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Szanowni Państwo
Dzieląc się radością wielkanocnego zwycięstwa życia nad
śmiercią, dobra nad złem, prawdy nad fałszem
i nadzieją, która nie może nigdy opuszczać człowieka ani go zawieść, pragniemy tą drogą przekazać Państwu życzenia zdrowia, obfitości
świątecznego stołu, radości i pokoju na każdy dzień, wzajemnej miłości w rodzinach,
przyjaźni ludzi mądrych i życzliwych, zdolności do przebaczania oraz siły do pokonywania trudności.
Wójt Gminy
Tadeusz Górski

Przewodniczący Rady Gminy
Antoni Bukraba

Niech radosne Święta Wielkiej Nocy dadzą nam otuchę, przywrócą nadzieję, rozproszą wszelkie niepokoje, a zdrowie, optymizm i wiara w przyszłość niech zagoszczą w
domach wszystkich mieszkańców gminy.
serdecznymi życzeniami dla Państwa
Rada Gminy Rejowiec
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym
gronie wszystkim mieszkańcom Gminy życzy
Marcin Grel
Radny Rady Powiatu Chełmskiego

POMAGAMY KORNELOWI !
Z inicjatywy katechetek pracujących w SP w Rejowcu p Barbary Kwiatkowskiej i Elżbiety Skrajnowskiej w dn. 20 marca
2007 r. został zorganizowany "Kiermasz ciast".
Dzięki zaangażowaniu rodziców, babć i uczniów można było w tym dniu podziwiać i smakować różnorodne słodkości. Kiermasz cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie, pracownicy Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum kupowali ciasta za niewielką opłatą.
Pieniądze zebrane ze sprzedaży w kwocie 371zł (trzysta siedemdziesiąt jeden złotych) zostaną przeznaczone na rehabilitację
byłego ucznia naszej szkoły Kornela Bogdańskiego, który uległ bardzo poważnemu wypadkowi.
Serdecznie dziękujemy
i aktywnie włączyć się do akcji.
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Dodatkowe fundusze zostały pozyskane z ofiar złożonych przez mieszkańców Parafii Rejowiec w Kościele. Po każdej niedzielnej Mszy Św. nauczycielki (p. B. Kwiatkowska, p. E. Skrajnowska, p. Agnieszka Janiec – Rogowska, p. B. Klimowicz) wraz z
uczennicami (Olga Pachwicewicz, Klaudia Danielczuk, Paulina Grabiec, Patrycja Czaus, Karolina Prus, Diana Dawidziuk, Ala Zwierzchowska, Jagoda Królikowska) kwestowały do puszek, aby pomóc Kornelowi. Zebrano 555,62 złotych.
W imieniu organizatorów, Dyrekcji
okazaną życzliwość i włączenie się do tak szczytnej akcji.

Szkoły

Podstawowej

dziękujemy

wszystkim

E. Skrajnowska, B. Kwiatkowska
Nauczycielki SP w Rejowcu
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Wieści
z Gminy
Umowa z Euroregionem Bug podpisana
Nasza Gmina skorzystała z możliwości finansowania wydarzeń kulturalnych
w ramach polsko-białoruskiej i polskoukraińskiej współpracy transgranicznej.
Wójt Gminy T. Górski podpisał
umowę na realizację projektu „Mikołaj Rej –
wspólne dziedzictwo kulturowe Polski i
Ukrainy”.
Projekt będzie też dofinansowany
przez budżet państwa. Kwoty przeznaczone
na powyższy cel muszą być wykorzystane
zgodnie z wcześniej ustalonym budżetem
projektu.

Rocznicę założenia Rejowca uczcimy godnie
Uroczystości związane z obchodami 460-lecia założenia Rejowca odbędą się
w dniach 11-13 maja b.r.
W pierwszym dniu przewidziana
jest Msza Św., konferencja popularnonaukowa i koncert chóru działającego przy parafii
pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w
Chełmie. W drugim dniu (12 maja) mieszkańcy obejrzą żakinadę prowadzoną przez
Orkiestry Dęte ulicami Rejowca, występy
dzieci i młodzieży ze szkół z terenu naszej
gminy i posłuchają koncertu Orkiestr Dętych. Ponadto wystąpi zespół BRAMA z
Łucka oraz swój program „Biesiada Polska”
zaprezentują Nowicki & New Romantik. W
czasie zabawy przygrywał będzie do tańca
zespół Joker. W tym dniu dużą atrakcją będzie pokaz Fajerwerków.
Dzień trzeci (13 maja) też będzie
obfitował w liczne atrakcje, wśród których
każdy znajdzie coś dla siebie. Krótki montaż
słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży
ZSP im. M. Reja i odczytanie aktu lokacyjnego, występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Chełmskiej, kapeli Sami Swoi, pokaz formacji tanecznej TAKT, Kabaret Spotkanie z
Balladą - Kopydłowo, pokazy Wojów z
Bractwa Grodów Czerwieńskich. Podczas
zabawy tanecznej będzie grał zespół
„Konkret”
Ponadto przez trzy dni będzie
można oglądać wystawę grupy plastycznej
„SAM” w Pałacu Ossolińskich, w GOK – u
wystawy: hafciarską, prac poplenerowych i

