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Koszty wy- odbiór nieczystości stałych z firmą skiego w Zawadówce.
wozu nieczystości
z cmentarza parafialnego za rok 2009
wyniosły 36.043,00
zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści
trzy złote).
Gmina, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, którzy troszczą się o groby swoich
bliskich i wygląd cmentarza,
w całości pokryła te koszty z budżetu gminy.
Jednocześnie należy przypomnieć o obowiązku właścicieli
posesji do podpisania umowy na

świadczącą usługi na terenie gminy i realizacji tegoż obowiązku.
W chwili obecnej wielu mieszkańców Rejowca (i spoza również)
wynosi bądź wywozi regularnie
nieczystości ze swoich posesji do
kontenerów ustawionych przy
cmentarzu. Postępując w ten sposób, oszczędzają własne pieniądze, gdyż za nich płacą wszyscy
mieszkańcy gminy.
xxx
R ada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. 4-ej
Brygady Pancernej Wojska Pol-

W roku szkolnym 2009/
2010 liczba uczniów wynosi 38
w klasach I-VI oraz 8 osób w oddziale przedszkolnym w tym 2
pięciolatków. Proces dydaktyczny
realizują nauczyciele zatrudnieni
na 10,8 etatu oraz 3 etaty pracowników administracji i obsługi.
Uczniowie będą mieli
możliwość kontynuowania nauki
w pobliskiej SP w Leonowie.
Utworzenie jednej szkoły dałoby
liczbę uczniów ok. 100.
Janina Danielczuk

Dnia 14.01.2010 r. wybrano oferty na:
I . Nadzór inwestorski w branży ; instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, budowlane na zadanie pn.
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wólce Rejowieckiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hruszów.”
Wpłynęło 6 ofert:
Nr 1 Marek Zieliński – Włodawa , ul.Witosa 15 (na całość zadania)
Nr 2 ARCHISPORT – Waldemar Paszkiewicz Lublin, ul. Ułanów 22/49 (w zakresie inst.sanit. )
Nr 3 Andrzej Łukaszczyk – Krasnystaw, ul.Okrzei 102 (w zakresie inst. sanit.)
Nr 4 Ciechan Sławomir – Krasnystaw, ul. Sikorskiego 31A (w zakresie inst. sanit.)
Nr 5 INWEST-MED. s.c. Usługi Medyczne Inwestycyjne Projektowania i Nadzoru - Chełm,
ul. Łowiecka 6 (na całość zadania)
Nr 6 P.W. „AMPEX” – Chełm, ul. Kopernika 2 (na całość zadania)
Wybrano ofertę Nr 6
II . Nadzór inwestorski w branży drogowej na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Księżycowa w Rejowcu”.
Wpłynęło 4 oferty:
Nr 1 ARCISPORT Waldemar Paszkiewicz – Lublin, ul. Ułanów 22/49
Nr 2 Andrzej Wróbel – Jaszczów 238, Milejów
Nr 3 Zakład Usług Budowlano-Drogowych DROGBUD – Zamość, Mokre 24d
Nr4 Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego – Chełm, ul. Wołyńska 63/20
Wybrano ofertę Nr 2
Dnia 20.01.2010r. wybrano ofertę na zadanie pn. „Dostawa materiałów opałowych do budynków
komunalnych i do szkól z terenu Gminy Rejowiec”.
Wygrała firma: P.W. „BURAN” Morys Sławomir, Rudka 7, 22-100 Chełm.
Dnia 21.01.2010 r. wybrano ofertę na zadanie pn. „Obsługa geodezyjna na terenie Gminy Rejowiec
w 2010r”.
Wpłynęły 3 oferty:
Nr 1 Firma Geodezyjna „GEO-DOM” Chełm, ul. Mickiewicza 41.
Nr 2 „GEO-BUD”, Chełm, Pl. Niepodległości 1
Nr 3 Biuro Usług Geodezyjnych Tywoniuk & Korchut, Chełm ul. Kopernika 3
Wybrano ofertę Nr 3
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W toku przygotowań są dwa przetargi na wykonawstwo w trybie przetargów nieograniczonych na
zadania pn:
I. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wólce Rejowieckiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Hruszów.”
II. „Budowa drogi gminnej ul. Księżycowa w Rejowcu”.
Teresa Anna Kula

