artystycznej nastąpił moment najbardziej oczekiwany przez przedszkolaki – czas wróżb, zabaw i przepowiedni. Każdy chciał wiedzieć,
co przyniesie Nowy Rok i co go czeka w niedalekiej przyszłości…

30 listopada 2009 r. Samorząd
Szkolny Zespołu Szkół Publicznych im.
M. Reja w Rejowcu zorganizował dla społeczności szkolnej wróżby andrzejkowe. Uczniowie mogli dowiedzieć się jak będzie wyglądała ich przyszłość wróżąc: z ręki, magicznej
kuli, kart, studni życzeń, pudełek i innych
wróżb. Wróżby dla uczniów zorganizował –
Samorząd Uczniowski (Bartłomiej Kleban,
Żaneta Alot, Karolina Kosmowska, Agnieszka
Woźniak, Krystian Szabla, Katarzyna Zawiaczyńska, Agnieszka Ragaman, Agnieszka
Paździor, Daniel Pietuch, Edyta Klin, Kinga
Momot, Karolina Woźniak, Anita Chamrol, Układanie butów, poznawanie przyszłych
Klaudia Zalewska, Szymon Misiewicz) pod zawodów i wiele innych wróżb wywołało
wiele radości i zabawnych sytuacji. Nie obyło
opieką Pani Agnieszki Brzyszko.
się też bez najważniejszej atrakcji, czyli lania
Wiedźmy i czarodzieje wróżyli nie tylko spowosku przez dziurkę od klucza. Każde dziecłeczności szkolnej, ale również dzieciom
Eliminacje Powiatowe do 13 Jesiennego
Konkursu Recytatorskiego
odbyły się w naszej placówce 3 listopada. Na
konkurs przyjechały dzieci i młodzież z Chełma, Wojsławic i Rejowca. Komisja w składzie: Jolanta Pawlak-Paluszek, Czesława Kozorys i Dorota Łosiewicz wysłuchała 23 prezentacji, z których została wyłoniona reprezentacja do eliminacji wojewódzkich. Są to:
Bartłomiej Błaszczuk, Sandra Świszcz-SP Nr
2 w Chełmie, Uszula Rymarska-ZSP w Wojsławicach, Eliza Gawriołek-Gimnazjum Nr 6
w Chełmie oraz Arkadiusz Czarnecki-II LO
w Chełmie. Wyróżniono również Patrycję
Suską-GOK Rejowiec, Natalię Siennicką

i Karolinę Kołtun z Gimnazjum Nr 6 w Rejowcu. Dziękujemy bardzo Przewodniczącemu Rady Gminy Antoniemu Bukrabie za
obecność i pomoc.

Podczas realizacji projektu udało
nam się zakupić pomoce naukowe, które na
trwałe wzbogacą nasze pracownie np.: foliogramy na temat ochrony środowiska, zestaw
do badania gleb, zestawy skał i minerałów,
kompasy, a także pojemnik do segregacji
odpadów.
Cieszymy się, że duża grupa młodzieży zaangażowała się w realizację zadań wynikających z projektu. Dziękujemy wszystkim za
zaangażowanie, wsparcie i pomoc w naszych
przedsięwzięciach.
Realizatorzy projektu.

To zaczarowane spotkanie zakończono słodkim poczęstunkiem ufundowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych – p. Janusza Janiaka oraz przygotowanym przez rodziców przedszkolaków. Wiedźmy i czarodziejów przygotowała Pani Katarzyna Sadowska –
Twardzik - wychowawca internatu.
Warto organizować tego typu uroczystości
ponieważ łączą pokolenia, pozwalają na zachowanie w naszej pamięci wielu zwyczajów
i obrzędów ludowych a dzieciom sprawiają
dużą przyjemność. Wspólna zabawa połączona z wróżbami pokazała, jak miło jest podtrzymywać piękne tradycje.
A.Brzyszko i K. Sadowska-Twardzik
konkursu dowiemy się, gdy rada ekspertów
WOK obejrzy przedstawienia w całym województwie. Nagrody dla zespołów ufundowało
Starostwo Powiatowe.

