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Warsztaty Plastyczne dla dzieci , w tle Wiesława Wojtowicz, jedna z
artystek prowadzących zajęcia

Finał zawodów w ping—ponga

Najsilniejsi uczestnicy
zawodów siłowych

Turniej w piłkarzyki stołowe cieszył się dużym zainteresowaniem
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Informujemy..
Zgodnie z art. 61 ustawy Prawo budowlane
właściciel lub zarządca
obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować go zgodne z jego przeznaczeniem oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycz-

nym. W związku ze zbliżającą się
wiosną prosimy o zadbanie o wygląd
swoich posesji.
W przypadku budynków i budowli
znajdujących się w złym stanie technicznym sprawy kierowane są do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chełmie.

Nadzór budowlany po przeprowadzeniu kontroli może nakazać właścicielowi wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, z określeniem, technicznie uzasadnionych,
terminów ich wykonania ( art.68 cytowanej ustawy).

Numeracja porządkowa nieruchomości
Zasady numeracji porządkowej nieruchomości, prowadzenia dokumentacji w tym zakresie oraz obowiązki właścicieli
nieruchomości określają następujące przepisy prawne: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne / tekst
jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm./; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004
r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości / Dz. U. Nr 243, poz. 2432 /.
W myśl wymienionych wyżej przepisów /art. 47a ustawy/ do zadań gminy należy: prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej oraz ustalanie numerów nieruchomości zabudowanych i przeznaczonych pod budowę umieszczanie i utrzymywanie w należytym stanie tablic z nazwami ulic i placów. Do obowiązków właścicieli nieruchomości /art. 47b
wymienionej ustawy oraz § 10 rozporządzenia/ należy: umieszczenie na nieruchomości w widocznym miejscu i utrzymywania w należytym stanie: a) tabliczki z numerem porządkowym i nazwą miejscowości - w miejscowościach w których nie
ma ulic; b) tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy – w miejscowościach w których występują ulice w przypadku gdy budynek znajduje się wgłębi nieruchomości tabliczkę z numerem należy umieścić również na ogrodzeniu przy
ulicy. Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje na wniosek jej właściciela. We wniosku o nadanie numeru
porządkowego należy wskazać numer działki z ewidencji gruntów i właściciela nieruchomości. Nadanie numeru porządkowego
następuje w drodze decyzji Wójta Gminy. Właściciele wszystkich nieruchomości na terenie gminy powinni zastosować się do w/
w obowiązków i właściwie oznakować swoje nieruchomości, tak aby numer na tabliczce był zgodny z ewidencją porządkową
nieruchomości. Brak tabliczek z numerami nieruchomości utrudnia w wielu przypadkach dotarcie pod właściwy adres pogotowia ratunkowego i innych służb oraz może narazić właściciela nieruchomości na odpowiedzialność karną.
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INFORMACJA
Urząd Gminy Rejowiec
informuje
wszystkich mieszkańców
gminy
o możliwości zawarcia umowy na odbiór
odpadów komunalnych z Zakładem
Usług Komunalnych
w Rejowcu. Umowę
można zawrzeć na
miejscu w ZUK przy
ul. Przemysłowej lub
dokonać kontaktu
telefonicznego z nr
0825687080 celem
zgłoszenia chęci zawarcia
umowy,
wówczas pracownik
zakładu przyjedzie
na miejsce celem jej
spisania. Istnieje
możliwość otrzymania worków na segregację odpadów jak
również kupna lub
dzierżawy pojemnika. A obok harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy.

OKSZA

Podsumowań czas

2007 rok za nami, zatem właściwa pora na jego podsumowanie.