fotograficzną Rejowiec w obiektywie, zwiedzić Chatę-Skansen wsi rejowieckich Teodozji i Jerzego Grzesiaków.
Imprezami towarzyszącymi będą
13 maja targi sztuki ludowej i pokazy strażackie.
Szczegóły dotyczące uroczystości Kontrola RIO podsumowana
zostaną przedstawione we właściwym czaW dniach od 11 października do
sie na plakatach.
27 listopada 2006 roku inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie przeprowadzili kompleksową kontrolę gospodarki finansowej gminy.
Zakres kontroli:
- realizacja budżetu,
- księgowość i sprawozdawczość budżetowa,
- realizacja ustawy o zamówieniach publicznych,
Dofinansowanie na usuwanie skutków
- mienie komunalne,
powodzi
- zadania zlecone i realizowane w ramach
porozumień,
W związku z ub. powodzią, która
spowodowała uszkodzenie dróg w niektó- - rozliczenia finansowe gminy z jej jednostrych sołectwach, Wójt Gminy czynił stara- kami organizacyjnymi,
nia o uzyskanie środków finansowych na - gospodarka pieniężna i rozrachunki,
usunięcie skutków powodzi. Efektem tych
Porównanie wyników poprzedniej
starań jest przyznanie gminie przez Ministerkontroli przeprowadzonej w 2003 roku dotystwo spraw Wewnętrznych i Administracji
czącej lat 1999 - 2002 i obecnej dowodzi, że
kwoty 50.000zł. (pięćdziesiąt tysięcy) na
w okresie ostatnich czterech lat poziom, na
odbudowę infrastruktury drogowo – mostojakim prowadzona jest gospodarka finansowej.
wa gminy, uległ znacznej poprawie.
W badanych tematach stwierdzono
drobne nieprawidłowości, które nie miały
istotnego wpływu na prawidłowo i zgodnie z
przepisami prowadzoną gospodarkę finansową gminy.
Po zdrowie bez kolejki
W okresie 10 – 29 lipca b. r. wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z badań lekarskich udzielanych przez
specjalistów z Akademii Medycznej w Lublinie.
Kardiolog, neurolog, laryngolog, pulmonolog – (choroby dróg oddechowych), ginekolog, ortopeda, stomatolog, reumatolog, internista i endokrynolog będą przyjmować bezpłatnie w ramach NFZ nie tylko w budynku
byłego Ośrodka Zdrowia ul. Kościuszki 111,
ale w gabinetach specjalnie urządzonych na
ten okres w budynku ZSP ul. Przemysłowa.
Oprócz fachowych porad lekarskich pacjenci
będą mogli wykonać szeroki zakres badań w
laboratorium, które zostanie wyposażone w
specjalistyczną aparaturę, jak też w niezbędne odczynniki i materiały.
Szczegóły dotyczące „białego
miesiąca” będą podane do wiadomości
mieszkańców gminy w terminie późniejszym zarówno na łamach „OKSZY” oraz w
inny dostępny sposób, np. za pośrednictwem
sołtysów i poprzez afisze umieszczone w
dostępnych miejscach.
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GOPS w byłej plebanii
W budynku byłej plebanii planuje
się ulokowanie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej i Dziennego Domu Samopomocy
dla osób niepełnosprawnych. Wójt Gminy T.
Górski i ksiądz proboszcz A. Jeżyna prowadzą w tej sprawie rozmowy z Kurią Biskupią
- właścicielem obiektu. W chwili obecnej
zostały uzgodnione warunki przejęcia budynku
Janina Danielczuk
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Sesja Rady
Gminy
IV Sesja Rady Gminy odbyła się
27 lutego 2007r. Oprócz 15 radnych uczestniczyli w niej Wójt Gminy Tadeusz Górski
oraz z racji omawianych tematów pracownicy UG w osobach: Alicja Semeniuk – referat
infrastruktury, Renata Słomczyńska – referat
finansowy, Dorota Holuk – kier. GOPS-u i
Teresa Farian.
Najważniejszym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie
wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI)
na lata 2007 – 2013. Wprowadzenia merytorycznego w omawianej sprawie dokonała A.
Semeniuk, zaś sprawy związane z finansowaniem przedstawiła Radzie R. Słomczyńska. Po wnikliwej dyskusji radni przyjęli
Uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego na lata 2007 – 2013
- 13 głosami ”za” przy 2 głosach wstrzymujących się
WPI to dokument niezbędny do
pozyskiwania środków zewnętrznych na
realizację programów inwestycyjnych jak i
nie inwestycyjnych, które będą miały wpływ
na rozwój gminy i poprawę warunków życia
jej mieszkańców.
Sprawozdanie z działalności

GOPS - u w 2006r. przedłożyła Radzie Dorota Holuk – kierownik GOPS.
Wynika z niego, że liczba świadczeń pomocy społecznej różnego typu wzrasta. Są to np. zasiłki rodzinne – liczba świadczeń w 2006r. wyniosła 12.841 na kwotę
649. 522zł. (sześćset czterdzieści dziewięć
tysięcy), dodatki do zasiłku rodzinnego
(urodzenia dziecka, opieka nad dzieckiem w
okresie urlopu wychowawczego, samotne
wychowanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego i.t.p )
Wzrasta zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Kwota wydatków na ten cel w 2006r. wyniosła 202.493zł. (słownie: dwieście
dwa tysiące). Wynika to z faktu, że systematycznie przybywa osób starszych, samotnych, schorowanych, którym rodzina z różnych względów nie może, bądź też nie poczuwa się do udzielania niezbędnej pomocy.
Z dożywiania skorzystało 460
uczniów wszystkich typów szkół z terenu
całej gminy, a liczba świadczeń wyniosła
53.548 wydanych posiłków na kwotę ok.
225.000zł. (słownie: dwieście dwadzieścia
pięć tysięcy)
Zmniejszyła się kwota dodatków
mieszkaniowych. W 2006r z tej pomocy
skorzystało 98 rodzin w kwocie 90.391 zł.
(słownie dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta
dziewięćdziesiąt jeden złoty)
W r. 2005 – 105.543 zł. (sto pięć
tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote)
W r. 2004 – 153.024 zł (sto pięć-

dziesiąt trzy tysiące dwadzieścia cztery
złote) Obniżenie kwot wydatkowanych na
dodatki mieszkaniowe jest wynikiem nie
tylko zmienionych wskaźników, ale przede
wszystkim efektywnej pracy osób zatrudnionych w GOPS, które przeprowadzały dokładne wywiady i kontrole u rodzin ubiegających się o dodatek. W latach wcześniejszych ten temat budził kontrowersyjne opinie wśród mieszkańców.
Wójt złożył Radzie sprawozdanie
ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym, która dotyczyła m.in. udziału w
zebraniach w 22 sołectwach, spotkań dotyczących Cukrowni, wyjazdów do Warszawy
– do Ministerstwa Ochrony Środowiska,
udziału w Konwencie Wójtów, spotkań z
rektorem PWSZ Józefem Zającem, pozyskiwaniem pieniędzy z różnych źródeł na różnorodne potrzeby gminy. Zapewnił Radę, że
gmina sprosta wyzwaniu i zdobędzie pieniądze na dokończenie budowy sali gimnastycznej przy ZSP.
Gmina posiada płynność budżetową, a to pozwala na sięganie po środki unijne.
Radni ustosunkowali się do pisma
Spółdzielni Mieszkaniowej ”Osada ” dotyczącego zmiany działek.
Janina Danielczuk