W dniu 30 grudnia 2009 Rada Gminy Rejowiec nością zaplanowania na każdy rok budżetowy wydatków
uchwaliła budżet na 2010 rok. Budżet Gminy został podzielony na dochody, wydatki, przychody i rozchody.
W budżecie zostały zapisane wszystkie zadania, jakie
nasza gmina powinna zrealizować w ciągu roku budżetowego.
W budżecie zostały wydzielone główne źródła dochodów
gminy Rejowiec z podziałem na trzy części:
I. Dochody własne:
- wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego,
leśnego, śr. transportowych, spadków i darowizn
i czynności cywilnoprawnych)
- wpływy z opłat ( za wodę, skarbowa, targowa)
- dochody z majątku gminy,
- dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa
w związku z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych
Kwota dochodów własnych wynosi 6 065 811 zł
co w stosunku do całości budżetu stanowi 31,4 %. Na tę
kwotę składają się dochody majątkowe w wysokości 815
300 zł.
II. Dochody z dotacji celowych na:
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami
- usuwanie bezpośrednich zagrożeń, skutków powodzi, klęsk żywiołowych
- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.
Kwota dotacji w budżecie wynosi 2 901 880 zł,
co stanowi w stosunku do budżetu 15,0 %.
Dotacje Regionalnego Programu Operacyjnego i dotacje
otrzymane z funduszu celowego na: modernizację
oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją, informatyzację
gminy, budowę sali gimnastycznej i budowę ulicy Księżycowej na kwotę 3 774 630 zł co stanowi 19,5 %.
III. Subwencje:
- subwencja wyrównawcza, równoważąca i oświatowa.
Subwencje w budżecie to kwota 6.609 041 zł co
stanowi 34,2 % ogółem budżetu gminy.
Wydatki w przeważającej części wiążą się z realizacją
zadań obligatoryjnych. Zadania te muszą być realizowane
w każdym okresie budżetowym, co wiąże się z koniecz-

umożliwiających nieprzerwaną realizację danego zadania.
Rozróżniamy następujące rodzaje wydatków:
• bieżące w kwocie 14.688 285 zł które obejmują:
- dotacje dla instytucji kultury, dla Gminnego Ośrodka
Kultury w kwocie 275.000 zł,
Biblioteki Gminnej w kwocie 150.000 zł oraz dotacje na
cele publiczne związane
z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
w kwocie 40.000 zł, - wynagrodzenia oraz składki od
nich naliczane w kwocie 7 264 316 zł
- na obsługę długu publicznego w kwocie 380.000 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
w kwocie 3 266 410 zł
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę 3 312 559 zł
• majątkowe wydatki inwestycyjne w kwocie 10
732 039 zł w tym:
1.”Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wólce Rejowieckiej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hruszów” – całość zadania 6 181 426 zł
Koszty inwestycji obejmują modernizację
oczyszczalni ścieków, kanalizację sanitarną grawitacyjną
i tłoczną oraz przepompownię ścieków osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej w Hruszowie i wsi Hruszów oraz inspektora nadzoru. Na w/w zadanie zostanie przeznaczona
kwota pomocy 3 800 056 zł. VAT w wysokości
1 114 683,34 zł zostanie odzyskany w związku z tym, że
inwestycja związana jest z czynnościami opodatkowanymi. Pozostała kwota 1 266 686,46 zł zostanie pokryta:
990 000 zł z AGR, 276 686,46 zł budżet gminy.
2. Budowa kanalizacji i wodociągu (nowe działki budowlane) – 100.000,Inwestycja dotyczy doprowadzenia do 33 działek
na powierzchni 5,83 ha sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej. Działki te zostaną przeznaczone do sprzedaży.
3. „Sport, rekreacja i woda – mieszkańcom wsi Rybie
zdrowia doda – budowa wiejskiego centrum sportowo –
rekreacyjnego” wniosek z „Odnowa i rozwój wsi” objęty
PROW na lata 2007 – 2013 w kwocie 337 000 zł.
Powyższe zadanie będzie podzielone na dwa etapy:
1.I etap budowy – zatoka parkingowa, plac zabaw dla
dzieci, część ogrodzenia –
termin wykonania do 31 marca 2011 roku.
2. II etap budowy – boisko do piłki nożnej, boisko wielo-
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funkcyjne, ogrodzenie – termin wykonania do 31 maja
2012 r.
4. Budowa cmentarza –40.000 zł
W kwocie tej zawarte są koszty opłaty za wyłączenie
gruntów z produkcji rolnej, a także środki na budowę
dojazdu do cmentarza – zakup kostki, utwardzenie.
5.Budowa dróg gminnych – 1 952 966,Zadanie będzie polegać na modernizacji i budowie dróg
gminnych w wyniku czego powstanie:
1. Droga gminna na ul. Księżycowej o długości 0,831
km.
2. Dalsza część modernizacji drogi gminnej ul. Szkolna
3. Droga we wsi Zyngierówka na długości 1 500 mb
4. Remonty innych odcinków dróg.
6. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu” w kwocie 1 788 680
zł w tym
Inwestycja obejmuje infrastrukturę kubaturową oświaty
wraz z wyposażeniem. Na koszty składają się roboty budowlano – montażowe, inspektor nadzoru. Główne robo-

