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W dniach 21 –
22 maja 2010 roku 7
druhów Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rejowcu brało bezpośredni udział w akcji powodziowej na
terenie gminy Kazimierz Dolny
w miejscowości Parchatka, prowadzonej wspólnie z innymi jednostkami OSP z powiatu chełmskiego

OKSZA
Naczelnik OSP
Rejowiec

2.PETRO-BUD” Sp. z o.o., 22100 Chełm, ul. Przemysłowa 28
xxx
W ójt Tadeusz Górski Komisja przetargowa wybrała
w imieniu Gminy podpisał umowę ofertę Nr 1
xxx
użyczenia nieruchomości w Zawadówce zabudowanej budynkiem
Dnia 26 maja 2010 r. doszkoły, co pozwoli Fundacji TE- konano wyboru oferty w zapytaRESJANUM reprezentowanej niu cenowym na :”DOSTAWĘ
przez Prezesa Zarządu Marka K O S T K I B R U K O W E J ,
Czarneckiego na OBRZEŻY I KRAWĘŻNIprowadzenie pla- KÓW”
cówki oświatowej.
Wpłynęły 2 oferty:
1.Chelmski Cement Sp. z o.o. ul.
Fabryczna 3, 22-100 Chełm
2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANSBET”. Horodyszcze Kol. 22-151 Staw
Wybrano ofertę Nr 2
xxx

Informacja
o przetargach

oraz ratownikami KM PSP
w Chełmie. Praca strażaków polegała na umacnianiu wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisła
za pomocą worków z piaskiem.
Łącznie nasi druhowie przepracowali na wałach wiślanych 24 godziny.

Dnia 26 maja 2010 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie pn. „DOSTAWA
OLEJU NAPĘDOWEGO W
2010r.”
Wpłynęły 2 oferty:
1.PETROMONT Sp. z o.o. 21025 Niemce, ul. Przemysłowa 13

Dnia 7 czerwca 2010r. wybrano ofertę w zapytaniu cenowym na „PLAC ZABAW”
w RAMACH PROJEKTU
„OKNO NA ŚWIAT”.
Wybrano ofertę Firmy: AKTIV.
POZNAŃ, ul. Biedronki 41.
Teresa Anna Kula

Karol Sałamacha

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 stanowiącej własność gminy położonej we wsi Zagrody - działka nr 213/2 przeznaczonej
do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Potrzeby,
a możliwości
Gminy
Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego posiadają określone ustawami obowiązki wobec jej
mieszkańców. Główne zadania każdej
gminy to utrzymanie oświaty, dostarczanie wody i odprowadzanie ście-

ków, gospodarka odpadami, utrzymanie dróg gminnych. Wszystkie te wydatki w przeważającej części wiążą
się z realizacją zadań obligatoryjnych. Zadania te muszą być realizowane w każdym okresie budżetowym, co wiąże się z koniecznością
zaplanowania na każdy rok budżetowy wydatków umożliwiających nieprzerwaną realizację danego zadania.
Aby sprawnie mógł funkcjonować
budżet każdej z gmin, powinien posiadać nieprzerwalne źródła dochodów. Gminy na terenie których poło-

żone są liczne zakłady pracy, posiadają duże wpływy do budżetu z tytułu
podatku od nieruchomości. Podatek
ten stanowi wydajne źródło dochodów, gdyż jego stawki są wielokrotnie wyższe od innych podatków. Niskie bezrobocie to wyższy udział we
wpływach w podatku dochodowym
od osób fizycznych i prawnych. Podatki i udziały to główne dochody
własne każdej gminy i jeżeli jest ich
więcej, tym gmina ma większe możliwości w realizacji własnych zadań.
Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie
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Potrzeby każdej gminy są wielkie, a możliwości znacznie ograniczone.
Zadania obligatoryjne tj. oświata, pomoc
społeczna często pochłaniają oprócz subwencji i dotacji dużą część dochodów
własnych. Pozostała kwota tych dochodów nie wystarcza na znaczne inwestycje.
Zadania gminy pozostają takie same,
a wielkość dochodów jest zupełnie inna.
Dlatego trudno porównywać jedną jednostkę samorządu terytorialnego w stosunku do drugiej. Gmina nasza mimo
małych dochodów własnych stara się
rozwijać i inwestować. Realizacja większości zadań inwestycyjnych nie byłaby
możliwa bez udziału środków z budżetu
Unii Europejskiej. Pozyskując środki z
zewnątrz, zmniejszyliśmy udział dochodów własnych w dane zadanie.
Przykładem takich zadań jest :
”Budowa drogi gminnej ulica Księżycowa w Rejowcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20072013 współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej – Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowany termin rzeczowego zakończenia
projektu przewidziano na 30.09.2010
roku. Projekt dofinansowany jest w 50%
procentach. Wartość ogólna wynosi 890858,25 zł w tym wkład własny gminy
445 429,13 zł.
”E-gmina Rejowiec – platforma usług
elektronicznych dla mieszkańców gminy Rejowiec” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowany
termin rzeczowego zakończenia projektu
przewidziano na 30.04.2010 roku. Projekt
dofinansowany jest w 85% procentach.
Wartość ogólna wynosi 319 499,02 zł
w tym wkład własny gminy 60 300,85 zł
W ramach projektu „E-Gmina –
platforma usług elektronicznych dla
mieszkańców gminy Rejowiec” dofinansowanego przez Regionalny Program
Operacyjny Województwa Lubelskiego
na lata 2007-2013, mieszkańcy gminy
i nie tylko, mogą korzystać z bezpłatnego
Internetu. Zestawiono dwa urządzenia
typu HOT-SPOT – jeden z nich znajduje
się na budynku Urzędu Gminy zaś drugi
na budynku Szkoły Podstawowej w Rejowcu.
„Modernizacja Oczyszczalni
ścieków w Wólce Rejowieckiej wraz
z budową kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Hruszów” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Terminy zakończenia I etapu do dnia 29.10.2010 r.
w zakresie modernizacji oczyszczalni
ścieków. II etap do dnia 29.08.2012 r. –
w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami. Wartość zadania to
kwota 4 834 386,32 zł. Projekt dofinansowany jest w 75 %.
„Sport, rekreacja i woda –
mieszkańcom wsi Rybie zdrowia doda
– budowa wiejskiego centrum sportowo – rekreacyjnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego. Planowany termin rzeczowego zakończenia projektu to

31.03.2012 rok. Projekt dofinansowany
jest w 75 %. Wartość zadania po przetargu 337 000,00 zł w tym wkład własny
gminy 129 827,87 zł.
Urząd Gminy przystąpił do
projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej „ współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .
W Urzędzie Gminy Rejowiec
system zarządzania jakością zgodnie
z normą PN-EN ISO 9001:2009 został
wdrożony 17 maja 2010r. Audit certyfikacyjny przewidziany jest na lipiec 2010r.
W skład dokumentacji systemu
zarządzania jakością obowiązującego w
Urzędzie Gminy Rejowiec wchodzą: Polityka jakości ,cele jakości, księga jakości
, procedury wymagane normą ISO 9001.
Korzyści z wprowadzenia ISO
to: orientacja na klienta, czyli rozpoznanie i spełnienie oczekiwań klientów, zadowolenie klientów, usprawnienie funkcjonowania urzędu i zarządzania nim ,
pobudzanie i utrzymywanie potrzeby
stałego doskonalenia się, poprawa wizerunku urzędu, posiadanie certyfikatu ISO
9001, potwierdzającego spełnienie wymagań światowych i wzmocnienie przez
to pozycji marketingowej.
SZJ to procedury, czyli ustalony
tryb realizacji zadań /w normie zwanych
procesami/ i postępowanie zgodnie z
tymi ustalonymi procedurami.