Serdecznie dziękuję mieszkańcom Rejowca i Kolonii Rejowiec za życzliwe przyjmowanie mnie w swoich domach podczas odwiedzin spowodowanych dostarczaniem nakazów płatniczych i pobieraniem
należności podatkowych. Gościnność Państwa i serdeczność była dla mnie miłym zaskoczeniem.
Tą drogą pragnę z okazji Świąt Wielkanocnych złożyć Państwu życzenia wszelkiej pomyślności,
spokoju, zdrowia, nadziei i optymizmu.
Sołtys Rejowca i Kolonii Rejowiec
Lucyna Polakowska

Uwaga rolnicy!!!
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Rejowcu udziela w godzinach pracy Ośrodka - fachowej pomocy przy wypełnianiu
wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Urodzeni
Oliwia T., Dagmara M., Oliwia O.,
Szymon R.
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Pies - przyjacielem,
o którego trzeba dbać
Mamy zgłoszenia od mieszkańców
gminy o niewłaściwie pilnowanych psach.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców,
zaś w szczególności dzieci zwracam się do
wszystkich właścicieli czworonogów o właściwą nad nimi opiekę. Ustawa o ochronie
zwierząt nakłada na ich właścicieli szczególne obowiązki, których należy przestrzegać. Niedostosowanie się do nich może mieć
dla właściciela zwierzęcia przykre konse-

Nasza posesja świadczy
o nas
Ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach nakłada na właścicieli
nieruchomości różne obowiązki.
Jednym z nich jest wyposażenie
jej w urządzenia służące do gromadzenia
odpadów oraz utrzymanie tych urządzeń we
właściwym stanie sanitarnym i technicznym.
Nadeszła wiosna. To czas szcze-

Jak to z odpadami
będzie
Do końca roku wszyscy udokumentujemy, w jaki sposób pozbywamy się
odpadów komunalnych z naszych nieruchomości. Obecnie tylko część mieszkańców
gminy jest w stanie przedstawić rachunek za
odbiór śmieci, inni korzystają z kontenerów,
za opróżnianie których płaci gmina. Ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada obowiązek na wszystkich, aby
zawarli umowy w zakresie odbioru odpadów
komunalnych, a i w związku z czym posiadali także rachunki płatności za wykonywanie tej usługi. Sama umowa nie wystarczy.
Powyższe zasady dotyczą także pozbywania

Każdy pies biegający po ulicy
może zostać potraktowany jako bezdomny,
bądź porzucony i w efekcie takiego twierdzenia będzie schwytany, po czym umieszczony w schronisku. Jeśli uda się ustalić jego
właściciela, może być ukarany mandatem.
Psy pozostawione bez należytego
nadzoru bywają nierzadko powodem wypadków samochodowych bądź motocyklowych.
Kosztami powstałymi w zaistniałych sytuacjach obciążony jest właściciel psa.
Na terenach wiejskich wałęsające
się psy stanowią szczególne zagrożenie dla
zwierzyny dzikiej. Ta, w najbliższym czasie
gólny, bowiem każdy właściciel posesji stara
się uporządkować ją po zimie. Robi to nie
tylko z obowiązku wynikającego z w/w
Ustawy, ale też dla własnej przyjemności,
satysfakcji i poczucia estetyki.
Apelujemy do mieszkańców Rejowca, którzy z racji siedziby gminy jest jej
wizytówką. (Pozostałe sołectwa będą oceniane podczas tradycyjnego konkursu letniego.
Moje gospodarstwo bezpieczne i estetyczne)
Zadbajmy o nasze posesje. Sprawmy by były czyste, miłe dla oka, przyjazne
dla otoczenia i dobrze świadczyły o nas, o

spodziewa się potomstwa, zatem jest mniej
ruchliwa i nie może chronić się ucieczką.
Obowiązkiem myśliwych jest odstrzelenie
psów w odległości powyżej 200m. od budynków.
Tę informację podajemy jako przestrogę. Mając na uwadze to wszystko, wierzę
w odpowiedzialność właścicieli psów, która
pomoże uniknąć nieprzyjemnych zdarzeń, a
dzieci i dorośli będą czuć się bezpieczniej.

Robert Czubkowski

Rejowcu.
Specjalnie powołana Komisja
oceni ich wygląd, a najpiękniej utrzymane,
najbardziej zadbane, najczyściejsze zostaną
wyróżnione na łamach OKSZY i nagrodzone
miłymi niespodziankami.
Nie chcielibyśmy wskazywać zaniedbanych posesji, ale jeśli stwierdzimy
takie, przekażemy do publicznej wiadomości.
Robert Czubkowski

się nieczystości ciekłych ze zbiorników bez- umowy i rozliczenia się co staje się z odpaodpływo wych pospolicie zwan ych dami, które przecież każdy wytwarza.
„szambami".
Zakład będzie miał do zaoferowaW miesiącu kwietniu b.r. Zakład nia dla mieszkańców pojemniki lub mocne
Usług Komunalnych rozpocznie akcję za- worki z tworzywa, w które będziemy składać
wierania umów w zakresie odbierania odpa- wytworzone odpady. Ich odbiór będzie prodów komunalnych w miejscowości Leonów i wadzony raz lub dwa razy w miesiącu. RówWereszcze Duże. Później będzie starał się nocześnie będzie wprowadzana selektywna
pozyskać mieszkańców innych miejscowo- zbiórka odpadów, oddzielnie będą gromaści. Oznacza to, że ogólnie dostępne konte- dzone odpady z papieru, szkła, metali i planery znikną /pozostaną na terenie osiedli stiku. Osoby prowadzące selektywną zbiórkę
mieszkaniowych i cmentarza/, gdyż każdy odpadów winny zapłacić taniej, gdyż wysebędzie musiał zawrzeć indywidualną umowę lekcjonowane odpady będą odbierane nieodz ZUK. W przypadku nie zawarcia umowy z płatnie.
uprawnionym podmiotem Wójt ma prawo
Robert Czubkowski
nakazać w formie decyzji administracyjnej i
przymusić poszczególne osoby do zawarcia