ty ziemne i budowlane zewnętrzne zostały wykonane,
a pozostałe prace dotyczą robót wewnątrz obiektu. Przewidziany okres realizacji projektu obejmuje 2010 rok.
7.Informatyzacja gminy – 331 967,- w tym: Regionalny
Program Operacyjny – 269 467,- , wkład własny –
62 500,Inwestycja obejmuje zakup sieci lokalnej , serwera do archiwizacji danych, stacji roboczych z oprogramowaniem, elektroniczne archiwum, biuletyn informacji
publicznej, internetowy system obsługi interesantów
i system elektronicznego obiegu dokumentów. Zamontowane zostaną dwa Hot-spot czyli bezprzewodowy punkt
dostępu do Internetu dla mieszkańców.
W ramach PROW Gminny Ośrodek Kultury
otrzymał środki na modernizację całego budynku wraz
z placem zabaw dla dzieci. Wartość całego zadania po
przetargu obejmuje kwotę 349 000,03 zł.
Skarbnik Gminy
Renata Słomczyńska

Towarzystwo Regionalne wspomnieć, że bardzo aktywne są ła atmosfera sprawiła, że wszyscy
Rejowiec rozrasta się…. członkinie z Wereszcz Małych. czuli się niczym w rodzinie. Kilka
Towarzystwo zostało po- Ich talenty kulinarne zostały nie osób wyraziło chęć przystąpienia
wołane w minionym roku. Jego
członkowie, mając prężnie działający Zarząd, biorą z niego przykład. Podejmują działania, z których pierwszym było uporządkowanie grobów żołnierskich.
Towarzystwo skupia osoby z terenu całej gminy, przy czym wypada

tylko zauważone, ale wysoko ocenione w województwie.
16 stycznia odbyło się spotkanie
integracyjne Towarzystwa, w którym wzięło udział wiele osób, nie
będących członkami. Był to jeszcze okres świąteczny, zatem nie
mogło zabraknąć tradycyjnego
opłatka i serdecznych życzeń. Mi-

do Towarzystwa i działania na
rzecz środowiska.
Oznacza to, że są ludzie,
którzy chcą robić coś pożytecznego nie tylko na własne potrzeby,
ale też współmieszkańców.
Janina Danielczuk

Spotkania Towarzystwa Regionalnego Rejowiec odbywają się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej raz w miesiącu, w ostatni czwartek miesiąca.
Towarzystwo Regionalne Rejowiec serdecznie dziękuje Panu
Tadeuszowi Liszewskiemu i Paniom pracującym w „Ariance” za pomoc
w przygotowaniu posiłków na spotkanie integracyjne.
energii
potrzebnej
do
centralneGmina Rejowiec informu- go ogrzewania. Dzięki temu goje, że w roku 2010 będzie ubiegała spodarze posesji mogą mieć darsię o fundusze unijne na zakup mowe, dodatkowe źródło energii.
i montaż kolektorów słonecznych
Przyjmuje się, że do wytwarzania
na budynkach mieszkalnych.
ciepłej wody użytkowej dla jedneKolektory słoneczne o wysokiej g o m i e s z k a ń c a p o t r z e b a
sprawności potrafią zaoszczędzić ok. 1,5 m² powierzchni kolektora.
nawet do 70% energii koniecznej Montowane mogą być na dachu
do podgrzania wody oraz 30% skośnym, płaskim, na fasadzie buStrona 5

Przewodniczący Towarzystwa
Regionalnego Rejowiec
Jerzy Grzesiak

dynku jak również na gruncie.
Zasada działania kolektora słonecznego jest całkiem prosta. Metalowa powierzchnia kolektora
nagrzewa się od promieni słonecznych. Przez rurki przepływa płyn,
który chłodzi metal jednocześnie
się nagrzewając. Najczęściej stosowany jest płyn niezamarzający,
w przeciwnym wypadku konieczne byłoby opróżnianie instalacji
Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie
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z wody przed nadejściem zimy.
Gorąca woda płynie do zbiornika,
w którym magazynowane jest ciepło (zasobnika ciepła).