Towarzystwo
Regionalne
za zna cza
swoją obecność w gminie włączając
się w różne akcje służące ludziom. Z
inicjatywy Towarzystwa zorganizowana została zbiórka darów dla matek samotnie wychowujących dzieci,
które znalazły swoje miejsce w Pokrówce. Zarząd Towarzystwa dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli,
którzy dostarczyli żywność
i
ubrania. Gmina także nie pozostała
obojętna na los potrzebujących. Zakupiła słodycze i żywność. Zebrane
dary odbierała siostra zakonna Dominika.

xxx
Kolejną akcją kierowaną
przez Towarzystwo była zbiórka darów dla mieszkańców Gminy Wilków
, których dotknęła klęska powodzi.
Słowa podziękowania Zarząd Towarzystwa kieruje pod adresem wszystkich, którym wrażliwość kazała ofiarować żywność trwałą, środki czystości i ubrania.
xxx
Zarząd Towarzystwa wyraża
swoje zadowolenie i dziękuje Wójtowi Gminy: Panu T. Górskiemu oraz
Radzie Gminy za współpracę i życzliwość okazywane we Wszystkich poczynaniach Towarzystwa. Jest nam
bardzo miło także z powodu rozrasta-

nia się szeregów. W ostatnim czasie
zanotowano 8 nowych członków, których uroczyste wstąpienie miało miejsce na Rejowskim Pikniku Majowym
w dniu 29 maja b. r. w „ChacieSkansenie” u Państwa T. i J. Grzesiaków. Kolejne osoby wyrażają akces
działania na rzecz środowiska.
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Skarbnik Gminy
Renata Słomczyńksa

Wszystkich chętnych zapraszamy.
W
Grzesiaka

imieniu

Prezesa

Jerzego

Janina Danielczuk
Członek TR Rejowiec
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20 lat samorządu terytorialnego
27 maja 1990roku odbyły się pierwsze demokratyczne wybory władz lokalnych. Na mocy Ustawy Sejmowej nastąpiła decentralizacja władzy, którą to otrzymało społeczeństwo. Miasta, miasteczka
i wioski mogły wybierać swoich przedstawicieli do rad poszczególnych szczebli.
20 lat to jubileusz, który jest właściwym momentem do przypomnienia składów minionych kadencji Rad Gminy oraz Wójtów.
kadencja lata 1990-1994
1.Domański Krzysztof
2.Gimlewicz Leszek
3.Kapeluszny Jan
4.Kociuba Wiesław
5.Kraczkowska Krystyna
6.Białek Jerzy
7.Florczak Jadwiga
8.Jersak Roman
9.Królicki Andrzej
10.Majewska Wanda
11.Mazurek Zdzisław
12.Pyc Czesław
13.Ragaman Eugeniusz
14.Rybczyński Feliks
15.Stangryciuk Ireneusz
16.Świerczyński Cezary
17.Wiorko Czesław
18.Wójcik Jerzy
Przewodniczącą Rady była Wanda
Majewska

I

II kadencja 1994-1998
1.Dobosz Henryk
2.Domański Krzysztof
3.Jaszczuk Bożena
4.Jersak Roman
5.Korzeniowski Marek
6.Kozłowski Feliks
7.Kraczkowska Krystyna
8.Mazurek Janusz
9.Mazurek Jadwiga
10.Nesterenko Maria
11.Semeniuk Alicja
12.Świerczyński Cezary
13.Wiercioch Wanda
14.Wiorko Czesław

14.Kowalski Henryk
III kadencja
15.Maciejewski Zbi1998-2002
gniew
1.Alfler Renata
16.Moniakowska
2.Babicz Joanna
Urszula
3.Danielczuk Janina
17.Myszor Barbara
4.Florczak Elżbieta
18.Świerczyński
5.Grel Anna
Cezary
6.Czarkowska Mag19.Śliwiński Marian
dalena
20..Zygiert Walde7.Jersak Roman
mar
8.Kawalec Wiesław
9.Kneć Stanisław
Fukcję
10.Kociuba Henryk Przewodniczacej Rady
11.Kociuba Sławopełniła Grażyna Konmir
tek-Rybińska
12.Kontek-Rybińska
Grazyna
13.Korzeniowski
Marek

15.Wójcik Jerzy
16.Wójtowicz Wiesław
17.Żołnacz Wiesław
18.Grel Andrzej
19Górski Tadeusz
20.Kociuba Sławomir
27 czerwca 1996 roku czterech radnych – Domański Krzysztof, Kozłowski Feliks, Grel Andrzej i Górski Tadeusz złożyło
mandaty, zaś ich miejsce zajęli od
września 1996r : Czerniej Krzysztof, Kociuba Henryk. Maciejewski
Zbigniew i Słomczyński Dariusz.

Funkcje Przewodniczacej
Rady pełniła
Wanda Wiercioch.

IV kadencja 2002-2006
1.Bukraba Antoni
2.Danielczuk Janina
3.Gebert Jerzy
4.Gryglewski Piotr
5.Kantor Anna
6.Kochański Jarosław
7.Korzeniowski Marek
8.Kość Mirosław
9.Lechowicz Janusz
10.Łosiewicz Tomasz
11.Popek Jolanta
12.Szoda Ryszard
13.Szuran Witold
14.Świątek Ryszard
15.Wisniewska Dioniza

Przewodniczył
Radzie
Janusz Lechowicz

V kadencja 2006-2010
1.Bukraba Antoni
2.Danielczuk Janina
3.Jagiełło Teresa
4.Jaszczuk Bożena
5.Jędruszczak Iwona
6.Kieliszek Jerzy
7.Kowalska Barbara
8.Korzeniowski Marek
9.Kość Mirosław
10.Lewczuk Andrzej
11.Maciejeski Zbigniew
12.Popek Jolanta
13.Szoda Ryszard
14.Szuran Witold
15.Wójtowicz Wiesława