Szanowni kierowcy
Z uwagi na częste interwencje mieszkańców związane z niszczeniem zieleńców i trawników spowodowane parkowaniem samochodów, Urząd Gminy
zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli pojazdów o parkowanie w miejscach do tego wyznaczonych (parking, utwardzona nawierzchnia pasa drogowego). Powyższe związane jest z ochroną zieleni na terenie gminy Rejowiec.
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WYPALANIE TRAW - COROCZNY PROBLEM
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92, poz. 880) wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach, pastwiskach, wrzosowiskach, torfowiskach, nieużytkach, w rowach i na pasach przydrożnych oraz w odległości mniejszej niż 100 m od nich jest zabronione ( art. 124). W stosunku do naruszających wyżej wymienione zasady mogą być stosowane kary aresztu lub grzywny (art. 131).
Oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zajmą się egzekwowaniem
tego prawa dotyczącego wypalania traw. Rolnicy, którym ARiMR udowodni zabroniony przez
Unię Europejską proceder, mogą stracić unijne dopłaty. Unia Europejska może w związku z tym
zmniejszyć dopłatę dla rolnika, może ją zawiesić na rok a nawet na pięć kolejnych lat. Sankcje finansowe zmuszą rolników do przestrzegania przepisów wyżej wymienionej ustawy.
Pozostawione na łąkach, pastwiskach i nieużytkach rolnych niekoszone trawy, zeschnięte liście
i pędy utrudniają odrastanie nowym roślinom. Rolnicy znaleźli najprostsze dla nich rozwiązanie tego
problemu – podpalają całe łąki. Z rolniczego punktu widzenia takie działanie jest zabiegiem niewłaściwym i powodującym m.in.;
•
obniżenie plonu zielonej masy,
•
niszczenie mikroorganizmów (bakterii, grzybów) niezbędnych do utrzymania równowagi
biologicznej życia w biocenozie łąkowo-pastwiskowej,
•
niszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków owadów, płazów, ptaków i zwierząt,
•
marnowanie wartościowej paszy.

Podczas pożarów traw dochodzi ponadto do powstania wielu niebezpiecznych zjawisk:
Od palącego się poszycia gleby zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać
nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe ( nawet do kilku miesięcy ) i wyjątkowo
trudne do ugaszenia. Ponadto w przypadku gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje się przez kilka lat to
pokłady torfu potrzebują na to kilka tysięcy lat.
Powiewy wiatru powodują bardzo szybkie rozprzestrzenianie się pożaru, który bardzo często przenosi
się na zabudowania mieszkalne, gospodarcze oraz lasy. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą
dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Powstające podczas pożaru duże zadymienie jest szczególnie groźne dla osób przebywających w
bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość zaczadzenia, a ponadto powoduje
zmniejszenie widoczności na drogach co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i
wypadków drogowych.
Przedstawiając powyższe, należy zwrócić uwagę na fakt, że pożary nieużytków z uwagi na
ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków Straży Pożarnej,
które w tym czasie mogą być niezbędne w innym miejscu dla ratowania życia i mienia ludzkiego.
Ponadto koszty takich akcji (paliwo, środki gaśnicze, amortyzacja sprzętu itp.), które ponosi całe
społeczeństwo są znaczne. Jednocześnie, z uwagi na to, że dojazd do miejsc występowania pożarów traw jest zazwyczaj utrudniony, bardzo często dochodzi do uszkodzenia pojazdów gaśniczych, co dodatkowo te koszty zwiększa. W ubiegłym roku nasi strażacy wyjeżdżali 35 razy do palących się traw i 2 razy do pożaru lasu.
Prezes OSP
Adam Pastuszak
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poświęconych m. in. tematyce:

•
•
•
•
„POMOC DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu informuje, że Caritas
Polska oraz PERON i EFS przy współpracy
Caritas Archidiecezji Lubelskiej organizują
warsztaty aktywizujące dla osób niepełnosprawnych pod nazwą „Indywidualne ścieżki
kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych".

•
•
•
•

specjalistyczna pomoc przy rozwiązywaniu
konkretnych problemów, ponadto będą mookreślania predyspozycji zawodogli korzystać ze sprzętu komputerowego z
wych, mocnych stron,
dostępem do Internetu i innych urządzeń
biurowych w celu przygotowania się do
automotywacji,
poszukiwania zatrudnienia.
autoprezentacji,
Uczestnictwo w projekcie jest
doskonalenia umiejętności społecz- bezpłatne. Zajęcia będą prowadzone w Domu Spotkania w Dąbrowicy. W ramach zajęć
nych,
zostanie zapewnione wyżywienie, nocleg.
asertywności, radzenia sobie ze stresem,
Zapisy są prowadzone:
celów krotko i długoterminowych,
Dom Spotkania
sposobów efektywnego poszukiwa- Caritas Archidiecezji Lubelskiej
nia pracy,
Dąbrowica 130A
sporządzania dokumentów aplikacyj- 21 - 008 Tomaszowice
nych,
tel. 081/ 502 08 29 lub 668-148-145

rozmowy kwalifikacyjnej.
Projekt ten skierowany jest do •
osób poszukujących pracy lub bezrobotnych
Zajęcia będą się odbywać pod
z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym kierunkiem wykwalifikowanej kadry, tj.:
stopniem niepełnosprawności.
doradcy zawodowego, psychologa, pedagoCelem projektu jest pomoc w po- ga.
wrocie na otwarty rynek pracy poprzez
Uczestnicy warsztatów otrzymają
uczestnictwo w 10 - dniowym cyklu zajęć

e-mail: domspot@kuria.lublin.pl
Caritas Archidiecezji Lubelskiej Al. Unii
Lubelskiej 15, 20 - 950 Lublin tel. 081/532
20 12
Kierownik GOPS - Dorota Holuk