Janina Danielczuk: Panie Wójcie – jak ocenia Pan miniony rok?
Tadeusz Górski: Nie był to łatwy rok, a nawet mogę otwarcie powiedzieć – trudny. Budżet napięty do granic wytrzymałości po prostu nie
wytrzymywał. Musieliśmy ratować się kredytami.
J.D. Gdzie szukać przyczyn takiego stanu? Celowo użyłam liczby mnogiej, gdyż było ich więcej.
T.G. Tak, kolejne nakładały się jedna na drugą. Upadłość Spółki Hardword Sawmill w Zawadówce spowodowała, że budżet gminy w 2007 r.
stracił ponad 500 tys. zł, gdyż nie spływały należności podatkowe w takiej kwocie. Wielu mieszkańców wcześniej tam zatrudnionych, straciło
pracę i zwróciło się o pomoc do GOPS – u, co zwiększyło koszty zadań własnych gminy. Potrzebujących nie można było zostawić bez pomocy. Od osób fizycznych nie wpłynęło ok. 70 tys. podatków, które w dochodach były zaplanowane.
J.D. Panie Wójcie, ostatnio media głośno i nie zawsze zgodnie z prawdą poruszają problem oświaty w gminie. A ta kosztuje naprawdę drogo.
T.G. Prawda jest taka, że do oświaty rocznie dokładamy naprawdę wielkie pieniądze. W 2007 r. dołożyliśmy z budżetu gminy aż ok.
1.900.000 zł. Subwencja otrzymana z Ministerstwa to kwota 4.059.672 zł, zaś koszty funkcjonowania oświaty 5.927.201 zł. Małe szkoły –
a takie mamy w Leonowie, Zawadówce i Maryninie to niewielka subwencja, zaś koszty olbrzymie. By nie być gołosłownym, posłużę się konkretami. Subwencja na jednego ucznia w gminie to kwota średnio 4.993,45 zł. Rzeczywisty koszt utrzymania jednego ucznia w poszczególnych szkołach wynosi: SP Rejowiec – 5.417,95 zł, Filia Marynin – 19.505,67 zł, SP Zawadówka – 11.336,91 zł, SP Leonów – 10.802,95 zł,
Gimanazjum w Rejowcu – 4.343,98 zł, ZSP ul. Przemysłowa – 6.870,44 zł.
Na dzieci uczęszczające do przedszkola nie ma subwencji, a rzeczywisty koszt utrzymania jednego ucznia wynosi 5.630,46 zł. Do
tego dochodzi utrzymanie budynków, remonty, potrzeba których bez przerwy pojawia się szczególnie w małych szkołach.
J.D. Co dalej z oświatę w gminie?
T.G. Przede wszystkim musimy patrzeć realnie i szukać oszczędności. Bardzo wnikliwie analizować koszty związane z oświatą.
Rozmawiamy o istniejącym problemie z dyrektorami szkół, z rodzicami, szukamy rozsądnego wyjścia z trudnej sytuacji i przymierzamy się do
powstania realnej sieci szkół.
J.D. Ciągle mamy nie rozwiązany problem segregacji nieczystości stałych, choć obligują nas do tego ustawy wyższego rzędu.
T.G. Zgadzam się z tym stwierdzeniem. Segregację próbujemy wdrożyć od dłuższego czasu, a idzie to bardzo opornie. ZUK powinien się już
dawno uporać z tym problemem. Niestety, ponaglenia moje i Rady Gminy dotyczące segregacji nie trafiają do kierownika ZUK. Od stycznia
b.r. pięciokrotnie wzrosły opłaty za składowanie nieczystości niesegregowanych na składowiskach. Śmieci musimy zacząć segregować, bo to
jedyna droga na obniżenie kosztów.
Każdy właściciel posesji – mam na myśli zarówno gospodarstwa domowe oraz zarządców i właścicieli pozostałych budynków – musi mieć
podpisaną umowę i posiadać rachunki za odbiór śmieci. W każdej chwili bez wcześniejszych zapowiedzi, specjalnie do tego powołana komisja
może sprawdzić powyższe dokumenty.
J.D. Wielu mieszkańców widzi potrzebę opodatkowania właścicieli posesji i ustawienia kontenerów w dostępnych miejscach. To – ich zdaniem – zapobiegnie podrzucaniu śmieci na sąsiednie posesje lub wyrzucanie ich pod osłoną nocy i potajemnie byle gdzie, a tym samym wpłynie dodatnio na utrzymanie czystości.
T.G. W pełni popieram ten pomysł. Sądzę, że warto wyjść z tym do ogółu mieszkańców, niech wszyscy wypowiedzą się. Wierzę, że zwycięży
zdrowy rozsądek i zdecydowana większość zechce zapłacić symboliczną złotówkę, wrzuci śmieci do właściwego pojemnika. Przyniesie to
efekty finansowe i pozwoli zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na realizację potrzeb ważnych dla mieszkańców.
J.D. Nie udało się zagospodarować terenów cukrowni, a plany były.
T.G. Rzeczywiście były, co wcale nie oznacza, że szanse zostały zaprzepaszczone. Nie udało się nam kupić działki przy cukrowni, której właścicielem została spółka RADMAR, przy czym zdewastowała teren. KSC to trudny partner do rozmów, jednak ciągle istnieje realna szansa, że
na terenie nie wykorzystanym przez cukrownię jakiś zakład powstanie.
J.D. Nie możemy tylko narzekać. Znajdźmy coś optymistycznego.
T.G. Udało się w znacznej części uporać z budową sali gimnastycznej przy ZSP ul. Przemysłowa, choć rzucano nam kłody pod nogi i nie
wierzono w końcowy efekt. Dotychczasowe koszty budowy sali gimnastycznej do końca 2007 r. wyniosły 747 tysięcy 792 złotych. Sala już
jest przykryta dachem, co pozwoli na prowadzenie robót wewnątrz. Mam nadzieję, że następny zjazd absolwentów będzie miał miejsce
w nowej sali gimnastycznej.
J.D. Zmorą mieszkańców gminy jest bezrobocie. Jak Pan ustosunkuje się do tego tematu.
T.G. By przeciwdziałać już i tak wysokiemu bezrobociu Rada Gminy podjęła uchwałę zwalniającą nowopowstające podmioty z podatków.
Uszczupli to w znacznym stopniu budżet 2008 r. jak i kolejne, jednak – mam nadzieję – część bezrobotnych znajdzie pracę. I w tym miejscu
zwracam się do wszystkich mieszkańców gminy o wyrozumiałość i cierpliwość, gdyż niektóre wcześniejsze zamierzenia dotyczące planowanych inwestycji, remontów, itp. obecnie nie mogą być realizowane. Z konieczności muszą zostać przesunięte w czasie, co nie oznacza, że nie
zostaną zrealizowane. Składamy wnioski do funduszy unijnych. Na lata 2007 – 2013 UE przeznacza znaczne kwoty na poprawę infrastruktury
, inwestycji w oświacie, drogownictwie. ochronie środowiska. Wierzymy, że nasze wnioski pozytywnie przejdą weryfikację, co pozwoli na
realizację wcześniejszych zamierzeń. Najpilniejsze i najbardziej oczekiwane przez społeczeństwo to lepszy stan dróg i chodników, oświetlenie,
na pewno pamiętać będziemy o oświacie, ochronie środowiska i wszystkich innych potrzebach.
J. D. Nasza rozmowa potwierdziła, że miniony rok był trudny z wielu powodów. Musimy jednak patrzeć perspektywicznie i wierzyć, że będzie lepiej.
T. G. Mocno w to wierze. Robimy wszystko, by zachęcić przedsiębiorców do inwestowania na terenie naszej gminy. Już dwie firmy podpisały
umowę na prowadzenie działalności w Zawadówce. Z innymi trwają rozmowy dotyczące uruchomienia działalności.. Skoro będą firmy, będą
podatki – oczywiście nie w tym ani w przyszłym roku - bo obowiązują zwolnienia. Mieszkańcy znajdą pracę. Wzrost dochodów budżetowych
zaowocuje możliwością przeznaczenia kwot na inwestycje i remonty, pozwoli na realizację oczekiwań społecznych. Poza tym składamy wnioski na pozyskanie pieniędzy z funduszy europejskich zgodnie z przyjętym WPI i Strategię Rozwoju Gminy. Na wszystko trzeba czasu. Ten
lepszy czas nadchodzi i dla naszej gminy.
Dziękuje za rozmowę.
Janina Danielczuk
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To człowiek człowiekowi
najbardziej potrzebny jest
do szczęścia
Podniosła