Radzie Gminy
przewodniczy
Antoni Bukraba

Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie
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Zmieniały się też osoby pełniące funkcję Wójta Gminy Rejowiec. Po raz pierwszy w 1990r tę
funkcję Rada Gminy powierzyła P. Wiesławowi Kociubie, by w sierpniu 1992 roku odwołać go ze
stanowiska. Kolejno Rada powołała na wójta P. Romana Jersaka. Funkcję wójta Roman Jersak sprawował przez półtorej kadencji – do roku 1998.
Stanowisko wójta po wyborach w 1998 roku objął P Marian Śliwiński. Jego kadencja trwała krótko, bo w 2000r został odwołany przez tę sama Radę ,która wczesniej powierzyła to odpowiedzialne
stanowisko. 31 marca 2000 roku na Sesji Rada w tajnym głosowaniu odwołała Zarząd Gminy Rejowiec w osobach M. Śliwiński – wójt, S. Puszyk – z-ca Wójta, członkowie – R. Alfler, J. Babicz, M.
Czarkowska, B. Myszor, W. Zygiert. Za odwołaniem głosowało 13 radnych, przeciwnych było 6 głosów.
Funkcję Wójta powierzono Romanowi Jersakowi, na którego głosowało 14 radnych. Jego kontrkandydat na stanowisko Wójta Sławomir Puszyk otrzymał 5 głosów. W skład Zarządu weszli: R. Alfler, J. Babicz, A.Grel, M. Korzeniowski i S. Knec.
W 2002 odbyły się po raz pierwszy bezpośrednie wybory Wójta. Do I tury wyborów zgłoszono aż
6 –ciu kandydatów. Uzyskali następującą ilość głosów: Tadeusz Górski – 1304; Roman Jersak – 670;
Grazyna Kontek-Rybińska – 370; Henryk Kowalski – 316; Sławomir Kociuba – 250; Sławomir Puszyk – 233
Dopiero II tura wyłoniła Wójta Gminy. Został nim Tadeusz Górski, który otrzymał 1575 głosów, zaś
Roman Jersak 966 .
Kolejne wybory Wójta odbyły się w roku 2006. Spośród czterech kandydatów , najwięcej głosów
otrzymał Tadeusz Górski – 1780, podczas gdy pozostali: Anna Kantor – 686, Roman Jersak – 234,
Sławomir Kociuba – 111.
Wielokrotna zmiana Wójta – gospodarza gminy nie sprzyjała jej rozwojowi. Wręcz przeciwnie –
wnosiła stagnację, a nawet regres gospodarczy. Tę prawdę potwierdzają gminy, w których gospodarz
jest ten sam przez wiele kadencji, tak jak w przypadku sąsiędnich - Rejowca Fabrycznego, Siedliszcza, Siennicy Różanej czy Gminy Krasnystaw.
Przed nami kolejne wybory samorządowe. Zanim oddamy swój głos, warto się głęboko zastanowić.
Janina Danielczuk

Szanowni Państwo
Z nieukrywaną dumą kieruję do Państwa słowa podziękowania za współpracę, postawę oraz wsparcie zarówno dla mnie jak i dla wszystkich moich poprzedników w przeciągu ostatnich 20 lat naszej lokalnej historii.
Był to kluczowy okres przemian ustrojowych, który zaowocował utworzeniem samorządów lokalnych. Samorząd to przede wszystkim ludzie, którzy stanęli przed możliwością czynnego uczestniczenia,
współdecydowania o kierunkach zmian zachodzących w naszej gminie.
Szanowni Mieszkańcy. Z okazji tego jubileuszu życzę nam wszystkim odwagi w podejmowaniu
wszelkich wyzwań, wytrwałości i determinacji w ich realizowaniu, satysfakcji z każdego nawet najskromniejszego sukcesu, współpracy i wzajemnej wyrozumiałości, która uczyni nas społeczeństwem partnerskim.
Życzę wszystkim jak najdłuższej i spokojnej przyszłości w suwerennym kraju w rozwijającej się
gminie dla dobra której powinniśmy trwać ramię przy ramieniu i wspólnie budować naszą małą ojczyznę.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Górski
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WÓJT GMINY REJOWIEC
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Gminnego Przedszkola w Rejowcu, ul. Fabryczna 6
1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz
inne stanowisko kierownicze publicznych poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U.
z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ).
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
- uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju przedszkola,
- poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
- życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej
– w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej
- w przypadku nauczyciela akademickiego lub stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym
- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
- oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego stażu pracy, o którym mowa w życiorysie z opisem przebiegu pracy zawodowej,
- oryginał lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia ,
- oryginał lub kserokopia poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem dyplom
ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
- oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
- oryginał lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
- oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie
o ubezwłasnowolnienie,
- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe,
- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U . z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.),
- oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarna, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97,poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
- oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych
– w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3. Wszystkie sporządzone osobiście dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dyrektora Gminnego Przedszkola w Rejowcu”, w terminie do dnia 30. 06. 2010 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rejowcu, ul.
Dąbrowskiego 1 lub kierować na adres: Urząd Gminy, 22-360 Rejowiec, ul. Dąbrowskiego 1.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rejowiec. O terminie i miejscu przeprowadzenia
postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. tel. 82 5688145
WÓJT GMINY
mgr TADEUSZ GÓRSKI
Rejowiec, 2010-06 - 08
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kretarza G p. Ewę Markowską i
przew.Komisji Oświaty p.Mirosława
Kościa, starosta chełmski
p.Kazimierz Stocki oraz mieszkańcy
Zawadówki..Oprawę muzyczną zapewniła nasza Orkiestra Dęta pod
10 czerwca w Zawadówce batutą p.Waldemara Linka.
odbyła się patriotyczna uroczystość,
która upamiętniła 65 rocznicę zakoń- Jednym z uczestników minionych
czenia II wojny światowej i 20-lecie wydarzeń historycznych był generał
w stanie spoczynku Edward Łańcucpowołania Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych. ki.
Prezydent PR przyznał odW uroczystości przy Pomniznaczenia
zasłużonym dla Związku
ku ku czci żołnierzy 4 Brygady PanSybiraków.
Srebrny Krzyż Zasługi
cernej udział wzięły organizacje komotrzymała
Wanda
Isańska, brązowy
batanckie, poczty sztandarowe, właMaria
Anisiewicz
i Romana Nowińdze gminy reprezentowane przez Se-

ska. Pamiątkowe odznaczenia otrzymali: Wiktor Larwiński, Wincenty
Kwiatkowski, Jan Krupa, Stanisław
Król, Mieczysław Dębicki, Stanisław
Branecki, Jan Rogowski, Anna Antyga, Bożena Miazgowska oraz Kazimierz Stocki. Odznaczenia za zasługi
dla ZKRP i WP przyznano Arturowi
Kubie i Waldemarowi Linkowi. Pod
pomnikiem delegacje złożyły wieńce.
Uczestnicy uroczystości obejrzeli
tematyczną prezentację multimedialną i zwiedzili Izbę Pamięci.
Janina Danielczuk