Alert po raz drugi
Szkoła Podstawowa w Leonowie w bieżącym roku szkolnym po raz drugi przystąpiła do Alertu Ekologiczno – Zdrowotnego organizowanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Lublinie. Hasło tegorocznej, już XIX edycji Alertu brzmi: ”Szkolna Zieleń”. Podstawowym celem Alertu
jest rozwijanie wrażliwości dzieci na piękno przyrody i konieczność jej ochrony oraz ukazywanie
współzależności pomiędzy stanem środowiska, czystością i higieną otoczenia a zdrowiem człowieka.
W ramach Alertu podejmowane są przedsięwzięcia w zakresie kształtowania świadomości ekologicznej
i zdrowotnej dzieci, podnoszenia estetyki otoczenia, ochrony przyrody oraz udzielania pomocy na rzecz
osób potrzebujących.
Agata Kurban - Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Leonowie

Z notatnika
powiatowego
rzecznika
Damski bokser
16 marca mieszkanka Wereszcz Dużych zgłosiła, iż jej mąż Wiesław H. znęca się nad nią. Gehenna kobiety trwa już od lutego 2006r. Mężczyzna często sięgał do kieliszka i urządzał
awantury. Nie poprzestawał na wyzwiskach. Dochodziło do rękoczynów.

Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa
w Krasnymstawie

Z żałobnej karty
Odeszli:

Nie lubił niebieskiego
20-letni Maciej G. - zauważył
zaparkowany na ulicy w Zawadówce
radiowóz. W środku nie było policjantów. Mężczyzna rzucił się z pięściami
na samochód. W drobny mak roztrzaskał dwie szyby. Nie wiadomo dlaczego
policyjny samochód tak rozzłościł 20 latka. Może nie lubi niebieskiego koloru...
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Marianna Łukomska - 72 lata
Stanisława Nowakowska - 93 lata
Paulina Bednarczuk - 80 lat
Ludwik Dobrowolski - 71 lat
Marian Policha - 51 lat
Jan Gwardiak - 80 lat
Wiesław Pszenniak - 60 lat
Regina Litkie - 76 lat
Jan Nowicki - 72 lata
Aleksandra Biela - 1 rok
Aniela Michałowska - 77 lat

OKSZA
spodobały się wszystkim obecnym. Każda z
zaproszonych pań
otrzymała kwiat, a po
występach artystycznych została zaproszona na lampkę wina i
poczęstunek. Kolejna
Młodzi siłacze
taka uroczystość odbę23 lutego 2007 roku podczas ferii dzie się w naszej gmizimowych, oprócz turniejów szachowych, nie dopiero za rok.
ping – pongowych, piłkarzyków stołowych...
został przeprowadzony konkurs trójboju
siłowego. Siłacze zmagali się z ciężarem w Wystawa prac
trzech konkurencjach, a całe zawody wygry- artystów
wał ten, który podniósł największy ciężar we
wszystkich konkurencjach. W Kategorii A z Puław
(14 – 17 lat) I miejsce zajął Michał Kawałek
(wyniki jakie osiągnął: wyciskanie ”na klaJuż pod kotę” - 85 kg, przysiad – 100 kg, martwy ciąg –
niec
marca
2007 r. w
125 kg) w sumie 310 kg,. II miejsce w tej
Gminnym
Ośrodku
kategorii osiągnął Szymon Misiewicz (53
Kultury będzie można
kg,80 kg, 90 kg) zaliczając 223 kg.
obejrzeć wystawę gruW Kategorii B (18 – 19 lat) I miejsce zajął py plastycznej z Puław
Grzegorz Rumiński (72 kg, 110 kg, 150 kg) (Puławski Ośrodek
osiągnął 332 kg. Drugie miejsce w tej kate- Kultury) prowadzonej
gorii zajął Przemysław Baranowski (70 kg, od 20 lat przez pana
90 kg, 130 kg) podniósł w sumie ciężar o Zbigniewa Pieleszek.
wadze 290 kg.
Będzie to wystawa
W ostatniej Kategorii C znaleźli się dorośli retrospektywna, notu(20 lat w tym roku kalendarzowym i więcej), jąca działalność grupy
a wygrał w niej Maksymilian Sochacz, osią- i poszczególnych dziegając wynik 387 kg (105 kg – wyciskanie, ci – dzisiejszych profe130 kg – przysiad, 152 kg – martwy ciąg), a sjonalnych artystów, z
tuż za nim uplasował się Piotr Długosz prze- których kilkoro ukońgrywając tylko jednym kilogramem z Mak- czyło nawet wyższe
sem. Piotr Długosz zaliczył 386 kg (95 kg, szkoły artystyczne (np.
128 kg, 163 kg). Najwyższy wynik w wyci- Akademię Sztuk Piękskaniu na klatkę piersiową osiągnął Sławo- nych, czy Wydział
mir Roczon - 107 kg i zrobił to bez zbytniej Artystyczny UMCS).
rozgrzewki. Jednak słabszy wynik w innych Wystawę będzie możkonkurencjach nie pozwolił mu się uplaso- na oglądać przez około
wać w czołówce.
3 tygodnie. O terminie
Warto wspomnieć o zdrowym podejściu otwarcia wystawy
młodzieży do sportów siłowych, jakie panuje powiadomimy zaintew siłowni w GOK. Wszyscy uczestnicy za- resowanych telefoniczwodów (17osób) wzajemnie się wspierało i nie (tel. GOK 082 56
przy większych ciężarach asekurowało za- 88 335) i za pomocą
bezpieczając się w taki sposób przed kontu- plakatów, które będą
zjami. Wszyscy byli zgodni – oby więcej rozwieszone na tablitakich imprez. Każdy z zawodników otrzy- cach informacyjnych
mał pamiątkę, a najlepsi z nich dodatkowo na terenie Rejowca. Do
obejrzenia wystawy
dyplomy i zestawy witamin.
serdecznie ZAPRASZAMY!