uroczystość odbyła się 26 stycznia w Rejowcu. Jej organizatorem był Urząd Gminy – USC
i Wójt, zaś miejscem piękne wnętrze
Pałacu Ossolińskich.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie na wniosek Urzędu
Stanu Cywilnego w Rejowcu za zgodą zainteresowanych osób przyznał
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej –
15 parom. Medal w kształcie sześcioramiennej gwiazdy, w środku której
z jednej strony jaśnieje napis „ZA
DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE” zaś z drugiej dwie srebrzyste róże ozdobił piersi następujących jubilatów:
Krystyna i Wacław Bańkowie
Helena i Bonifacy Baranowscy
Danuta i Izydor Czubowie
Wanda i Mikołaj Dubielowie
Stanisława i Witold Gąsiorowscy
Czesława i Jan Kopciowie
Mirosława i Jerzy Kościowie
Wanda i Zdzisław Krzyżanowscy
Czesława i Kazimierz Lekanowie
Wanda i Marian Malarzowie
Celina i Józef Oszustowie
Regina i Tadeusz Pastuszakowie
Michalina i Jan Rybczyńscy
Maria i Stanisław Sawowie
Maria i Jan Zaborscy
Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy
Tadeusz Górski wraz z kierownikiem
USC Ewą Lipko oraz Przewodniczącym Rady Gminy Antonim Bukrabą.
Radę reprezentowali Janina Danielczyk i Mirosław Kość.
Zabierający głos zgodnie podkreślali,

że Złote Gody to piękny i wzruszający moment, ale prowadzi do niego
długa droga przebyta razem na dobre
i na złe, w radościach i smutkach;

bilatów bukietami kwiatów i upominkami w postaci albumu o Rejowcu. Atmosfera prawdziwie rodzinna
udzieliła się wszystkim bez względu
na stopień pokrew i e ń s t w a
i wiek. Całość dopełnił koncert orkiestry dętej pod
batutą Waldemara
Linka. Ze względu
na
ogłoszoną
w kraju żałobę narodową orkiestra
grała wyłącznie
muzykę poważną
i na życzenie jubilatów pieśni religijKażdy jubilat otrzymał z rąk Wójta specjalny medal
ne.
Zaplanowany
wcześniej koncert
kapeli
„Sami
Swoi”
został odwołany
w zwycięstwach i porażkach, w zdroz
w/
w
przyczyny.
wiu i chorobie.
Doniosła uroczystość poJak powiedział Szekspir: „Ścieżka
prawdziwej miłości
nigdy nie jest łatwa”. Jubilaci tę
ścieżkę przebyli.
Doczekali się dzieci, wnuków, prawnuków – a oni
niemal
wszyscy
licznie przybyli na
tę
niecodzienną
uroczystość, często
z odległych stron
naszego kraju.
Niejedna łza zakręciła się w oku
Specjalnie na tę okazję dała koncert nasza Orkiestra Dęta
i spłynęła po twarzy, niejedno serce
mocniej zabiło, wzruszenie odbierało twierdziła prawdziwość powiedzenia,
głos. Gratulacjom i życzeniom nie że człowiek dla człowieka jest najlepbyło końca.
szym lekarstwem.
Kwiaty były wyrazem wdzięczności
dla rodziców, dziadków i pradziadJanina Danielczuk
ków. Organizatorzy uhonorowali ju-

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec
https://portal.rejowiec.bip-gov.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostało
zamieszczone ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
gminy położonej w Marysinie - działka nr 139.
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„My w Warszawie”
Dnia 9 lutego 2008r. 40 uczniów z
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół
Publicznych im. M. Reja w Rejowcu brało
udział w wyjeździe do Warszawy. Wycieczka
była sfinansowana ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach projektu
„Przyśpieszenie edukacyjne w szkole wiejskiej”. Celem przedsięwzięcia, którego organizatorem była Pani Katarzyna Sadowska –
Twardzik było poznanie historycznych i kulturowych miejsc Warszawy. Pierwszym etapem wycieczki było zwiedzanie Muzeum
Powstania Warszawskiego. Dzięki przekazowi multimedialnemu, oddziałującemu na
zmysł wzroku i słuchu, młodzież mogła przenieść się w czasie i poczuć atmosferę powstańczej Warszawy. Przykładając ucho do
tzw. serca powstania warszawskiego, czyli do
muru, na którym zostały upamiętnione nazwiska powstańców, uczniowie mogli usłyszeć
odgłosy walk
i jęki rannych. Mieli także
możliwość po czucia się jak prawdziwi po-