W Święto 11 listopada tradycyjnie
10 stycznia zapraszamy na kolejny
zostało uczczone mszą świętą. Delegacja finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
kombatantów, Radnych Gminy i Orkiestry
Grzegorz Gwardiak
Dętej odwiedziła groby żołnierskie znajdujące
się na terenie całej gminy składając wiązanki
kwiatów.
Urodzeni: Antoni Z., Łukasz P.,
Powiatowy Przegląd Widowisk
Mateusz K.,
Zuzanna K.,
i Teatrów Wsi w br. skupił trzy zespoły. GOK
Wiktor B.,
Rejowiec zaprezentował „Pieczenie chleba”,
Natalia K.
Sawin „Biesiadę sarmacką”, a Zanowinie
„Gromniczna w Zanowiniu”. O wynikach
Strona 9
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powinniśmy robić dla
naszych przyjaciół?
Wymieniali też przyjaciół bajkowych bohaterów. Mówili, jak należy
opiekować się misiami,
które są przecież najlepszymi przyjaciółmi
dzieci. Zabawa sprawiła
wszystkim dużo radości.

Święto Pluszowego Misia
W dniu 2.XII.2009 w Szkole Podstawowej w Rejowcu obchodziliśmy Święto
Pluszowego Misia. Święto zorganizowała
szkolna bibliotekarka dla uczniów klas 0-3.
Ponieważ uczestników było wielu, impreza ta
odbyła się na małej sali gimnastycznej udekorowanej specjalnie na te okazję. Tego dnia
każde dziecko przyniosło ze sobą swojego
ulubionego misia.

Na k oniec
Wszystkie klasy wzięły udział w „Przeglądzie
uroczystości
rozdano
piosenki o misiach”, niektóre przygotowały
dyplomy
za
udział
nawet specjalne układy choreograficzne. Było
w przeglądzie piosenki,
na co popatrzeć. Panie wychowawczynie bardzo się starały przygotowując swoich misiu Yogi. Poznały też nieznanego im do tej a każdy uczestnik tej imprezy dostał ciasteczpory misia Paddingtona. Mali uczniowie ko w kształcie misia.
uczniów.
Podczas uroczystości dzieci opowiadały chętnie odpowiadali na zadawane im przez
o swoich ulubionych zabawkach, a także prowadzącą pytania. Wiele z nich dotyczyło
Iwona Borowska
o bohaterach bajek. Obejrzały krótkie bajki istoty przyjaźni. Co to znaczy być dobrym
o misiu Uszatku, Kubusiu Puchatku a nawet przyjacielem? Na czym polega przyjaźń? Co

Świetlica środowiskowa „Okno na Świat”
W listopadzie minął rok od założenia w Szkole Podstawowej w Rejowcu
świetlicy środowiskowej „ Okno na świat”.
W woj. lubelskim jako jedynym w Polsce
powstało 20 takich placówek. Utworzone one
zostały dzięki programowi Polskiego Czerwonego Krzyża i Duńskiego Czerwonego Krzyża
finansowanego przez Velux Fundation. Celem
projektu jest prowadzenie 20 świetlic środowiskowych PCK dla dzieci i młodzieży
w wieku 7 – 18 lat wywodzących się ze środowisk ubogich, pochodzących z małych miejscowości i wsi oraz środowisk, w których
rodzice ze względu na pracę nie mogą zająć
się nimi w godzinach popołudniowych. Świetlica jest miejscem, gdzie dzieci mogą spokojnie odrobić lekcje, zjeść podwieczorek, skorzystać z dodatkowych lekcji angielskiego ( 2
godz. tygodniowo ), zapoznać się z zasadami
i wartościami reprezentowanymi przez Czerwony Krzyż, nauczyć się zasad udzielania
pierwszej pomocy, poznać programy edukacyjne PCK, a przede wszystkim mile i bezpiecznie spędzić czas zanim wrócą do domów.
Do naszej świetlicy obecnie zapisanych jest
36 uczniów, niejednokrotnie jest ich o wiele
więcej. Placówka została wyposażona w gry
stolikowe, sprzęt sportowy (piłki, skakanki),
piłkarzyki, gry play stadion, telewizor. Sala
została częściowo wyremontowana: wymie-

niono parapety, odnowiono lamperie oraz
zainstalowano rolety w oknach. Na ten rok
zaplanowano kolejne prace remontowe.

z dziećmi w świetlicy, uczestniczą
w akcjach charytatywnych, bawią się oraz pomagają w odrabianiu lekcji.