Większość zasobników wyposażona jest w obieg pozwalający na
podgrzewanie w nich wody z pomocą zewnętrznego źródła ciepła,
takiego jak kocioł czy zwykła
Wewnątrz zbiornika znajduje się
wężownica służąca do podgrzania elektryczna grzałka.
wody użytkowej. Wody nie pod- Szacunkowy koszt jednej instalagrzewa się bezpośrednio w kolek- cji to kwota ok. 10.000 – 14.000
torze, żeby nie zanieczyszczać zł.
przewodów kamieniem i uniknąć Koszt realizacji inwestycji dla jedopróżniania instalacji zimą. Maganego gospodarstwa domowego
zynowanie ciepła w zbiorniku
uzależniony jest od ilości osób
umożliwia jednocześnie produkcję zamieszkałych w budynku i będzie
ciepłej wody użytkowej w powynosić ok. 15%.
chmurny dzień.
Jeśli uzyskamy dofinansowanie

Pożary

i zostanie dokonana wpłata wkładu własnego rozpoczęcie montażu
przewidywane jest pod koniec
2010 roku.
Zainteresowani powinni złożyć
pisemną deklarację. Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy w Rejowcu w pok. Nr 10 (tel.
0 82 568-81-45 wew. 38) jak również na stronie internetowej
www.gmina.rejowiec.pl. Deklaracje można składać do 26 lutego br.
Agnieszka Jarmuszyńska

Usuwanie
skutków
pogodowych
(drzewa,
śnieg)

Inne (kolizje
drogowe, wypadki, inne
zdarzenia komunikacyjne)

Ćwiczenia

Razem

Nieużytki, trawy, stogi

Budynki
mieszkalne

Budynki
gospodarcze

Inne

Pompowa
nie
wody

I kw.

2

3

0

1

1

1

5

0

13

II kw.

34

2

3

7

10

1

4

1

62

III kw

3

1

1

4

1

0

4

1

15

IV kw.

1

1

0

2

0

2

3

0

9

Razem

40

7

4

14

12

4

16

2

99

Lp.

Razem
pożary

65

• W 2009 roku jednostka interweniowała poza terenem gminy – 40 zdarzeń (gmina Rejowiec Fabryczny i miasto Rejowiec
Fabryczny, gmina Siedliszcze – 1 zdarzenie); wzrost o 4 w porównaniu do roku 2008 (było 36).
• W porównaniu do 2008 roku nastąpił wzrost wszystkich zdarzeń o 13 (było 86, jest 99); w tym pożarów było 51-jest 65
(wzrost o 14); miejscowych zagrożeń było 35-jest 34 (spadek o 1).
• W dniach 28 – 30 sierpnia 2009 roku trzech dh CIOS Marek, dh SOCZYŃSKI Sebastian, dh STUDZIŃSKI Michał
ukończyło szkolenie uzupełniające (recertyfikacja) z zakresu ratownictwa medycznego, które odbyło się w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym ZOSP RP w Kościelisku – Kirach, program obejmował 26 godz. szkoleniowych;
• W dniach 18 – 20 grudnia 2009 roku dh Karol SAŁAMACHA ukończył szkolenie Komendantów Gminnych OSP w Krasnobrodzie (program obejmował 28 godz. szkoleniowych)

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 Rybie - działka nr 739 przeznaczonej do
sprzedaży.
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L
p.

Nazwisko i imię

Razem
w ciągu
roku

I
kwartał

II
kwar
tał

III
kwartał

IV
kwar
tał

1

2

3

4

5

6

7

1

Soczyński Sebastian

95

13

59

14

9

2

Soczyński Wiesław

92

11

60

13

8

3

Soczyński Przemysław

57

7

37

7

6

4

Wójcik Tomasz

57

3

39

11

4

5

Dubiel Jacenty

54

9

30

8

7

6

Kowalczyk Krzysztof

32

3

24

1

4

7

Kość Paweł

31

0

23

6

2

8

Nowosad Tomasz

22

1

12

6

3

WYRÓŻNIAJĄCY
SIĘ STRAŻACY
W ILOŚCI UDZIAŁU
W AKCJACH RATOWNICZO – GAŚNICZYCH
W 2009 ROKU

Komendant OSP Rejowiec
Karol Sałamacha

Subwencja przekazana w 2009 r. na prowadzenie jednostek oświatowych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – 4 951 983, 00
Dofinansowanie zadań oświatowych przez samorząd gminy – 1 356 542, 22
Koszty inwestycji oświatowych zrealizowanych w 2009 r .
(budowa sali gimnastycznej) – 146 507, 85
Koszty utrzymania szkół