Zbiórka pieniędzy na rzecz poszkodowanych w powodzi
W dniach 24 - 29 maja 2010 w naszej szkole odbyła się

zbiórka pieniędzy na rzecz poszkodowanych w po-

wodzi. Zbiórkę ogłosiła szkolna bibliotekarka p. Iwona Borowska, która zachęcała uczniów do ofiarności, uświadamiając dzieciom jak wielkim nieszczęściem jest powódź, która ludziom zabiera wszystko to co posiadają.
Pieniądze można było wrzucać przez cały tydzień do puszki znajdującej się w bibliotece. Uczniowie dzielili się swoimi oszczędnościami , wpłacali także dorośli. Wśród zebranych pieniędzy były monety, ale również i banknoty. Najwięcej dzieci wrzuciły monet po 2 grosze, bo aż 498 sztuk.
Zebrano 412, 42 zł. Cała kwota została wpłacona na konto lubelskiej CARITAS z dopiskiem: - „Powódź na Lubelszczyźnie”.

Podziękowanie
Wójt Gminy Wilków Grzegorz Teresiński w imieniu
mieszkańców serdecznie dziękuje społeczności naszej gminy
za okazaną życzliwość i hojność.

Szanowni Państwo
Zebrane kwoty zostały przekazane, za co serdecznie dziękuje,
jednocześnie apelując w imieniu powodzian o zbiórkę płodów rolnych,
które także przekazalibyśmy potrzebującym

Wójt Gminy Rejowiec
Tadeusz Górski

OGŁOSZENIE
W związku z pojawiającymi się sugestiami zmiany dotychczasowej nazwy kapeli „Sami Swoi” na inną prosimy mieszkańców gminy o zgłaszanie swoich propozycji.
Należy je składać w sekretariacie Urzędu Gminy lub w Gminnym Ośrodku Kultury do dnia 15 sierpnia 2010 roku.
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Do Małego II – Bożydar Jodłowski (11,5 pkt), a Półkolonie Letnie do 12.07.do 23.07.
Konkursu Recytatorskiego
szczeb la
gminnego zgłosiło
się 25 uczniów ze Szkół Podstawowych w Rejowcu, Zawadówce, i Leonowie. Komisja w składzie Janina
Danielczuk, Marcelina Gwardiak,
Dorota Łosiewicz wyłoniła reprezentację gminy na szczebel powiatowy
tego konkursu: Patrycja Kostecka,
Zuzanna Batejko, Dominika Herman,
Adrian Sebastian Makar, Barbara Kociuba, Aleksandra Holuk.Wszystkie
dzieci otrzymały nagrody i dyplomy.
xxx

W dniach 18 i 19. 05.
pierwsza lustracją rozpoczęliśmy
konkurs „Moje gospodarstwo estetyczne i bezpieczne” . Komisja w
składzie Maria Psujek ODR Rejowiec, Janusz Mazurek UG Rejowiec, Jolanta Popek wice - przewodnicząca RG Rejowiec obejrzała 44 gospodarstwa. Po drugiej
lustracji punkty zostaną podliczone i komisja wyłoni zwycięzców.
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas Gminnego Święta
Plonów w dniu 29.08.2010r.
W tym dniu będzie również zorganizowana wystawa najpiękniejszych ogródków.
xxx
26 maja 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu
odbył się finał konkursu wiedzy o
Rejowcu i założycielu naszej miejscowości – Mikołaju Reju- „Moja
mała ojczyzna” W skład komisji weszli: Stanisław Jan Miszczuk – przewodniczący komisji, Janina Danielczuk – zastępca przewodniczącego,
Feliks Kozłowski – członek Towarzystwa Regionalnego Rejowiec.
Komisja oceniła testy wiedzy o Rejowcu, które zostały wypełnione
przez uczniów gimnazjum i szkoły
podstawowej. W kategorii Gimnazjum I miejsce zajęła Karolina Sadowska (21,5 pkt), II miejsce Paweł
Dobosz (15,5 pkt), III – Alicja
Zwierzchowska (14 pkt).
W kategorii szkoła podstawowa I
miejsce zajął Michał Sobstyl (15 pkt),

II0049 Paweł Maśluch – 11 pkt. Nagrody w postaci dyplomów i książek
„Rejowiec, jego okolice i właściciele
w latach 1531 – 1869” autorstwa Mariana Janusza Kawałko dla wszystkich uczestników konkursu ufundował Wójt Gminy Rejowiec Tadeusz
Górski.
xxx
Integracyjny Dzień Dziecka
– „Wszyscy razem” zorganizowaliśmy w tym roku 28.05.2010r
Główną atrakcją było przedstawienie
„Stoliczku nakryj się” grupy teatralnej z Krakowa ART REE. Zaprosiliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej,
Przedszkola oraz dzieci niepełnosprawne. Największą uciechę sprawiła dzieciom możliwość występowanie
razem z aktorami na scenie.
xxx

Dni Otwarte organizowanych przez Lubelski Ośrodek Dworactwa Rolniczego w Końskowoli
ośrodek Szkoleniowo Wystawienniczy w Rejowcu odbyły się 13.06.
Podczas tej imprezy na stoisku promowali naszą gminę swoimi pracami
artyści z malarskiej grupy ”SAM”
Stanisław Jan Miszczuk, śp. Zofia
Miszczuk, Grzegorz Gwardiak, Andrzej Misztal, Marek Podkowa. Natomiast obrazy haftowane prezentowały: Beata Grabiec, Honorata Ziółek i
Daniela Pietuch. Można było również
obejrzeć prace szydełkowe i haftowane Teresy Sakławskiej, Beaty Grabiec, Honoraty Ziółek i Doroty Łosiewicz oraz wydawnictwa, wśród których największą popularnością cieszyło się najnowsze Rejowiec jego
okolice i właściciele w latach 15311865. Mariana Janusza Kawałko.
Regionalne produkty prezentowały
kobiety z kół Gospodyń Wiejskich
w Wereszczach Małych i Wereszczach Dużych.
xxx
G minny Ośrodek Kultury
zaprasza dzieci do korzystania
z atrakcji wakacyjnych :
Warsztatów plastycznych od 28.06.do
02.07. w godz. 10.00-12.30. (w Zespole Szkół Publicznych)
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od godz. 9.00. Zapisem jest wpłata
100 zł za 1 osobę w kasie UG w Rejowcu (Szkoła Podstawowa w Rejowcu)
xxx
Wakacyjne warsztaty językowe przeznaczone dla dzieci w wieku:
4-7 lat oraz 8-14 lat. W wakacyjnej
atmosferze spędzimy tydzień na zabawowej nauce języka angielskiego.
Każdego dnia przewidziane są 2
godz. zajęć.
W programie warsztatów przewidujemy: gry i zabawy językowe oraz ruchowe nauka scenek i języka sytuacyjnego,projekty plastyczne
i muzyczne, mini teatrzyki, bajkoczytanie
po angielsku, nauka wierszyków oraz
piosenek angielskich, wycieczki plenerowe
z poznawaniem słownictwa związanego z przyrodą.
Nie każdy ma możliwość wyjechać na obozy językowe dlatego proponujemy nasz przyjazd do Państwa.
5 spotkań po 2 godz.