wstańcy podczas przechodzenia ciemnymi
kanałami, które w 1944r. były niejednokrotnie
miejscem schronienia dla ówczesnych Warszawiaków. Zrobiło to na nich duże wrażenie
odzwierciedlone przez łzy oraz słowa współczucia i żalu.
Podczas zwiedzania muzeum młodzież zobaczyła także rynsztunek wojskowy powstańców, ich pamiątki w postaci medalików i broszek oraz przedmioty codziennego użytku.
Jedna z uczennic mogła nawet spróbować
swoich sił w strzelaniu z wojskowego karabinu. Wizyta w muzeum była chwilą zadumy
nad życiem i bohaterską śmiercią powstańców
oraz ich rolą w wychowywaniu pokoleń
współczesnej młodzieży.
Kolejnym punktem programu była
wizyta w Pałacu Kultury i Nauki, gdzie została zaprezentowana interaktywna wystawa z
Włoch „Zabawy z Einsteinem”, składająca się
z ponad 50 eksponatów obrazujących najważniejsze odkrycia w dziejach świata. Specjalnie
przygotowani animatorzy w sposób prosty i
ciekawy opowiadali o wielu zjawiskach fi-

zycznych, zadawali pytania, przez co młodzież mogła aktywnie uczestniczyć w pokazie. Trudne teoretyczne twierdzenia zostały tu
przedstawione w praktyce. Fizyka, będąca
niejednokrotnie zagadnieniem trudnym do
zrozumienia, stała się absorbująca
i warta
poznania. Ze świata interaktywnej fizyki młodzież przeniosła się w przestrzeń trójwymiarową, aby wziąć udział w filmie „Głębia oceanu” w kinie IMAX. Podczas projekcji
uczniowie czuli się jak zdobywcy oceanu,
mający na wyciągniecie ręki pływające ryby
oraz piękną rafę koralową. Odczucia młodzieży były różne: od zachwytu poprzez zdziwienie aż do strachu przed budzącymi odrazę
ośmiornicami. Wszyscy jednak jednogłośnie
stwierdzili, że świat trójwymiarowy jest bardzo pasjonujący
i tajemniczy. Całodniowa
wycieczka wzbogaciła uczniów w nowe doświadczenia oraz w niezbędną wiedzę o historii Warszawy. Dała też możliwość podróży
w czasie: od ruin powstańczego miasta do
kwitnącej świetnością współczesnej Warszawy.
Sylwia Klajn

im. M. Reja przygotował miłą niespodziankę.
Udostępniono nową, świetnie wyposażoną
pracownię multimedialną. Każdy mógł miło
spędzić czas „serfując” po Internecie czy graDla uczniów, którzy ferie zimowe jąc w gry komputerowe. Zajęcia cieszyły się
spędzali w domu, Zespół Szkół Publicznych

dużym powodzeniem. Wzięło w nich udział
ok. 80 osób. Byli to zarówno uczniowie naszej
szkoły, jak i miejscowa młodzież, pragnąca
interesująco spędzić wolny czas.
Aneta Zembrzycka

Dlatego dobrze, że tradycja konkursów jasełek, przeglądów jest kontynuowana.
Dobrze, że są chętni do śpiewania.
W tę tradycję wpisuje się zespół wokalnoinstrumentalny,, Przyjaciele” działający
w Zespole Szkół Publicznych im. M. Reja
w Rejowcu. W pierwszym roku zespół przygotowywał się swoimi siłami. Stąd satysfakcja
z wyników: II miejsce na przeglądzie w Chełmie – XII 2006r, wyróżnienie w Sawinie –
I 2007r, I miejsce w Chełmie – XI 2007r.
Dnia 29 stycznia 2008r zespół wziął
udział w IX Powiatowym Przeglądzie Kolęd
i Pastorałek.
Od strony muzycznej zespół został przygoto-

wany przez Pana mgr Krzysztofa Olejniczaka
– prowadzącego zajęcia chóru realizowane ze
środków EFS w ramach projektu
„Przyśpieszenie Edukacyjne w szkole wiejskiej”. ,,Przyjaciele” wykonali ,,Kolędę warszawską” i,, Przybieżeli do Betlejem pasterze”. W przerwach pomiędzy kategoriami
konkursowymi oraz przed ogłoszeniem wyników mogliśmy podziwiać występ ,, Zespołu
Pieśni i Tańca Gminy Chełm”. I wreszcie
ogłoszenie wyników. I radość ogromna. Nasz
zespół zajął I miejsce.

Ferie w centrum multimedialnym

,, Z narodzenia Pana dzień
dziś wesoły. Wyśpiewują
chwałę Bogu żywioły. Radość ludzi wszędzie słynie...’’
Kolędy, pastorałki. Były i są śpiewane od dawna. Nawiązują do tajemnicy Bożego Narodzenia. Wyjątkowe znaczenie mają
w Polsce. W świadomości Polaków zajmują
szczególne miejsce. Kolęd jest tak dużo, że
chyba nikt nie jest w stanie wymienić wszystkich. Znamy te liturgiczne, śpiewane w kościołach, w radio czy w telewizji. Rozpowszechniają je śpiewniki, kasety, płyty. Jednak nic nie zastąpi żywego śpiewu.