Subwencja
przyznana
Przez MEN

z subwencji

przez Gminę
wraz z klasami
„0”

Różnica

1

Gimnazjum
w Rejowcu

1 681 227, 10

1 474 286, 89

-----

+ 206 940,21

Ogólny
koszt
poniesiony
na zadania
oświatowe
1 474 286,89

2

Szkoła Podstawowa
w Rejowcu

1 963 350, 82

1 835 356, 81

97 802, 83

+ 30 191,18

1 933 159,64

3

Szkoła Podstawowa
w Zawadówka

240 806, 71

240 806, 71

330 775 ,47

-330 775,47

571 582,18

4

Szkoła Podstawowa
w Leonowie

280 977, 40

280 977, 40

258 030, 46

-258 030,46

539 007,86

5

Zespół Szkół Publicz. w
Rejowcu

785 620, 97

785 620, 97

378 878, 52

-378 878,52

1 164 499,49

Ogółem szkoły

4 951 983, 00

4 617 048, 78

1 065 487,28

-730 553,06

5 682 536,06

Nazwa jednostki
lp

6

Gminne Przedszkole
w Rejowcu

-----

-------

295 481, 04

-295 481,04

295 481, 04

Dowozy uczniów

------

--------

330 508, 12

-330 508,12

330 508,12

1 691 476,44

-1 356 542,22

Razem

4 951 983, 00

4 617 048, 78
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W roku szkolnym 2003/2009 do szkół podstawowych i gimnazjum uczęszczało 873 uczniów
natomiast w roku szkolnym 2009 /2010 – 679 uczniów , co stanowi różnicę 194 uczniów.
Koszt utrzymania 1 ucznia w poszczególnych jednostkach w 2009 r. wynosi:
1. Gimnazjum w Rejowcu - 5716, 53
2. Szkoła Podstawowa w Rejowcu - 5928, 21
3. Szkoła Podstawowa w Zawadówce - 12626, 45
4. Szkoła Podstawowa w Leonowie -10 099, 91
5. Zespół Szkół Publicznych w Rejowcu -12 462, 04
6. Gminne Przedszkole w Rejowcu - 5245, 14
FERIE ZIMOWE 2010

Mieszkańcy naszej gminy już mogą korzystać
z lodowiska Szkoły Podstawowej

Na terenie gminy uczniowie mieli skorzystać z istniejącego
lodowiska przy Szkole Podstawowej w Rejowcu.
Kolejną atrakcją były
warsztaty plastyczne organizowane
przez Gminny Ośrodek Kultury
w Zespole Szkół Publicznych
w Rejowcu.
Uczniowie zostali poinformowani o wszystkich formach wypoczynku przez dyrektorów
i nauczycieli a mimo niewielkich
kosztów ponoszonych przez rodziców i dużym wsparciu
finansowym przez Urząd Gminy
i Związek Zawodowy Rolników
„Ojczyzna” mało uczniów wyraża

chęć uczestniczenia w proponowanych formach wypoczynku.
Grażyna Korcz

Rozwińmy skrzydła!

również odtwórczyni roli Grażynki w „Klanie” Małgorzata Ostrowska–Królikowska. Aktorka pochwaliła dzieci za odegrane z werwą jasełka i żartowała, że zapowiadają się na niezłych artystów.
Chętnie rozdawała autografy rodzicom i uczniom. W ciepłych słowach zachęcała również dzieci do
szukania w sobie pasji i rozwijania
skrzydeł. Spory zastęp aniołów

potraktował to całkiem dosłownie
i „zleciał” na dolny korytarz, gdzie
nauczycielki z Jazgarzewszczyzny
rozdawały świąteczne prezenty dla
wszystkich dzieciaków. Szkoła
otrzymała też sprzęt do wyposażenia klas. Jednak wszyscy cieszyli
się najbardziej ze spotkania – dar
przyjaźni jest przecież bezcenny.

wierszy, laurek i piosenek mieli
dla dziadków zupełnie inną niespodziankę – zaśpiewali rock'n'rolla! Wszystkim nogi aż rwały
się do tańca. Babcie obiecały nawet, że następnym razem wstaną
z krzeseł, żeby dotrzymać kroku
wnukom. Podczas poczęstunku
Uczniowie z Leonowa wyznaczono już pierwszą lekcję –
przełamują schematy. Oprócz na szkolnej zabawie karnawało-

wej. Energii dodały dziadkom
zdjęcia i filmy, na których podziwiali wnuki szalejące na nartach
i sankach. Teraz nie pozostaje nic
innego, jak poszaleć na parkiecie.