CENA: 50 zł/ godz. za całą
grupę. Zapisy w GOK Rejowiec do 10.07.2010r.
Informujmy również, iż
od 25.06 do 08.07. będzie organizowany plener malarski, który zakończy wystawa prac w GOK dnia
07.07.o godz. 17.00 w tym dniu
będzie można również oglądać
prace dzieci powstałe na warsztatach dla dzieci pod okiem artystów
z pleneru.
14. 07. o godz. 17.00 w GOK będziemy obchodzić jubileusz 25.
grupy malarskiej „SAM” Zapraszamy wszystkich miłośników
malarstwa na wystawę zorganizowaną z tej okazji
Święto Plonów Gminy Rejowiec
jest zaplanowane na 29 sierpnia
2010r.
Dorota Łosiewicz

OKSZA

Mali Sportowcy to my!
Mali sportowcy to my… pod takim hasłem odbyła się 11.06 2010r w Rejowcu Fabrycznym
"Spartakiada przedszkolaków. O puchar Burmistrza rywalizowały drużyny z Rejowca Fabrycznego, Pawłowa, Siedliszcza, Kaniego oraz grupa sześciolatków ze
Szkoły Podstawowej w Rejowcu. Najmłodsi sportowcy z
naszej szkoły, pojechali na swoje pierwsze zawody .Żółte
stroje z kolorowymi łapkami oraz transparent
(przygotowany przez jedną z mam) wyróżniały grupę.
Okrzyki powitalne prezentujące ekipę, też się podobały "Szkoła podstawowa w Rejowcu prezentuje swych najmłodszych sportowców,… Okszę w Herbie mamy Wszystkich pozdrawiamy,… Patronem naszym Rej bawimy się, że
hej,… Przyjazne łapki to nasz znak chcemy zwyciężyć tak, tak, tak. Wygraliśmy rywalizację w konkurencjach sportowych zdobywając pierwsze miejsce. Po zawodach była okazja do wspólnej zabawy w FABRYCZCE MARZEŃ, oraz ogniska z kiełbaskami. Wychowawczynie; Anna Prus i Bożena Jaszczuk serdecznie dziękują mamom Małgorzacie Korcz, Magdalenie
Rzeźnik i Annie Śladewskiej za pomoc, oraz Wójtowi Tadeuszowi Górskiemu za udostępnienie autokaru.
Bożena Jaszczuk i Anna Prus

Najlepsi
uczniowie
klasy I a
Zuzanna Batejko

Od lewej stoją: Natalia Kaczor, Justyna Kister, Emilia Sadowiska, Aleksandra Nachuniak . Wśród
najlepszych uczniów tej klasy znajdują się również Hubert Kozaczuk, Zuzanna Batejko, Dawid
Kocura, Łukasz Kopciewicz, Laura Ostrowska

Najlepsi
uczniowie
klasy I b

Od lewej stoją: Martyna Fabiańczyk, Majka
Hałas vel Łagoda, Michalina Pawlas, Dominika
Sitkowska.
. Wśród najlepszych uczniów tej klasy znajdują
się również Jakub Grel, Zuzanna Jodłowska,
Julia Mitek, Iga Kalisiewicz
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Najlepsi
uczniowie
klasy II a

Igor Danielczuk

Od lewej: Wiktoria Kość, Paulina Kajdaszuk,
Karolina Kulczyńska, Julia Kawecka, Sebastian
Jarosz, Bartosz Tyrański, Marcin Krawczak.
Wśród najlepszych uczniów tej klasy znajdują się
również Albert Chomątkowski, Igor Danielczuk,
Damian Kość, Maja Machel, Jarosław Sobstyl,
Damian Sochacki

Najlepsi
uczniowie
klasy II b
Od lewej stoją: Jakub Wrona, Wiktoria
Szypuła, Milena Wasińska, Dominika
Błaziak. Wśród najlepszych uczniów tej
klasy znajdują się również Patrycja
Wojtalewicz, Wiktoria Prokopiuk, Dawid Oleksiejuk

Najlepsi
uczniowie
klasy III a
Od lewej: Karolina Fabiańczyk, Weronika Koper,
Michalina Jędruszczak, Iga Wdowicz, Piotr Krawczyński, Sylwia Posturzyńska. Wśród najlepszych
uczniów tej klasy znajdują się również Jagoda Solińska i Paweł Werenkowicz.

Najlepsi
uczniowie
klasy III b

Od lewej: Barbara Kociuba, Kacper Sadowski . Wśród najlepszych uczniów tej klasy
znajdują się również Jessika Wawrynek,
Kacper Kiraga, Karolina Kowieńska, Julia
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Najlepsi
uczniowie
klasy IV a
Od lewej: Dominika Kister (średnia 5,1),
Weronika Adamczuk, Adrian Wodniak
(średnia 5,4), Anita Dec. Wśród najlepszych uczniów tej klasy znajdują się również Anna Podlipna, Diana Długosz

Najlepsi
uczniowie
klasy IV a
Katarzyna Słomczyńska

Od lewej: Kamil Piwko, Dominik Mazur, Michał
Krawczyński (średnia 5,0), Martyna Bereza
(średnia 5,1). Wśród najlepszych uczniów tej klasy
znajdują się również Dawid Psujek, Katarzyna
Słomczyńska, Aleksandra Zalichta, Mikołaj Wiorko

Najlepsi
uczniowie
klasy V a
Od lewej: Klaudia Werenkowicz (średnia 5, 36), Karolina Harań, Irmina Rożek, Michał Sobstyl
(średnia5,27). Wśród najlepszych uczniów tej klasy
znajdują się również Eliza Myszura (średnia 5, 36),
Oliwia Czubkowska (średnia 5,18), Adrianna Gozdecka (średnia 5,09)

Najlepsi
uczniowie

Od lewej: Daniel Kister, Piotr Palonka
(średnia 5, 27), Jakub Adamczyk
Wśród najlepszych uczniów tej klasy znajdują się również Anita Mazur, Natalia Karaś, Anna Rękas

Strona 12

OKSZA

Od lewej: Kamil Świstoń (średnia 5,1), Monika Dryła
(średnia 5, 7). Wśród najlepszych uczniów tej klasy
znajdują się również Aleksandra Florczak (średnia 4,9),
Jóźwiak Weronika (średnia 5,1), Michał Mazur (średnia
4,9), Marcin Suszek

Najlepsi
uczniowie
klasy VI a

Monika Dryła (średnia 5, 7)

