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Budynek Ośrodka
Zdrowia przy ul
Kościuszki ma
właściciela.
8 X odbył się ogłoszony
wcześniej ograniczony przetarg
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Ośrodka
Zdrowia.
Pięcioosobowa Komisja w dniu 6
X zakwalifikowała zgłoszenie,
które wpłynęło w przewidzianym
terminie.
Było to jedno zgłoszenie złożone
przez p. Piotra Książka zam. w
Lublinie, który w dniu 29 IX
wpłacił wadium w wymaganej
wysokości.
Piotr Książek został nabywcą nieruchomości za cenę 106 534.00 zł
(sto sześć tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote).
Nabywca nieruchomości zabezpieczy mieszkańcom Gminy należyty dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i w
miarę możliwości, świadczeń
specjalistycznych.
Zgodnie z porozumieniem zawartym 28 sierpnia pomiędzy Powiatem Krasnostawskim reprezentowanym przez Starostę Krasnostawskiego Janusza Szpaka, a
Gminą Rejowiec reprezentowaną

Referendum
i co dalej?
Grupa zagorzałych moich
przeciwników od dłuższego czasu
odwiedza domy w poszczególnych
sołectwach wcześniej zbierając podpisy potrzebne do przeprowadzenia
referendum, obecnie w celu agitacji.
Niektórzy z nich najwyraźniej zapomnieli, że już podejmowali próby
uratowania miejsc pracy, przypisując sobie rolę obrońcy pracowników.
Czym to się skończyło, jakie były

przez Wójta Tadeusza Górskiego,
część kwoty uzyskanej z przetargu w wysokości 68 706.58 zł
(sześćdziesiąt osiem tysięcy...)
zostanie przeznaczona dla Gminy
jako zwrot nakładów poniesionych na remont i przystosowanie
budynku na potrzeby służby
zdrowia, zaś pozostała kwota
37 827.42 zł (trzydzieści siedem
tysięcy...) na rzecz Powiatu Krasnostawskiego z przeznaczeniem
dla szpitala w Krasnymstawie.

Będzie referendum
15 września 2008 roku
Wójt Gminy Tadeusz Górski
otrzymał powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta
Gminy Rejowiec.
Inicjatorami przeprowadzenia
referendum są:
1. Błaszczyk Józef – zam. Zawadówka
2. Pyc Grażyna Teresa – zam.
Hruszów
3. Darmochwał Dariusz – zam.
Marysin
4. Dobosz Janusz – zam. Rejowiec
5. Jackowniak Zdzisław – zam.
Rejowiec
Pełnomocnikiem inicjatora referendum został Jackowniak Zdzisław.
Komisarz Wyborczy w Chełmie
efekty, najlepiej wiedzą ci, którzy
stracili pracę w cukrowni. Oni mają
lepszą pamięć.
Wśród agitatorów są i tacy, którzy
we właściwym czasie mogli zrobić
coś dobrego dla gminy i jej mieszkańców, nie uczynili tego. Wręcz
przeciwnie, wiele zaszkodzili.
Agitatorzy próbują robić dużo szumu usilnie przekonując o potrzebie
przerwania kadencji Wójta, obiecując wiele rzeczy nierealnych. Czasem sami nie wierzą w to, co mówią.
Nie rozumieją sensu wypowiadanych treści, niektórzy dzielą stanoStrona 3

wydał 2 października 2008 roku
postanowienie, na mocy którego
wyznaczył datą referendum na 7
grudnia 2008 - niedziela.

Łupek wciąż budzi obawy
W związku z nieustającymi interwencjami i protestem złożonym przez delegacje sołectwa
Kobyle podczas Sesji Rady Gminy w dniu 18.09. Wójt przesłał w
dniu 24.09 stosowne pismo do
Starosty Powiatu Chełmskiego p.
Kazimierza Stockiego z prośbą o
ponowne wnikliwe rozpatrzenie
tego tematu.
Pismo podobnej treści zostało
przesłane 01.10.08 po interwencji
mieszkańców Rybiego na spotkaniu sołeckim w dniu 28.09.
Starosta odpowiadając na powyższe pisma zapewnił poważne potraktowanie sprawy i wnikliwą
analizę.