Małgorzata Królikowska

w Leonowie
Jak poczuć święta przed
Wigilią? W Leonowie sposób jest
prosty – spotkanie z przyjaciółmi.
Jak co roku uczniów odwiedzili
goście z 72 Szkoły Prywatnej
w Jazgarzewszczyźnie. Tym razem niespodziewanie pojawiła się

Zatańcz z babcią rock
'n' rolla!
Dzień Babci i Dziadka
w Leonowie
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OKSZA
10 stycznia
2010 roku 9 wolontariuszy zbierało datki na 18
Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Sztab utworzony
w naszej gminie, w Gminnym Ośrodku
Kultury w Rejowcu zebrał 4027,04 zł.
Podczas wielkiego Finału można
było obejrzeć występ zespołu teatralnego
z GOK w Rejowcu „Grunt” z widowiskiem pt. „Pajda chleba”, koncert w wykonaniu dzieci uczących się muzyki pod
kierunkiem Waldemara Linka: Tomasza
Lipińskiego i Bożydara Jodłowskiego
oraz występ Igi Sochackiej. Całość zakończył koncert kapeli „Sami Swoi”
z Rejowca. Wójt Tadeusz Górski przeznaczył na licytację 8 obrazów pozostałych po organizowanych w GOK Warsztatach Plastycznych. Wśród osób, które
przekazały dary na licytację znaleźli się:
Mirosław Kość, Teresa Sakławska, Maria
Sitkowska, Danuta Długosz, Wanda Sochacka, Honorata Ziółek, Beata Grabiec,
Grzegorz Gwardiak, dzieci z koła hafciarskiego. Podczas licytacji pieniądze wrzucano do puszek Anety Golec i Żanety
Alot. Największą kwotę indywidualnie
zebrała pani Beata Werner Kość. Dziękujemy pracownikom Banku Spółdzielczego w Rejowcu za nieodpłatne przesłanie
kwoty na konto WOŚP. Mieszkańcom
naszej gminy dziękujemy za hojność i
aktywny udział w licytacji.