Gratulujemy wykonawcom i dyrygentowi.
Dziękujemy za trud, wysiłek
Ks Roman Bednarczyk

Nasza szkoła – Zespół Szkół Publicznych im. M. Reja w Rejowcu - łączy prawie siedemdziesięcioletnią
tradycję z nowoczesnością starając się zapewnić swoim uczniom ciekawą ofertę edukacyjną. Szkoła zapewnia
dobre warunki nauki i daje możliwości dobrego przygotowania do sprostania wymogom matury na wybranym
poziomie, jak i egzaminom z przygotowania zawodowego.
KSZTAŁCENIE
W naszej szkole uczeń nie jest anonimowy i proces dydaktyczno – wychowawczy może być dostosowany do
indywidualnych potrzeb.
W nadchodzącym roku szkolnym uczniowie będą mieli możliwość kształcenia się w następujących klasach i szkołach:
Uczniowie gimnazjum
w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Publicznych im. M. Reja tu zdobędą przydatny zawód:
- technik robót wykończeniowych w budownictwie
- murarz
- stolarz
- mechanik pojazdów samochodowych
- blacharz samochodowy
- elektromechanik
- elektryk
ciąg dalszy oferty ZSP w Rejowcu na stronie 10
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występują podczas różnych imprez. •
Zespół Śpiewaczy „Poleska
Większość z nich zajmowała wysokie
nuta” z Kołaczy gm. Stary
Od wielu lat w lutową niedzielę miejsca w przeglądach krajowych, świeBrus,
Rejowiec rozbrzmiewa ludowymi melo- ciła też triumfy na imprezach zagraniczdiami. Kapele i zespoły śpiewacze pre- nych. O tych osiągnięciach informowała •
Zespół Śpiewaczy z Kapelą
zentują swój przebogaty repertuar w Re- widownię prowadząca Przegląd p. IzabeLudową z Honiatycz
gionalnym Przeglądzie Piosenki i Przy- la Piasecka, czyniąc to na zasadzie woWszystkie zespoły otrzymały paśpiewki Ludowej. Swój udział w XII lontariatu.
miątkowe dyplomy i książki ufundowane
Przeglądzie zgłosiła rekordowa ilość – aż
Nagrodzono następujące zespoły przez Starostwo Powiatowe w Chełmie
26 zespołów. 10 lutego dojechało 25 ze- i kapele:
oraz kufle ufundowane przez GOK
społów
i kapel z 4 powiatów. Najw Rejowcu.
Nagrody finansowane dla laureatów ufundowało Starostwo Powiatowe,
które reprezentowała Przewodnicząca
Rady Powiatu Maria Patra. Gminę Przewodniczący Rady Gminy Antoni Bukraba i dwie osoby z Rady (Bożena Jaszczuk, Janina Danielczyk). Na widowni
zasiedli ci mieszkańcy Rejowca i gminy,
dla których muzyka ludowa stanowi swoiste piękno i jest częścią naszej tradycji
oraz kultury. To o kulturze ludowej Jan
Paweł II – nasz Papież mówił, że „jest
prawdziwym skarbem, którego nie można
zakopać”. Występujący na scenie dobrze
o tym wiedzą, skoro wielu z nich – mimo
bardzo sędziwego wieku i często nie najlepszego zdrowia – z prawdziwym zaangażowaniem pielęgnuje ludową muzykę.
Optymizm budzi fakt, że na Przegląd
Najmniejsza uczestniczka Przeglądu miała zaledwie 5 lat...
przyjeżdża też młodzież utalentowana,
piękna i z sercem oddająca się pasji śpienagroda—Kapela Ludowa waczej.
liczniej reprezentowany był powiat I
Przeglądowi jak zwykle towachełmski – 12 z krasnostawskiego przyje- „Krasnostawiacy” z Krasnegostawu,
rzyszyła przyjacielska atmosfera, co pochało 7 zespołów, włodawski – 5 i od- nagrody otrzymali również:
twierdza prawdziwość powiedzenia:
legły hrubieszowski 1 zespół.. (foto na
•
Kapela „Sami Swoi” z Rejow- „Gdzie słyszysz śpiew, tam idź; tam
4 str. okładki)
ca
dobre serce mają. Źli ludzie – wierzaj
Organizatorami Przeglądu był
podobnie jak w minionych latach GOK w •
„Borowianki” z Racioborowic mi – ci nigdy nie śpiewają”.
Rejowcu. Komisja oceniająca występy
gm. Białopole
złożona z trzech osób: p. Jolanta PawZespół dziecięcy „Kłosy”
lak – Paluszek – Starostwo Powiatowe •
z Siedliszcza.
w Chełmie, p. Andrzej Sar – WOK LuJanina Danielczuk
blin, p. Waldemar Link – dyrygent Orkie- Wyróżnienia honorowe otrzymały:
stry Dętej w Rejowcu miała trudne zada„Kresowianki” z Włodawy,
nie, bowiem wszystkie zespoły od lat •

Na ludową nutę.

Gmina Rejowiec, 22-360 Rejowiec, ul. Dąbrowskiego 1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
samochodu osobowego marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER T 4 CARAVELLE. Rok produkcji 1995.
Cena wywoławcza 9.100 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1500 zł.
Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Rejowcu do dnia 29.02.2008r.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Rejowcu, ul. Dąbrowskiego 1 w dniu 4.03.08 r.
godzina 10.00
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Rejowiec, dnia 14.02.2008r.
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Nasi najlepsi
Za nami pierwszy semestr
nauki, czas podsumowań. Wielu z nas
zakończyło go bardzo dobrymi osiągnięciami naukowymi i sportowymi.
Najlepsze wyniki w nauce – średnia
5.0 i powyżej i wzorowe lub bardzo
dobre zachowanie otrzymali:
Klasa I a – Angelika Kondraciuk,
Karolina Pastuszak, Paulina Miszczuk;
Klasa I b – Izabela Mazurek, Diana
Mazur, Diana Dawidziak, Monika