Pamiętamy o kobietach
8 marca 2007 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury w Rejowcu odbyły się
uroczystości związane z Obchodem Gminnego Dnia Kobiet. A był to specjalny koncert
życzeń od pana Wójta Tadeusza Górskiego i
Rady Gminy Rejowiec, które złożył Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu pan Mirosław Kość. Wystąpiła Orkiestra Dęta pod batutą Waldemara Linka,
młodzież z Zespołu Szkół Publicznych w
Rejowcu, a także przedszkolaki – chłopcy z
Przedszkola Gminnego w Rejowcu. Gorące
życzenia i urok małych aktorów bardzo

Konkurs plastyczny

Konkurs fotograficzny

Gminny Ośrodek Kultury przypomina o zgłaszaniu prac do konkursu plastycznego “Zabytki Rejowca i okolic”. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Prace można wykonywać w każdej technice (rysunkowej,
malarskiej, collage itp.) w formacie A 3
(duży blok). Prosimy je dostarczyć do GOK
Rejowiec lub do nauczyciela plastyki w
swojej szkole. Prace konkursowe prosimy
dostarczyć do 21 kwietnia 2007 r. Organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody...

Ponawiamy informację o konkursie fotograficznym, którego finał będzie
można obejrzeć podczas Uroczystości Obchodów 460 – lecia założenia Rejowca (11,
12, 13 maja 2007 r.). Regulamin konkursu
zamieszczony był w poprzednim numerze
Okszy, dostępny jest również na stronie
internetowej Gminy Rejowiec i w GOK-u
Grzegorz Gwardiak
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Książki,
które warto
przeczytać
Kar. Stanisław Dziwisz –
„Świadectwo” - Wydaw. TBA
Podróże, polityka, epokowe
decyzje, modlitwy, ale również codzienne czynności choroby.
Niepublikowane wcześniej materiały opowiedziane słowami Kardynała
Dziwisza przedstawiają portret wielkiego człowieka naszych czasów, ukochanego Papieża Jana Pawła II.
Książka obejmuje lata 1966 do
roku 2005. Dziwisz pięknie opisuje osobowość Ojca Świętego, szczególnie
podkreślając jego postawę podczas przełomowych wydarzeń, takich jak m. in.:
upadek muru berlińskiego czy 11 września

Wielkanocne pisanki,
kraszanki
Od najdawniejszych czasów –
jeszcze przed naszą erą – jajko było
symbolem życia, a ludzie przepisywali
mu magiczną moc. Składali je w grobach razem ze zmarłymi. Żywych miały
chronić od nieszczęść i w tym celu zakopywano je pod progami domów.
Najstarsze pisanki na świecie
znalezione w grobowcu na terenie obecnej Syrii pochodzą z III tysiąclecia
p.n.e.
Były to jaja strusie zdobione

Zwyczaje
wielkanocne
Dlaczego zając znosi wielkanocne jajka?
W wielu kulturach, począwszy od
starożytności, zając był symbolem odradzającej się przyrody, wiosny i płodności.
Czczony i otaczany kultem z racji swojej
witalności bywał także uznawany za symbol
zmysłowości i tchórzostwa. Wierzono również, że pod postacią zająca ukazują się
wiedźmy na rozstajnych drogach. W XVII
w. skojarzono go z jajkiem wielkanocnym.

Jan Twardowski –
Villancher Renee – „Moje skra„Autobiografia”- Wydaw. Lite- dzione życie” - Wydaw. Klub
rackie
dla Ciebie.
Autor – z perspektywy lat – opowiada o
wydarzeniach, które od dzieciństwa
kształtowały jego osobowość, ożywiały
wiarę, wzbudzały wrażliwość.
Wspomina chwile radosne i
trudniejsze. Stara się dostrzec w nich
ukryty głębszy sens. Mówi o ludziach,
którzy w jego życiu odegrali znaczącą
rolę.
Daje wspaniałą lekcję miłości, wdzięczności i radości. Uczy, jak czytać książkę
swojego życia, którą pisze sam Pan Bóg.
Wrodzone, pogodne spojrzenie,
poczucie humoru i głęboka ufność księdza Jana Twardowskiego czynią z Autobiografii prawdziwe źródło radości życia, spokoju wiary i nie gasnącej
nadziei.

„Renee Francuzka” przez pięćdziesiąt
siedem lat nie mogła wyjechać z Rosji.
Urodzona w Jurze w 1927 roku, Renee
Villancher miała trudne dzieciństwo:
wojna, okupacja, kartki żywnościowe…
Ta przejmująca relacja odtwarza drogę
kobiety, matki, ofiary miłości i Historii.
Wspomina swoje życie w sposób prosty i szczery: opowiada o przymusowej
sowietyzacji, o małżeńskich kłótniach i
spustoszeniu czynionym przez wódkę, o
pracy w kołchozie i rozpaczliwej walce
o spełnienie swego największego marzenia: zobaczenia pewnego dnia swej ojczyzny – Francji.

rytem.

ski z cebuli.
Dawały one różne odcienie od
czerwieni do brązu. Ten sposób przetrwał do dzisiaj i to nie tylko na wsi .
Także mieszkańcy miast pragną mieć
wielkanocne „cacka” .
Wykonane własnoręcznie są niepowtarzalne i dają prawdziwą satysfakcję.

Najstarsza polska pisanka pochodząca z X w. została odnaleziona w
Opolu. Były to zabarwione na brunatno
skorupki zdobione woskiem.
Do farbowania jaj używano
naturalnych substancji, które nadawały
niepowtarzalne kolory.
Zieleń dawały kiełki młodego zboża,
czerń – napar z kory dębu czy olchy z
dodatkiem opiłek żelaza. Chcąc uzyskać
różową pisankę, jajko zanurzało się w
naparze z kwiatów malwy. Najczęściej
malowano jajka na intensywną czerwień
uzyskaną z larw owadów czerwca, choć
najpopularniejszym sposobem były łuDo Polski przywędrował prawdopodobnie z
Niemiec na początku XX w.