lp

Imię

nazwisko

Kwota
w zł

1

Beata

Werner-Kość/ Gimnazjum w Rejowcu

2

Tomasz

Praczuk/ Gimnazjum w Rejowcu

363,30

3

Marcin

Batejko/ Szkoła Podstawowa w Rejowcu
i Przedszkole w Rejowcu

126,59

4

Przemysław

Mierzyński/ Szkoła Podstawowa w Rejowcu

5

Aneta

Golec/ ZSP w Rejowcu

6

Żaneta

Alot/ ZSP w Rejowcu

510,50

7

Dagmara

Rogalska

233,60

8

Adam

Miszczak

202,28

9

Karolina

Bukszyńska/ Szkoła Podstawowa w Zawadówce
i Szkoła Podstawowa w Leonowie

283,57

Razem

1085,65

74,80
1146,75

4027, 04

wadówce za przedstawienie „Do Betlejem niedaleko..”
W kategorii mieszanej
- I miejsce „Teatr Bajdusie” Zespołu
Szkół w Stawie za przedstawienie „Dnia
jednego o północy”
- I miejsce dla uczniów z Zespołu Szkół
im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu za
przedstawienie „Jasełka”
- II Miejsce dla grupy młodzieżowej
z Kamienia za przedstawienie „Herody”
Nagrody w postaci dyplomów,
14 stycznia br. odbył się V. Po- statuetek i słodyczy ufundowało Starowiatowy Przegląd Widowisk Kolędni- stwo Powiatowe w Chełmie.
czych. Komisja konkursowa w składzie:
Grupa teatralna „Grunt” z GOK
Jolanta Pawlak – Paluszek – Starostwo Rejowiec, pod okiem instruktora Danuty
Powiatowe w Chełmie, Dorota Łosiewicz Długosz dostała nominację i 5. lutego
– Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu, będzie reprezentowała naszą gminę, poJanina Danielczuk – radna Gminy Rejo- wiat i województwo na 35. Międzywojewiec po obejrzeniu 10 zespołów w po- wódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów
szczególnych kategoriach postanowiła Teatralnych w Tarnogrodzie.
przyznać następujące nagrody i wyróż7 lutego 2010 roku (niedziela)
nienia:
w
naszym
domu kultury odbył się kolejW kategorii przedszkola i szkoły podstany
Regionalny
Przegląd Piosenki i Przywowe klasy 1 - 3
śpiewki Ludowej. W tej edycji konkursu
- I miejsca nie przyznano
śpiewaczego można było usłyszeć 31
- II miejsce zespołowi z Zespołu Szkół zespołów z województwa Lubelskiego.
im. H. Sienkiewicza w Siedliszczu za Komisja konkursowa w składzie: Andrzej
przedstawienie pt. „Jasełka Bożonarodze- Sar – WOK Lublin, Waldemar Link –
niowe”
dyrygent, Jolanta Pawlak – Paluszek –
W kategorii klas podstawowych 4 – 6 Starostwo Powiatowe, po wysłuchaniu
zespołów i kapel postanowiła przyznać
i kategorii mieszanych
następujące nagrody i wyróżnienia:
- III miejsce Szkoła Podstawowa w ZaNagrody w kwocie po
100 złotych otrzymały:
Zespół Śpiewaczy
Urodzeni: Jakub C., Mateusz M., Tomasz
„Kumowianki” z KuK., Julia K., Kacper K., Marika K., Igor W.,
mowa Majorackiego,
Igor K., Mikołaj K., Kamil M., Diana S., MikoKapela
Ludowa,
łaj O., Kacper K., Kinga M.
„Cukrowniacy“ z Siennicy Nadolnej, Zespół
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śpiewaczy „Jarzębinki” ze Żmudzi, Zespół „Kresowianki” z Włodawy, Zespół
„Bo kor yna” z Żalina, Kapela
„Łopieńczacy” z Łopiennika Górnego,
Zespół „Ale babki „ z Dorohuska
Wyróżnienia w postaci słodyczy otrzymały: Dziecięcy zespół „Kłosy” z Siedliszcza, Dziecięcy zespół tańca ludowego „Calinaczki” z Siennicy Różanej,
Młodzieżowy zespół ludowy z Rejowca,
Zespół tańca ludowego „Bystrzacy”
z Wąwolnicy
Zespoły otrzymały pamiątkowe
kufelki i siatki ufundowane przez Gminę
Rejowiec, nagrody, dyplomy i wyróżnienia w postaci słodyczy ufundowane przez
Starostwo Powiatowe w Chełmie.
Mimo trwającego remontu domu kultury Feryjne Warsztaty Plastyczne
odbyły się w pierwszym tygodniu ferii
zimowych (od 15 do 19 lutego). Zajęcia
odbywały się dzięki uprzejmości Liceum

w budynku tejże szkoły, w godzinach od
10.00 – 12.30. Zajęcia prowadzili: Ewa
Semeniuk, Stanisław Wójcik oraz ceramik - garncarz, pan Aleksander Filipczuk. Pojechaliśmy także na wystawę do
WOK w Lublinie. Z zajęć skorzystało
40-cioro dzieci.
Grzegorz Gwardiak

OKSZA

Sukces uczniów

„szlifowali” swoją wiedzę pod kierunkiem nauczyciela historii mgr RoSzkoły Podstawowej berta Pawlasa. Do etapu okręgowego
zakwalifikowało się dwóch uczestników: Michał Sobstyl uczeń klasy V
w Rejowcu
i Bożydar Jodłowski uczeń klasy VI.
Eliminacje okręgowe odbyły się w
Dnia 11 stycznia 2010 roku
odbył się etap okręgowy kuratoryjne- Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 8 w Chełmie. Po kilku dniach nergo konkursu historycznego dla
wowego oczekiwania Lubelskie Kuuczniów szkół podstawowych. Poratorium Oświaty opublikowało wyprzedzały go szkolne eliminacje,
niki.
Okazało się, że obaj uczniowie
w których wzięło udział trzech
uczniów Szkoły Podstawowej im. M. zakwalifikowali się do etatu wojewódzkiego konkursu. Jak duże jest to
Reja w Rejowcu. Uczniowie

osiągnięcie niech świadczy fakt, że
w etapie okręgowym wzięło udział
467 uczniów z województwa lubelskiego, a do etapu wojewódzkiego
zakwalifikowało się 110 uczestników.
Wśród nich znaleźli się Michał i Bożydar. Przed nimi jeszcze jeden etap,
11 marca 2010 roku uczniowie pojadą na eliminacje wojewódzkie do Lublina. Gratulujemy dotychczasowych
osiągnięć i trzymamy kciuki za młodych pasjonatów historii.
Robert Pawlas