Konkursy kuratoryjne
W pierwszym semestrze odbyły się także konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium
Oświaty w Lublinie. Nasi uczniowie
brali w nich udział i osiągnęli duże
sukcesy. W konkursie geograficznym
do etapu okręgowego zakwalifikowali się: Monika Mazurek, Mateusz Rac

Ferie, ferie i po feriach...
Ferie zimowe za nami.
Szkoda tylko, że „zimowe” z nazwy,
bo śnieg i mróz nie dopisały. Szczęście dopisało tym, których rodzice
są ubezpieczeni w KRUS-ie, gdyż
za niewielkie pieniądze mogli wyjechać w góry na całe dziesięć dni.
Z naszego gimnazjum do miejscowości Muszyna wyjechało
9 uczniów, z całej Lubelszczyzny
było nas 300 osób. Zakwaterowani
zostaliśmy w ośrodku wypoczynkowym Kolejarz. Warunki były bardzo

Pyclik, Adrian Chomątowski;
Klasa I c – Justyna Łachowska, Monika Palonka, Aneta Ślusarz, Alicja
Zwierzchowska;
Klasa II a – Agata Adamczuk, Katarzyna Kochańska, Monika Mazurek,
Mateusz Rac;
Klasa II b – Agnieszka Iwaniak, Andrzej Zera;
Klasa II c – Joanna Borowska, Wioletta Machel, Marta Zahora;
Klasa III a – Marlena Frącek, Arleta
Kondraciuk, Sylwia Tracichleb, Ra-

dek Forysiuk;
Klasa III c – Maja Werenkowicz;
Wybitne osiągnięcia sportowe mają:
Karolina Sadowska, Klaudia Danielczuk, Olga Pachwicewicz, Anita Maciejewska z klasy I a, Weronika Ragaman klasa I d, Iga Sochacka klasa
II b, Karol Kufel klasa II a.
Z takimi wynikami wiążą się nagrody
pieniężne w postaci stypendium. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Diana Mazur

z klasy II a i Andrzej Zera z klasy II b
przygotowywani przez panią Amelię
Klimczuk.
W konkursie biologicznym do kolejnego etapu przeszedł Mateusz Rac
przygotowywany przez pania Elżbietę Kiszowarę.
Etap szkolny i okręgowy zaliczyli
pozytywnie i dostali się do etapu wojewódzkiego:
w ko n ku r s i e kr a s o mó w c z y m

Agnieszka Iwaniak klasa II b przygotowywana przez panią Jolantę Cielepałę i Marlena Frącek Klasa III a
przygotowywana przez panią Joannę
Pikułę,
w konkursie matematycznym Radek
Forysiuk z klasy III a przygotowywany przez panią Annę Bzikot. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki na
etapie
wojewódzkim.
Diana Mazur

dobre, opiekunowie okazali się świet- nymi ludźmi, a i atrakcji nie zabrakło.
Oprócz możliwości korzystania z dobrodziejstw ośrodka:
dyskoteki, gry w bilard, tenis
stołowy, zwiedzaliśmy okolicę. Wyjeżdżaliśmy na narty
do Krynicy na Słotwiny i na
basen. Atrakcją był także wyjazd na Słowację. Dziesięć
dni szybko minęło i każdy
z nas wrócił do domu, zostaną
na jednak wspomnienia miło
spędzonych ferii i nowe znajomości.
Arleta Kondraciuk

Mija termin wymiany dowodów osobistych
Wójt Gminy Rejowiec przypomina mieszkańcom gminy, że termin ważności zielonych dowodów
osobistych
upływa
z
dniem
31
marca
2008r.
Wnioski o wymianę dowodu osobistego można składać codziennie – od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu: Poniedziałek, Środa, Czwartek - od 9:00 do 17:00; Wtorek
–
od
7:30
do
16:00,
Piątek
–
od
7.30
do
15.00
W przypadku osób chorych, starszych, niepełnosprawnych prosimy o kontakt telefoniczny –
082 568 86 56 – celem ustalenia terminu dojazdu do domu.
Wójt Gminy
mgr Tadeusz Górski
Strona 8
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Ferie zimowe już za nami
a w GOK Rejowiec przeprowadzono
następujące konkursy. Poniżej wyniki
Trójboju siłowego – najlepsze 3 wyniki osiągnęli: Mateusz Mazurek
( wyciskanie leżąc – 120 kg, przysiad
– 140 kg, martwy ciąg – 180 kg), Mateusz Kociubowski (wyciskanie leżąc
– 125 kg, przysiad – 120 kg, martwy
ciąg – 170 kg), Kamil Jędruszak
(wyciskanie leżąc – 125 kg, przysiad
– 100 kg, martwy ciąg – 150 kg)
Tenisa stołowego – I miejsce zajął
Daniel Pietuch, II – Łukasz Górski
Piłkarzyków stołowych w parach –
I miejsce para Adrian Pietuch i Łukasz Górski. Gratulujemy!
Najlepsi otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe. W konkursach brało udział
około 50 chętnych w różnym wieku
(szkolnym, choć byli wśród nich także i tacy którzy posiadają dowód:).
(foto na 2 str. okładki)
xxx