Kamil Świstoń (średnia 5,1)

Najlepsi
uczniowie
klasy VI b

Anita Cybulska

Dominika Dubiel

Małgorzata Haruk

Wioletta Liwiak

Natalia Laskowska (średnia 5, 0), Karolina Rogowska (średnia 5,0), Anita Cybulska (średnia 5,0), Wioletta Liwiak
(średnia 5,0), Adrianna Czwórnóg, Dominika Dubiel (średnia 5, 0), Małgorzata
Haruk (średnia 5,0), Bożydar Jodłowski
(średnia 5,0), Marcin Czerwieński., Maciej Huk, Aleksandra Wiorko
Karolina Rogowska

Najlepsi
uczniowie
klasy VI c

Bożydar Jodłowski

Natalia Laskowska

Ernest Koper (średnia
4, 82), Magdalena Jasyk (średnia 5, 18),
Paweł Maśluch
(średnia 4, 82)
Ernest Koper (średnia 4, 82)

Najlepsi sportowcy
Wioletta Liwiak, Małgorzata Haruk, Adrianna Czwórnóg, Karolina Kudelska, Monika Dryła
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Tydzień Unii Europejskiej
w Gimnazjum w Rejowcu.
W Gimnazjum w Rejowcu
w ramach obchodów Dnia UE w ciągu
całego tygodnia 10-15 maja 2010r. odbywały się różne uroczystości i konkursy.
Młodzież mogła zdobyć wiedzę na temat
państw oraz najważniejszych działań UE,
a także pochwalić się swoją wiedzą.
Uczniowie uczestniczyli w różnych konkursach – rysowali, śpiewali, rozwiązywali testy, oglądali prezentacje, debatowali. Bardzo się cieszymy, że zaangażowanie uczniów było tak duże. Oto wyniki
konkursów:
1.Konkurs wiedzy o UE – organizator
i opiekun p. Ewa Kasjan. W konkursie
wzięli udział uczniowie klas III. Pierwsze
miejsce zajęła klasa IIIa reprezentowana
przez Angelikę Kondraciuk, Rafała Majstruka, Tomasza Lipińskiego. Drugie
miejsce zajęły klasy IIIb Diana Dawidziuk, Diana Mazur i Izabela Mazurek i
IIIc - Alicja Zwierzchowska, Aneta Ślusarz, Monika Palonka,. Trzecie miejsce
zajęła klasa IIId - Karolina Oszust, Angelika Czyż, Patrycja Pukas
2.Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych – organizator i opiekun p.
Agata Woźniak. Pierwsze miejsce zajęli:
Paulina Grabiec, Dominik Kość, Adrian
Chomątowski. Drugie miejsce przypadło:
Paulinie Miszczuk, Karolinie Wiorko,
Rafałowi Majstrukowi. Trzecie miejsce
zajęli: Izabela Mazurek, Patrycja Czaus,
Angelika Kondraciuk, Tomasz Lipiński.
3.Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych – organizator i opiekun p. Tomasz Praczuk. Pierwsze miejsce zajęli
uczniowie klasy IIIa – Paulina Miszczuk,
Patrycja Czaus, Rafał Majstruk. Drugie
miejsce przypadło dla klasy IIa – Katarzyna Korowaj, Agnieszka Kusiak, Natalia Domańska. Trzecie miejsce zajęła
klasa IIIc – Ewelina Janiszewska, Sylwester Kochański, Honorata Szadura.
4.Konkurs recytatorski poezji w języku
angielskim – organizator i opiekun p.
Tomasz Praczuk. Pierwsze miejsce zajęła
Agnieszka Kusiak, drugie Paulina Miszczuk, trzecie Patrycja Czaus.
5.Konkurs plakatu o państwach UE –
organizator i opiekun p. Amelia Klimczuk. Jury w składzie p. E. Kasjan, p. A.
Klimczuk, p. G. Gwardiak przyznali wyróżnienia: Bartłomiejowi Kistrowi, Mi-

chałowi Rubikowi, Pawłowi Doboszowi, Aleksandrze Kazimierczak, Grzegorzowi Bobrusiowi.
6.Konkurs fotograficzny
na temat: „Blaski i cienie środowiska
naturalnego naszej okolicy” – organizatorzy i opiekunowie p. Elżbieta Ciechan,
p. Amelia Klimczuk. Jury w składzie: p.
E. Futyma, p. E. Ciechan i p. A. Klimczuk przyznali pierwsze miejsce Krzysztofowi Łapajowi, drugie miejsce Beacie
Juszczak, trzecie miejsce Jagodzie Królikowskiej, Agnieszce Kusiak.
Serdecznie gratulujemy wygranych, jednocześnie dziękujmy za zaangażowanie
i organizację.
Amelia Klimczuk

wygląda jak pociąg, którym transportowano ludzi, znajduje się wystawa zdjęć,
rzeczy zachowanych oraz można obejrzeć
filmiki. Jest też sala przeznaczona do
modłów.
Tego typu lekcje historii są potrzebne.
Odwiedzając takie miejsca można zgłębiać swoją wiedzę historyczną. Na wycieczce wszyscy trwali w zadumie i zamyśleniu, gdyż historia tamtych czasów
jest tak samo wzruszająca, jak i przerażająca. W naszych czasach nie do pomyślenia są sytuacje, do których dochodziło
podczas II wojny światowej. Szokujące
i bardzo bolesne jest to, że ludzie ludziom zgotowali taki los.
xxx
Ekologicznie – Dzień Ziemi

Lekcje historii

Pierwsze obchody odbyły się
w roku 1990 r. w Warszawie. Dzięki
przywróconej Polakom wolności, organizacje pozarządowe, promujące postawy
ekologiczne, mogły żywo włączyć się w
międzynarodowe obchody Dnia Ziemi.
Na początku XXI wieku Dzień Ziemi stał
się okazją do organizowania akcji mających uświadomić młodzieży oraz całemu
społeczeństwu, że należy dbać o nasze
środowisko naturalne. Dziś Dzień Ziemi
obchodzimy 22 kwietnia.
Nasza szkoła świętowała Dzień
Ziemi 11 maja. Apel przygotowała klasa
3 „b” pod przewodnictwem Pani Elżbiety
Kiszowary. Na początku przedstawiony
został rys historyczny Dnia Ziemi. Później zaprezentowano skecz, napisany
przez Monikę Mazurek. Scenka zachęcała do propagowania właściwych postaw
wobec przyrody, wyrzucania śmieci do
wyznaczonych pojemników, a nie do
lasu, dbania o naturę. Całość uświetnił
mini-chórek śpiewając piosenki ekologiczne. Prawdziwą furorę zrobiła końcowa piosenka zaśpiewana przez Monikę
Pyclik, autorstwa wykonawczyni oraz
Diany Mazur. Był to cover piosenki
„Miliony monet” Mroza.
TROSZCZ SIĘ O NASZĄ PLANETĘ,
BO DBANIE O ZIEMIĘ JEST W CENIE!
Izabela Mazurek