Lany poniedziałek
„Dzień św. Lejka”, jak żartobliwie
określany lany poniedziałek , nikomu nie
mógł ujść na sucho. Wśród pisków, krzyków, szamotaniny i śmiechu najchętniej
urządzano dyngus ładnym i lubianym pannom. Ta z dziewcząt, której nie oblano wiadrem wody albo nie wrzucono do rzeki,
stawu czy chociażby do koryta do pojenia
bydła, czuła się obrażona
Janina Danielczuk
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Wiesława Podkowa

Janina Danielczuk

Na Wielkanoc słońce,
to lato gorące
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UNIA po zebraniu
sprawozdawczo wyborczym
5 marca 2007 odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze UNII Rejowiec,
w którym udział wzięli członkowie Zarządu
Klubu, trenerzy, piłkarze, przedstawiciele
Rady Gminy. Kibice, mimo wcześniejszych
informacji o zebraniu, nie wykazali zainteresowania.
Prezes Klubu Z. Rumiński złożył
sprawozdanie z działalności Klubu za okres
18.07.2005 do dnia dzisiejszego.
Podkreślił, że polityka klubu opiera się na własnych wychowankach gdyż
wszyscy zawodnicy czterech kategorii wiekowych mieszkają na terenie gminy Rejowiec. Szkolenia prowadzone są prawidłowo ,
czego efektem są nie tylko wysokie lokaty
(juniorzy -I- miejsce, młodzicy – II miejsce),
ale fakt, że naszymi zawodnikami interesują

I MIEJSCA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W REJOWCU W ZAWODACH
W MINI PIŁKĘ RĘCZNĄ
Tegoroczne zmagania naszych
szczypiornistów w Mini Piłkę Ręczną zaczęły się w dniach 8 i 9 marca 2007r.
Na szczeblu powiatu dziewczęta w
dn. 8 marca 2007r. w Rejowcu Fabrycznym
pokonały gładko rywali i zajęły I miejsce.
Podobnie chłopcy ograli przeciwników w
dn. 9 marca br. w Okszowie.
Kolejny szczebel trudności to mistrzostwa rejonu. Dziewczęta wygrały po
kolei ze Świdnikiem (15:4), ze SP z Pucha-

się kluby klas wyższych. Michał Gwardiak
został zawodnikiem IV – ligowej Chełmianki, natomiast w rundzie wiosennej obecnego
sezonu młody zawodnik naszego klubu
Łukasz Górski został wypożyczony na 6
miesięcy do ”Sparty” Rejowiec Fabryczny.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
złożone przez jej przewodniczącego Jana
Mazura potwierdziło, że uregulowane są
całkowicie sprawy finansowe, Klub nie posiada żadnych zadłużeń, a księgowość prowadzona jest na bieżąco w sposób przejrzysty i czytelny dla każdego.
Zarząd uzyskał jednogłośne absolutorium, po czym odbyły się wybory władz
Klubu. Skład Zarządu niewiele się zmienił.
Funkcję Prezesa po raz kolejny będzie pełnił
Zbigniew Rumiński, który zyskał wysoką
ocenę ze strony władz gminy, terenów i
sportowców. Mądry i racjonalny sposób
kierowania klubem to z pewnością zasługa
Prezesa.
Skład Zarządu Unii:
Zbigniew Rumuński – prezes
Wojciech Kloc - wiceprezes
Jan Mazur - wiceprezes
Sławomir Kuźmicki - sekretarz
Przemysław Owczarek - członek
Marcin Kruk-członek
W skład komisji Rewizyjnej
weszli:
Grzegorz Górski - przewodniczący
Mateusz Pawlicha - sekretarz
Krzysztof Soczyński - członek
czowi (15:2) i w finale z SP Nr 4 z Chełma
(12:2) zdobywając I miejsce w rejonie tym
samym awansując do finału wojewódzkiego
igrzysk szkół podstawowych.
Nasi chłopcy na rejonie okazali się
również drużyną najlepszą i podobnie jak
dziewczęta awansowali do finału wojewódzkiego.
Finał wojewódzki dziewcząt odbył
się 21 marca w Łukowie. Dziewczęta po
zaciętej i bardzo wyrównanej walc zajęły
ostatecznie IV miejsce. Chłopcy dzień później przywieźli V miejsce z Puław.
Chciałbym w imieniu swoim i p.
Dariusza Cebrata oraz p. Rafała Mikuckiego
wszystkim naszym reprezentantom serdecz-

Unia rozpoczęła już treningi, a
rozegrane mecze sparingowe- wygrana z
Sawinem i remis z Okszowem świadczą o
poważnym traktowaniu piłki nożnej zarówno
przez trenera
jak i sportowców.
Zarząd Klubu UNIA pragnie podziękować tym wszystkim, którzy doceniają
rolę sportu i w różny sposób wspierają działalność klubową.
Szczególne słowa podziękowania
kieruję pod adresem:
- Wójta Gminy p. T. Górskiego i Rady Gminy za zapewnienie w budżecie kwot niezbędnych do realizacji zadań wytyczonych na
poszczególne sezony piłkarskie.
- Kierownika INTER - MEDU p. A. Kantora
który bezpłatnie umożliwia uzyskanie przez
zawodników potrzebnych badań lekarskich.
- Prezesa GS p. W. Olko za sponsoring w
postaci napojów chłodzących niezbędnych
zawodnikom zarówno podczas treningów jak
i rozgrywek piłkarskich.
- właściciela przedsiębiorstwa ALEXBIS p.
F. Skiby za zakup dla zawodników ubrań
sportowych i obuwia.
- właściciela TALIMEX - u p. Liszewskiego
za wałowanie boiska, na którym piłkarze
trenują i rozgrywają mecze.
- Pani Edyty Kuźmickiej, która zawsze znajdzie czas i społecznie zajmuje się wydawaniem do prania i odbiorem upranych ubrań
sportowych.
Janina Danielczuk

nie pogratulować tak wspaniałych wyników.
Udział tak małej szkoły wiejskiej
w finale wojewódzkim to bardzo duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że nasi uczniowie
walczyli ze szkołami z takich miejscowości
jak: Lublin, Kraśnik, Puławy, Łuków, Hrubieszów, Bełżce.
Nasi uczniowie zasługują na wielkie słowa uznania za ich waleczność i sposób rywalizacji.