8 lutego odbył się wernisaż

Informacja z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rejowcu
Działalność biblioteki w 2007 roku zdominowały prace nad komputeryzacją zbiorów.
Proces ten został rozpoczęty w 2006
roku, księgozbiór jest wprowadzany
do komputerowej bazy w oparciu
o program biblioteczny „MAK”. Aktualnie w swoich bazach posiadamy
4850 rekordów. Gminna Biblioteka
w Rejowcu w raz z filią w Leonowie
służy bogatym księgozbiorem liczącym na dzień 31 grudnia 2007 roku
19166 woluminów, w tym GBP –
9115 woluminów, oddział dla dzieci
– 4575 woluminów, filia w Leonowie
– 5476 woluminów. W ubiegłym roku biblioteki zwiększyły swoje zbiory
o 741 woluminów, w tym 334 książki
zostały zakupione z dotacji celowej
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 124 ze środków które biblioteka otrzymała od Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alko-

prac poplenerowych artystów zaprzyjaźnionych z GOK Rejowiec. Na wystawie można było zobaczyć ponad
50 prac naszych przyjaciół
(Agnieszki Biernackiej, Aleksandry
Borowiec, Bronisławy Żuk, Izabeli
Piaseckiej, Ewy Semeniuk, Alicji
Oleszczuk, Krystyny Mojskiej, Stanisława Wójcika, Teresy Stasiak, Ewy
Król, Bożeny Czarneckiej, Anny
Dudkiewicz). Również wtedy podsumowaliśmy międzygminny konkurs
„Tradycja Świąt Bożego Narodzenia
oczami dzieci”. Do konkursu zgłosiło
się 35 dzieci ze SP w Rejowcu, SP
w Leonowie, SP w Maryninie i GOK
- u w Siedliszczu. Wyróżnienia
otrzymali:Kamil Dec ze SP w Rejowcu, Radosław Jędruszczak ze SP w
Maryninie, ze SP w Leonowie: Kinga
Jaworska, Klaudia Karolina Kozłowska. Najwięcej bo 3 wyróżnienia
otrzymali podopieczni GOK Siedliszcze: Hubert Zawiaczyński, Krystian
Mocny, Monika Czmuda. Niestety,
holowych, ze środków budżetowych
zakupiono 226 książek, pozostałe to
dary i zamienniki za zagubione pozycje przez czytelników. Dzięki licznym zakupom nowości zbiory mogły
być systematycznie poddawane dużym selekcjom. W ubiegłym roku
wycofano ze zbiorów 2868 książek,
głównie były to pozycje nieprzydatne
w zbiorach i zniszczone.
W selekcji pomogli nam instruktorzy
z Chełmskiej Biblioteki. Po ostatniej
selekcji zmieniła się na korzyść estetyka wnętrza filii w Leonowie. Struktura zakupów księgozbiorów była
następująca: literatura piękna dla dorosłych – 281 pozycji; literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 313 pozycji; literatura popularno-naukowa –
147 pozycji. Wszystkie zakupione
książki zostały obłożone w folię,
opracowane i wprowadzone do komputerowego katalogu. Biblioteka cieszy się dużą popularnością wśród
społeczności lokalnej, łącznie w ciągu roku odwiedzano ją 10723 razy.
W 2007 roku zarejestrowano 1041
czytelników, większość stanowili
Strona 9

na samo podsumowanie przybyło
jedynie dwoje dzieci(!), a Pan Wójt
Gminy Rejowiec Tadeusz Górski
ufundował dla wszystkich pamiątkowe dyplomy i nagrody! Można je
odebrać w GOK Rejowiec, do czego
zachęcamy.. (foto str. 11)
xxx

9 lutego w Wojewódzkim
Ośrodku Kultury w Lublinie odbyło
się podsumowanie wystawy Grzegorza Gwardiaka, członka grupy plastycznej „SAM” w Rejowcu. Na wystawie znalazło się ponad 100 prac
autora. „Spotkanie autorskie” uatrakcyjnił występ zespołu „Lubelska
Baszta”. Dziękujemy delegacji z Rejowca za liczny udział w wystawie,
Panu Mirosławowi Kościowi za obecność i Panu Tadeuszowi Górskiemu
za przychylność i pomoc w organizacji wystawy. (foto str.11)
Grzegorz Gwardiak

uczniowie, młodzież ucząca się –
ponad 60%. Wielu czytelników to
osoby dojeżdżające z terenu gminy.
Wypożyczeń książek na zewnątrz
w woluminach zanotowano 14902
oraz 2373 czasopisma. Na miejscu
w czytelni udostępniono 180 książek
i 452 czasopisma oraz udzielono 1031 informacji. Swoim czytelnikom
biblioteki oferowały 18 tytułów czasopism. Ofertę wzbogacono dodatkowo
o 2 tytuły pozyskane z Urzędu Gminy w Rejowcu oraz 6 tytułów
od czytelników. W ramach biblioteki
działała Czytelnia Internetowa ciesząca się dużą popularnością, z której
skorzystało 965 osób poszukujących
pracy, informacji do nauki oraz
sprawdzających pocztę. Ponadto
w bibliotekach były prowadzone stałe
formy pracy z czytelnikami najmłodszymi tj. „Ferie z biblioteką”, „Dzień
babci”, „Walentynki”, „Dzień matki”,
„Andrzejki”, „Cała Polska czyta dzieciom”, wycieczki do biblioteki, konkursy plastyczne i wystawy.
Wiesława Podkowa