„Stan świata jest obrazem ludzkiego sumienia" Merton

4 maja bieżącego roku odbył się
wyjazd dla uczniów klas III do Państwowego Muzeum na Majdanku. Wyjazd
zorganizowały panie Jolanta Cielepała,
Ewa Kasjan i Joanna Pikuła. Na początku
obejrzeliśmy film, który przybliżył nam
historię obozu. Następnie wraz z przydzielonymi przewodnikami rozpoczęliśmy zwiedzanie obozu. Panie przewo
dniczki szczegółowo omówiły życie
w obozie , a także sposób w jaki byli
traktowani jego więźniowie. Zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc, np. : mauzoleum , krematorium, łaźnie dla mężczyzn, komorę gazową oraz kilka baraków mieszkalnych. Wycieczka ta trwała
dwie godziny, które na pewno nie były
czasem straconym.
xxx
28 maja odwiedziliśmy także
obóz zagłady w Bełżcu. Sonderkommando Belzec der Waffen-SS, Belzec - pod
taką nazwą funkcjonował od marca do
grudnia 1942 roku niemiecki obóz śmierci. Obóz ten położony był na obrzeżach
wsi Bełżec, nieopodal linii kolejowej
Lublin-Lwów. Zginęło tam ponad 500
000 Żydów z Polski i innych krajów Europy oraz Polaków za pomoc okazaną
Żydom. Mogliśmy obejrzeć monumentalny pomnik, upamiętniający ostatnią
drogę więźniów oraz muzeum. Nie zachowało się nic oprócz kilku drzew, które
są niemymi świadkami tego strasznego
epizodu z okresu II wojny światowej. Na
ścianach w środku pomnika znajdują się
wyryte zostały tylko imiona ludzi pomordowanych, gdyż tutaj Niemcy nie prowadzili żadnych spisów zabijanej ludności.
W muzeum, które ze szczytu pomnika
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Gabriel K.,
Bartłomiej R., Julia K., Przemysław S., Karol D., Oliwia
F., Julia S., Maja A.

Urodzeni:

OKSZA

Najlepsi Gimnazjaliści w Rejowcu
Rok szkolny 2009/2010 nie poskąpił nam uczniów, którzy mogą być chlubą naszej szkoły,
a przede wszystkim chlubą dla swoich rodziców. To uczniowie, którzy są wzorem do naśladowania dla
innych kolegów i koleżanek. 31 uczniów uzyskało imponujące średnie (4,75 i wiecej) i otrzyma świadectwa z wyróżnieniem. Coroczną statuetkę Absolwent Roku otrzyma uczeń klasy IIIb Adrian Chomątowski.
Nasze Gimnazjum może poszczycić się też wieloma sukcesami sportowymi. Jak w żadnym dotąd roku nie
było aż tylu wspaniałych sportowców, którzy odnosili sukcesy na najwyższych szczeblach rywalizacji w
rejonie i województwie. Coroczna statuetkę Sportowiec Roku otrzymają: Kamila Czuba, Adrian Czrewiński i Paweł Szajduk.

MONIKA PYCLIK

IZABELA MAZUREK

DIANA LEWCZUK

ANGELIKA KONDRACIUK

PAULINA MISZCZUK

PATRYCJA SUSKA

KAMILA CZUBA

KLAUDIA DANIELCZUK

JUSTYNA ŁACHOWSKA

MONIKA PALONKA

DIANA DAWIDZIUK

EWELINA
JANISZEWSKA
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DIANA MAZUR

KAROLINA PRUS

KAROLINA PASTUSZAK

PAULINA GRABIEC

ANITA MACIEJEWSKA

ALICJA
ZWIERZCHOWSKA

KAMIL TCHURZEWSKI

KAROLINA FARIAN

OKSZA

BEATA JUSZCZAK

AGNIESZKA KUSIAK

ADRIAN CHOMĄTOWSKI
(najlepszy Absolwent)

PAULINA KORCHUT

KAMIL GOLONKA

DOMINK KOŚĆ

SANDRA KORCZ

ALEKSANDRA KULCZYŃSKA

AGATA CIELEPAŁA

IRMINA OGRODNIK

NAJLEPSI SPORTOWCY GIMNAZJUM
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

ADRIAN CHWIL

KAMILA CZUBA
(SPORTOWIEC ROKU)

MARCIN MOJSIEJUK

KONRAD KLOC

PAWEŁ SZAJDUK
(sportowiec roku)

KAMIL HAŁAS
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ADRIAN CZERWIŃSKI
(sportowiec roku)

RAFAŁ BŁASZCZYK

MATEUSZ
WARĘCKI

OKSZA

DAWID KARAUDA

DAWID OŻÓG

KAMIL KRAWCZYK

JAKUB LISZEWSKI

AGATA WILGOCKA

KAROL BOHUNIUK

PRZEMYSŁAW HUK

WERONIKA RAGAMAN

RADOSŁAW CZUBA

MATEUSZ ADAMCZUK

Zawody z lekkoatletyki

EWELINA CZUBA KATARZYNA KARAUDA
dnia 18.05.10r. w Rejowcu Fabrycznym.
Na zawodach rejonowych Gimnazjum z Rejowca
na zawody wojewódzkie.

SANDRA KORCZ

Dnia 11.05.10 roku na stadionie miejskim
w Rejowcu Fabrycznym odbyła się Gimnazjada w Indywidualnej i Drużynowej Lidze Lekkoatletycznej dziewcząt
i chłopców. W zawodach uczestniczyły reprezentacje
Gimnazjum z Rejowca Osady, Rejowca Fabrycznego,
Siedliszcza i Sawina. W punktacji drużynowej I miejsce
w kategorii dziewcząt i chłopców wywalczyło Gimnazjum
z Rejowca Osady II miejsce dla drużyny z Siedliszcza.
Najlepsze dwie szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców
awansowały do zawodów rejonowych, które odbyły się

pokonało wszystkie drużyny uzyskując I miejsce w kat. dziewcząt i chłopców i awansując