Marcin Batejko

.
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„Fizkultura” w Zespole Szkół Publicznych im. M. Reja w Rejowcu
Kultura fizyczna łączy w sobie wiele składowych form aktywności fizycznej, które staramy się rozwijać w naszej szkole. W przeciwieństwie do innych szkół staramy się brać udział we wszystkich
zawodach sportowych według harmonogramu Licealiady (cykl imprez, w których biorą udział szkoły średnie). W grudniu nasi chłopcy zdobyli III miejsce w powiecie w halowej piłce nożnej, a w
styczniu powtórzyli ten wynik w zawodach drużynowych w tenisa stołowego. W ślady chłopców
poszły dziewczęta, które zajęły II miejsce w powiecie w piłce ręcznej. Z imprez tych wróciliśmy z
dyplomami i pucharami. Największy sukces odnieśliśmy jednak w lutym będąc gospodarzami Licealiady w koszykówce. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy zostawili w pokonanym polu szkoły z
Okszowa i Siedliszcza zdobywając tytuły mistrzów powiatu chełmskiego. Te zwycięstwa dały przepustkę do zawodów rejonowych, w których brały udział szkoły z Chełma, Łęcznej, Świdnika i Włodawy. Chłopcy zajęli we Włodawie V miejsce, a dziewczęta w Chełmie były na IV pozycji, o czym
informowały lokalne gazety. Obecnie przygotowujemy się do zawodów w piłce siatkowej, które odbędą się 26 marca w Okszowie. Oprócz
rywalizacji sportowej dbamy w wszechstronny rozwój fizyczny młodzieży. W każdą środę wyjeżdżamy na basen doskonaląc umiejętności
pływackie. W planach mamy przeprowadzenie wewnątrzszkolnych zawodów pływackich. Ponadto prowadzona jest sekcja taneczna, w której
przy najnowszych hitach dziewczęta kształtują poczucie rytmu, przygotowują układy taneczne na imprezy szkolne. W zajęciach tych wykorzystywane są elementy aerobiku, tańca nowoczesnego i sportowego. Pod patronatem dyrektora szkoły prowadzony jest ranking na najlepszych sportowców. Obecnie prowadzi Zbigniew Terczyński przed Karoliną Wożniak, Erykiem Tkaczykiem, Łukaszem Górskim i Pauliną
Sadowską. W ramach turystyki i rekreacji organizujemy rajdy rowerowe i biwaki, które cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Planujemy kontynuację Integracyjnego Dnia Sportu. Działaniami tymi kierują nauczyciele wychowania fizycznego p. Karolina Pilipczuk i p. Tomasz Wieczorek.

Sukces „Qjona”
W Zespole Szkół Publicznych im. M. Reja w
Rejowcu już od trzech lat wydawana jest gazeta szkolna
„Qjon ”. Gazeta co ro ku bierze ud ział
w konkursie „Co w szkole piszczy” dla szkół
ponadgimnazjalnych na najlepszą gazetę szkolną województwa lubelskiego. Konkurs organizowany jest przez
Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu. W jury konkursu zasiadają redaktorzy: „Tygodnika
Zamojskiego”, „Kuriera Lubelskiego”, „Dziennika
W s c h o d n i e g o ” ,
„ K r o n i k i
Tygodnia”, „Słowa Podlasia”, „Super Tygodnia Chełmskiego” oraz „Forum Akademickiego”.
W tym roku szkolnym redakcja „Qjona”
w składzie: Bartosz Ciechan – redaktor naczelny, Magdalena Kochańska, Katarzyna Zawiaczyńska,
Sandra Holuk, Michał Zadarnowski, Artur Pleszczyński wraz z opiekunem
Elżbietą Ciechan zajęła V miejsce (na 26 gazet) oraz otrzymała wyróżnienie od organizatora konkursu.
Elżbieta Ciechan

Kabaret, zespół
„Przyjaciele”

Sklepik szkolny

Wycieczki, biwaki , dyskoteki
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Nauka trwa 3 lata

Klasa 1a z rozszerzonymi przedmiotami:
• język polski, język angielski, geografia.

Klasa 1c z rozszerzonymi przedmiotami:
• język polski, biologia.

Ponadto oferujemy:
⇒ wybór 2 języków obcych spośród trzech:
niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego,

Nauka trwa 3 lata

⇒ podział na grupy (języki, informatyka, w-f).

Klasa 1b o profilu zarządzanie

⇒ możliwość nauki programowania,

informacją

⇒ dwie pracownie informatyczne Linux i Windows,
⇒ warsztaty dziennikarskie.

⇒ 2 języki obce - język angielski, rosyjski,

⇒ zajęcia sportowe (SKS, basen , aerobik)

⇒ możliwość nauki programowania i tworzenia
stron internetowych

⇒ gazetka szkolna „Qjon”

⇒ dwie pracownie informatyczne (Linux i Windows) oraz sprzęt audiowizualny (kamery cyfrowe,
aparaty, rzutniki, skanery)

Nauka trwa 4 lata

Klas 1ta o specjalności technik rachunkowości

Nauka trwa 2 lata
Kierunki:

⇒ 2 języki obce - język angielski, rosyjski,
⇒ nauka z wykorzystaniem oprogramowania do elektronicznej księgowości,

•

Technik informatyk

• Technik rachunkowości

Chętnym proponujemy
miejsce w internacie
w pokojach 2-3 osobowych
i całodzienne wyżywienie

ZSP im. M. Reja w Rejowcu

• Technik obsługi turystycznej
• Technik administracji
⇒ nauka bezpłatna,
⇒ wybór 1 języka spośród trzech: angielskiego, niemieckiego,
rosyjskiego,
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