OKSZA
ciąg dalszy ze strony 6

Nasza oferta edukacyjna

nauka trwa 3 lata, kończy się zewnętrznym egzaminem zawodowym. Zajęcia praktyczne odbywać się będą na bazie Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie przez dwa dni w tygodniu. Szkoła organizuje dojazd na zajęcia.
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Publicznych im. M. Reja
- klasa europejska z rozszerzonymi przedmiotami: j. angielski, geografia, wiedza o społeczeństwie;
- klasa matematyczno – fizyczna z rozszerzonymi przedmiotami: j. angielski, fizyka, matematyka;
nauka trwa trzy lata, kończy się zewnętrznym egzaminem maturalnym
Liceum Profilowane o profilu zarządzanie z następującymi przedmiotami: wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji, gromadzenie informacji, przetwarzanie informacji, upowszechnianie informacji.
Nauka trwa trzy lata, kończy się zewnętrznym egzaminem maturalnym.
W LO i LP uczeń ma możliwość wyboru dwu języków obcych, spośród następujących: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski
Technikum Ekonomiczne w zawodzie technik ekonomista
Nauka trwa cztery lata, kończy się zewnętrznym egzaminem maturalnym i egzaminem z przygotowania zawodowego wraz z suplementem do
dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe EUROPASS w języku angielskim i polskim.
Uczniom szkół ponadgimnazjalnych oferujemy naukę:
Szkoła Policealna w Zespole Szkół Publicznych im. M. Reja w Rejowcu w zawodach:
- technik informatyk – tworzenie aplikacji internetowych
- technik rachunkowości
- technik obsługi turystycznej
- technik turystyki wiejskiej
nauka trwa cztery semestry, kończy się zewnętrznym egzaminem z przygotowania zawodowego i dyplomem technika wraz z suplementem
EUROPASS potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w języku angielskim.
Nauka w wyżej wymienionych szkołach jest bezpłatna.
ZAJĘCIA DODATKOWE
Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych realizowanych na terenie szkoły:
SKS, koło plastyczne, koło dziennikarskie i gazeta Qjon, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów, fakultety od 2 klasy. Proponujemy także zajęcia doświadczalne w oparciu o nawiązaną współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, z której laboratorium będziemy
korzystać. Wiele pomysłów realizowanych jest z inicjatywy samych uczniów, między innymi: sklepik, dekoracja szkoły i dyskoteki. Dzięki
funduszom unijnym realizujemy szeroki program kulturalny (wyjazdy do teatru, operetki, kina), jak i edukacyjny: wycieczki i zajęcia wyrównawcze.
WYPOSAŻENIE
Dbając o jakość kształcenia staramy się również o atrakcyjna formę pracy i nauki. Ciągle rozbudowywana jest baza sprzętowa.
W ramach projektów MEN i EFS szkoła została wyposażona w dwie pracownie: nowoczesną komputerową ( 32 stanowiska ze stałym dostępem do Internetu) oraz dwa centra multimedialne (8 i 4 stanowiska komputerowe), uczniowie i rodzice mogą korzystać z nich w czasie codziennych zajęć.
Posiadamy internat z 13 pokojami trzyosobowymi, wszystkie pokoje są wyposażone w łącza internetowe. Znajduje się tu też jedno
z centrów multimedialnych. Zapewniamy fachową opiekę i pełne wyżywienie. Pokoje zostały estetycznie wyposażone.
Więcej informacji o szkole możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej szkoły: www.zsp.rejowiec.pl oraz uzyskać w czasie dni
otwartych, które odbędą się w miesiącu kwietniu (szczegółowa informacja na stronie internetowej szkoły)
Janusz Janiak

Z notatnika
powiatowego
rzecznika
Wyjechał z magazynu
W dniu 30.01.2008r. ok.
godz. 20.00 w Rejowcu, sprawca po
uprzednim ukręceniu kłódki przy
drzwiach, dostał się do wnętrza ma-

gazynu paszowego, skąd skradł ciągnik rolniczy marki Ursus C
360
oraz samochód dostawczy marki Lublin na szkodę Zakładu Rybackiego
Rejowiec. Wartość strat oszacowano
na kwotę 24 000 zł. W wyniku działań podjętych przez miejscowych policjantów wspomaganych przez
„operacyjniaków” z Chełma, już następnego dnia w godzinach popołudniowych ustalono sprawcę opisanej
kradzieży z włamaniem, którym okazał się Konrad F. lat 26. Wymienionego osadzono w PDOZ KMP
w Chełmie. W trakcie dokonywanych

czynności przyznał się do popełnienia
przestępstwa i wskazał miejsce ukrycia skradzionych pojazdów, które
policjanci przekazali właścicielowi.
Postępowanie prowadzi PP w Rejowcu.

Napił się i jechał.
Do policyjnego aresztu trafił
41- letni Janusz K. Będąc po spożyciu alkoholu kierował w Niedziałowicach ciągnikiem rolniczym. Wydmuchał blisko 2,4 promile.

Odeszli, przeżywszy lat:
Henryk Naklicki – 60, Ryszard Pleszczyński – 65,
Jan Domański – 83, Stanisław Maruda – 87,
Andrzej Steczyński - 60 , Józefa Streczyńska—86, Jerzy Manaj – 72 , Czesława Alot - 59
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Rzecznik prasowy
KPO w Chełmie
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Do odebrania dyplomów i nagród z 35
uczestników konkursu ”Tradycja Świąt
Bożego Narodzenia” zgłosiło się tylko
dwoje..

Otwarcie wystawy poplenerowej „Artystów zaprzyjaźnionych z GOK” przez Mirosława Kościa,
Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i
Sportu

Podsumowanie wystawy autorskiej Grzegorza Gwardiaka w WOK Lublin, na zdjęciu autor wystawy wraz
z delegacją z Rejowca
Specjalnie z okazji Spotkania autorskiego zagrał i pięknie
zaśpiewał
lubelski zespół
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I Nagroda—Kapela Ludowa
„Krasnostawiacy” z Krasnegostawu

Obok Antoniego Bukraby komisja konkursowa Przeglądu

Występ kapeli „Sami Swoi”
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