Wyniki indywidualne uzyskane przez reprezentantów Gimnazjum z Rejowca.
Dziewczęta
III miejsce Kamila Czuba -w biegu na 100 m 13.67
II miejsce Weronika Ragaman -w biegu na 600 m 1.56,21
III miejsce Katarzyna Jarzębska -w biegu na 600 m 1.56,82
Chłopcy
I miejsce Dawid Karauda -w biegu na 100 m 12.14
III miejsce Rafał Błaszczyk -w biegu na 300 m 0,39.66
I miejsce Kamil Łagoda -w biegu na 1000 m 2.47,54
I miejsce Marcin Mojsiejuk w skoku w dal 5,40
Sztafeta 4x 100 dziewcząt i chłopców
II miejsce dziewczęta ( E. Czuba, N. Domańska, W. Ragaman. K. Czuba.)
I miejsce chłopcy
( D. Karauda, M. Adamczuk, M. Warecki i M. Mojsiejuk.)
Dziewczęta są przygotowywane przez p. Beatę Werner-Kość, chłopcy przez M. Kość i M. Babińskiego
Beata Werner—Kość
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dziny – swoje zdjęcia we własnoręcznie zrobionych ramkach. W
Dzień Rodziny
ramkę warto też oprawić słowa
przyświecające rodzinnemu spow Leonowie
Do czego może się przydać tkaniu – Byle z miłością i w zgodobrze oswojony tatuś? W czym dzie.
xxx
najlepsze są mamy? Na te pytania
padały odpowiedzi, z przymruże- W Leonowie moda na
niem oka, podczas tegorocznego
zdrowie!
Dnia Rodziny w Leonowie. Dodatkowo dzieciaki uświadomiły
rodzicom, że rozbite kolana, objaPoczątek maja upłynął
danie się chipsami czy marudzenie w Szkole Podstawowej Leonowie
nad obiadem to najnormalniejsza pod znakiem zdrowia. Przez kilka
rzecz pod słońcem. Rodzice przy- dni dzieci uczyły się na dodatkojęli wszyst k ie t łu maczenia wych lekcjach, że lepiej chrupać
z uśmiechem, a małych aktorów marchewkę zamiast chipsów, ronagrodzili dużymi brawami. Nale- dzicom polecić rezygnację z solażały się, tym bardziej że dzieci rium, a bezmyślne wpatrywanie
przygotowały też prezenty dla ro„Byle z miłością i w zgodzie.”

się w telewizor zastąpić ruchem na
świeżym powietrzu. Uczniowie
zdobyli też praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy
i wzywania odpowiednich służb
w razie niebezpieczeństwa. Pomysłowe zajęcia, warsztaty i scenki,
przygotowane przez nauczycielkę
wychowania fizycznego Karolinę
Pilipczuk, sprawiły, że nawet najmłodsi podopieczni uczyli się
z dużym zainteresowaniem. Tydzień Zdrowia zakończono uporządkowaniem terenu wokół szkoły.
Anna Łukomska

Najlepsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Leonowie

Julia Bandosz, kl. I – wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce
Agnieszka Czarkowska, kl. II – wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce
Krystian Gryglewski, kl. II – wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce
Kinga Jaworska, kl. III – wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce
Aleksandra Holuk, kl. III – wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce
Weronika Holuk, kl. IV – wzorowe zachowanie, średnia ocen: 5.27
Karolina Manaj, kl. IV – wzorowe zachowanie, średnia ocen: 5.0
Klaudia Karolina Kozłowska, kl. VI – bardzo dobre zachowanie, średnia ocen: 5.11
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Karolina Manaj

OKSZA
Uczniowie Szkoły Podstawowej im.
4-tej Brygady Pancernej Wojska Polskiego
w Zawadówce osiągający najwyższe wyniki
w nauce i zachowaniu w roku szkolnym 2009/ 2010:
Kostecka Patrycja – kl. I
Szczepańska Aleksandra – kl. II
Malarz Michał – kl. IV
Krawczuk Karolina – kl. V
Szadura Natalia – kl. V
Dębińska Dominika – kl. VI
Stangryciuk Natalia – kl. VI

Nasi najlepsi
Klasa I a Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Publicznych im. M. Reja w Rejowcu

Zahora Marta – 4,92

Oleszczuk Magdalena
– 4,42

Werenkowicz Karina –
4,35

Klasa II b
w Zespole
M. Reja w

Liszewska Barbara – 4,5

Liceum ProfiloSzkół PubliczRejowcu:

Osiński Grzegorz – 4,29

Wójcicka Patrycja
– 4,28

wanego
nych im.

Orkiszewska Marlena—4,21

Uczniowie wyróżniają się wzorowym zachowaniem, wysoką kulturą osobistą, brali aktywny udział
w życiu szkoły, uczestniczyli w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych. Reprezentowali szkołę w
konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.
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Szczęśliwej drogi, już
czas…
W

ostatni piątek kwietnia,

zgodnie z tradycją, klasa II „b” Liceum Profilowanego w Zespole Szkół
Publicznych im. M. Reja w Rejowcu
przygotowała uroczystość pożegnania
klas trzecich. Wśród zaproszonych
gości byli : Wójt Gminy Rejowiec, p.
Tadeusz Górski i Przewodniczący
Rady Gminy, p. Antoni Bukraba.
Zaproszeni zostali również rodzice
absolwentów szkoły, a między nimi
rodzice najlepszego absolwenta Krystyna i Grzegorz Górscy. Uroczystość
poprowadziły uczennice klasy II ,,b'':
Marlena Orkiszewska i Żaneta Alot. nauce, wzorowe zachowanie, wzoro- Uczniowskim oraz udział w zawoPo powitaniu zgromadzonych, Dyrek- wą frekwencję, aktywną pracę w Sa- dach sportowych i konkursach przedtor Zespołu Szkół Publicznych im. M.
Reja w Rejowcu pan Janusz Janiak,
wspólnie z Wójtem Gminy panem
Tadeuszem Górskim oraz Przewodniczącym Rady Gminy panem Antonim
Bukrabą, wręczyli nagrodę dla najlepszego absolwenta Zespołu Szkół
Publicznych im. Mikołaja Reja w
roku szkolnym 2009/2010, którym
została Magdalena Górska (średnia
ocen - 5,06). Bukiet kwiatów i podziękowania odebrała również, obecna na uroczystości, mama Magdy, p.
Krystyna Górska. Wyróżnieni zostali
także: Agnieszka Ragaman, Katarzyna Zawiaczyńska, Natalia Gontarz ,
Agnieszka Paździor, Krystian Szabla
za bardzo dobre i dobre wyniki w
morządzie Uczniowskim oraz udział
w zawodach sportowych i konkursach
przedmiotowych. Damian Oleszczuk,
Magdalena Mazur, Anita Chamrol,
Małgorzata Szczepanik, Barbara Sikorska, Karolina Woźniak, Justyna
Kapeluszna, Daniel Pietuch - za wzorowe zachowanie, wzorową frekwencję, aktywną pracę w Samorządzie
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miotowych. Za reprezentowanie
szkoły w poczcie sztandarowym oraz
wysoką kulturę osobistą wyróżniono
następujących uczniów Natalię Roczon, Edytę Jasyk i Przemysława
Chwila.
Agata Momot , uczennica
klasy 2b Liceum Profilowanego

OKSZA
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Odeszli, przeżywszy lat: Grodkowski Grzegorz—43, Kołodyńska Maria—88, Marczuk Stanisława—87, Rodenwald Zbigniew—51, Wawel Czesława 89
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