W czasie wakacji w ramach projektu organizowany jest wypoczynek letni. Z naszej świetlicy 22 dzieci miało możliwość wyjechać do
Mszany Dolnej na kolonie (6 dzieci) i do Kręska w woj. Warmińsko - mazurskim na obóz
szkoleniowo – wypoczynkowy (16 osób).
Wszyscy uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni i ze łzami w oczach, bo o tak wspaniałych
wakacjach nawet nie marzyli. Mamy nadzieję,
że wakacje 2010 będą równie udane i przynajmniej część zapisanych do świetlicy dzieci
będzie znów mogło skorzystać z propozycji
wyjazdu.

W październiku 35 rodzin (60 osób) dzieci
korzystających ze świetlicy, otrzymało pomoc
w postaci paczek żywnościowych (ok. 5 kg na
osobę). Dzięki uprzejmości p. Wójta Gminy
Rejowiec, który nieodpłatnie organizuje transport z Banku Żywności PCK w Lublinie, taką
pomoc będziemy powtarzać.
Projekt „ Okno na Świat „ może być
realizowany dzięki władzom samorządowym
i oświatowym. Słowa podziękowania należą
się dyr. SP p. M. Królickiej oraz wójtowi
p. T. Górskiemu za umożliwienie jego realizacji.

Pracę naszej świetlicy czynnie wspierają wolontarsze. Jest to młodzież
Dorota Bednarska
z miejscowego
gimnazjum oraz
Mikołajkowe spotkanie dla dzieci w Bibliotece
nauczyciele SP.
W dniu 8 grudnia w Gminnej Bibliotece Publicznej ,w Oddziale
Wol ontariusze
dla
Dzieci
zorganizowano dla najmłodszych Spotkanie Mikołajkowe, które
korzystają
ze
odbyło
się
w ramach cyklu "Cała Polska Czyta Dzieciom". W tym dniu do
szkoleń prowadzonych przez biblioteki przybyły dzieci z kl 0"a" Szkoły Podstawowej z wychowawczyp r a c o w n i - nią Anną Prus. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały bajek i opowieści
ków
P C K o Świętym Mikołaju, Choince ,Cudownych świętach Bożego Narodzenia.
w Lublinie oraz Dzieci z radością i uśmiechem na twarzy przyjęły skromny podarunek,
Mszanie Dolnej, który Mikołaj pozostawił dla nich w bibliotece. Oddział dla Dzieci Gminnej
następnie swo- Biblioteki Publicznej zaprasza dzieci do udziału w konkursie świątecznym
imi wiadomo- „OZDOBY CHOINKOWE" Termin składania prac do 18 grudnia
ściami i umiejęt- .Zapraszamy!!!
Teresa Kopniak
nościami dzielą

Odeszli, przeżywszy lat:
Deryło Władysław – 68, Korchut Feliksa – 75, Oleszczuk Bogusława – 83, Orlik Helena – 87,
Sarzyńska Irena – 60, Szopa Bronisława – 84, Rodewald Anna – 84, Zaraza Kazimiera – 77
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Na zdjęciu (od lewej): Starostowie Powiatu Chełmskiego Adam
Rychliczek i Kazimierz Stocki oraz przemawiający Marszałek

W uroczystym otwarciu uczestniczyli: Krzysztof Wojciechowski - Dyrektor Zarządu
Powiatowego Dróg, Adam, Rychliczek -Vice Starosta Powiatu Chełmskiego, Tadeusz
Górski - Wójt Gminy Rejowiec, Radni, mieszkańcy Leonowa oraz młodzież szkolna
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Starosta Powiatu Chełmskiego Kazimierz Stocki, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Wójt Gminy Rejowiec Tadeusz Górski
i Przewodniczący
Rady Gminy Rejowiec Antoni Bu-
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