Palonka Monika średnia 5,13

NASI NAJLEPSI

Za nami I semestr roku szkolnego 2009/2010. Kolejny raz Gimnazjaliści
osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i
sukcesy sportowe. Zasłużyli więc na nagrody w postaci stypendiów pieniężnych.
Oto lista wyróżnionych:
za wyniki w nauce: Klasa I a Korcz Sandra średnia 5,14, Korchut Paulina średnia
5,0;Klasa I b Chwil Adrian średnia
5,0;Klasa II a Kusiak Agnieszka
5,71;Klasa III a Kondraciuk Angelika
średnia 5,07;Klasa III b Mazurek Izabela
5,14, Chomątowski Adrian średnia 5, 13,
Mazur Diana średnia 5,0, Pyclik Monika średnia 5,0; Klasa III c Łachowska Justyna średnia
5,27, Zwierzchowska Alicja średnia 5,20,

Kość, Monika Pyclik
Gratulujemy sukcesów. Życzymy
za osiągnięcia sportowe:Katarzyna Karauda
jeszcze lepszych wyników. Rodzicom gratuluklasa I a, Przemysław Huk klasa I c, Agata
Wilgucka, Jakub Ożóg, Bohuniuk Karol klasa jemy wspaniałych dzieci, a nauczycielom
II c, Karolina Sadowska, Kamila Czuba, Ka- uczniów.
rolina Pastuszak klasa III a, Mateusz AdamKOLEJNY SUKCES CHÓRU
czuk, Adrian Czerwiński klasa III b, Honorata
Niedługo musieliśmy czekać na
Szadura klasa III c
kolejne osiągnięcia naszych chórzystów
uczniowie ze średnią 4,75 i więcej:
z gimnazjum. Po wygranej w listopadzie,
Beata Juszczak, Karolina Farian, Paulina
uczniowie zaprezentowali się po raz kolejny
Miszczuk, Paulina Grabiec, Diana Dawidziuk. na początku lutego podczas XI Powiatowego
uczniowie z najlepszą frekwencją powyżej Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Pomimo licznej
98%: kl. I a Ewelina Czuba, Katarzyna Kon- konkurencji (wystąpiły 23 zespoły ze szkół
draciuk, Paulina Pastuszak, Katarzyna Szcze- podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalpanik; kl. I b Anna Osińska; kl. I c Agata
nych z terenu powiatu chełmskiego i Chełma)
Cielepała ,Katarzyna Korowaj; kl. II a
chórzyści zajęli III miejsce ! Dzięki odkryciu
Agnieszka Kusiak, Radosław Czuba, Beata
wielu muzyków przez Pana Marka Pukasa
Juszczak; kl. II b Kamila Lewczuk, Szymonm chór mógł zaprezentować się jako zespół woWiórko, Aleksandra Jakubiec; kl. II c Kamil
kalno-instrumentalny. Mamy nadzieję , że na
Tchurzewski; kl. III a Rafał Majstruk, Hubert kolejny puchar również długo nie będziemy
Kozara, Marcin Mojsiejuk, Karolina Pastumusieli czekać .
szak; kl. III b Mateusz Adamczuk, Dominik
Redakcja GIMPrasy

Półmetek 2010
Dnia 15 lutego 2010 r. w Zespole Szkół Publicznych im. M.
Reja odbył się półmetek klasy II
b Liceum Profilowanego. Półmetek zorganizowali i przygotowali
rodzice uczniów. Zabawa była
udana o czym świadczy dołączone zdjęcie.
Odbyła się także studniówka.

Odeszli, przeżywszy lat: Falenta Ludwik – 71, Glina Antoni – 53, Gruszka Aleksander – 69, Kajdaszuk Edward – 57,
Kasprzak Ryszard – 71, Kloc Antoni – 69, Korchut Helena – 80, Korzeniowska Stanisława – 78, Kozak Wieslawa – 52, Kuczyński Czesław - 56, Orzeł Seweryna – 95, Pasierkiewicz Edward –
81, Szarun Janina – 95, Szarun Nina – 79
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