Uchwała Rady Gminy
Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie przystąpienia
gminy do realizacji rekultywacji
składowiska odpadów komunalnych, położonego w miejscowości Kobyle, oraz ponoszenia
kosztów związanych z realizacją
inwestycji.
Wkład własny Gminy w realizacji rekultywacji składowiska wynosić będzie 25% kosztów.
Janina Danielczuk
wiska w gminie.
Nie przebierają w środkach.
Czy uczciwie tłumaczą, czym będzie
skutkować przerwanie kadencji?
Czy naprawdę gmina i jej mieszkańcy mogą coś zyskać, czy raczej stracić?
Czy dla dobra gminy warto przerywać kadencję wójta? Czy wejście
Komisarza rozwiąże problemy gminy, czy je pogłębi?
Wójt Gminy
Tadeusz Górski
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Wzorem lat ubiegłych na
terenie Gminy Rejowiec przeprowadzona została zbiórka płodów rolnych z przeznaczeniem dla Szpitala
w Krasnymstawie, Schroniska dla
Bezdomnych w Chełmie i Szpitala w
Chełmie.
W zbiórkę zaangażowali się

Inicjatorzy referendum zarzucają mi niewłaściwą gospodarkę finansami
- Działalność jednostek samorządu
terytorialnego opiera się przede
wszystkim na ustawie o samorządzie
i ustawie o finansach publicznych,
które ustalają procedury opracowywania, uchwalania i realizacji budżetu. Art.3 ustawy o finansach dokładnie opisuje procesy gromadzenia
środków publicznych oraz ich rozdysponowania.
W bieżącym roku budżet po stronie
dochodów wynosi 15 493 728,00 a
po stronie wydatków stanowi kwotę
15 213 052,00 i zamyka się nadwyżką 280 676,00.
Zadłużenie na dzień 30.06.br zgodnie z opracowaną prognozą zamyka
się wskaźnikiem 49,2% gdzie wspomniana ustawa o finansach publicznych dopuszcza wskaźnik 60%.
Z całą mocą pragnę podkreślić fakt
pełnej dyscypliny przy realizacji
budżetu za pierwsze półrocze, gdzie
dochody zostały zrealizowane w
49,25% a wydatki zamknęły się
wskaźnikiem 49,75%. Wskaźnik
realizacji dochodów powinien
wzrosnąć z chwilą egzekucji przez
Urząd Skarbowy wymagalnych należności z tytułu podatków w kwocie
909 000 zł. które dotychczas nie
wpłynęły do kasy gminnej mimo

mieszkańcy 17 sołectw, z których
pod względem ilości zebranych plonów wyróżniły się: Niedziałowice,
Czechów Kąt i Wereszcze Duże.
Sołtys wsi Marysin tradycyjnie przeprowadzi zbiórkę pieniężną i
zakupi produkty żywnościowe, które
przekaże do jednej z wymienionych
instytucji.
Ogółem zebrano z terenu
gminy około 10500 kg płodów rolnych w większości ziemniaków, ale
były również buraczki, marchew i

cebula, z których przekazano:
do Szpitala w Krasnymstawie około
4000 kg
do Schroniska w Chełmie około
4000 kg
do Szpitala w Chełmie około 2500
kg .
Wszystkim mieszkańcom,
którzy przekazali płody rolne oraz
sołtysom za zorganizowanie zbiórki
składamy serdeczne podziękowania.

ustalonych terminów.
Wszystkie zobowiązania
realizowane są na bieżąco a wskaźnik zadłużenia w 2009 roku ulegnie
radykalnemu zmniejszeniu, ponieważ wejdziemy w okres umorzeń
pobranych kredytów w NFOŚ,
WFOŚ (kanalizacja, przydomowe
oczyszczalnie, SAPARD)
- Po raz kolejny spotykam
się z zarzutem niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystywania samochodu zakupionego przez Gminę
przy udziale PFRON i po raz kolejny pragnę przypomnieć, że liczne
kontrole ( CBA, Prokuratura, itp.)
nasyłane przez moich przeciwników
nie dopatrzyły się żadnych nieprawidłowości. Potwierdzeniem jest fakt,
że samochód dalej jest naszą własnością i służy osobom potrzebującym.
- Kolejne zarzuty dotyczące
oczyszczalni ścieków, cmentarza
komunalnego, powołania i likwidacji ZUK
można podsumować
stwierdzeniem, że były one konstruowane pod dyktando byłego kierownika. Ciśnie się pytanie, gdzie on był
i co zrealizował z tych planów i nadziei jakie wiązano z powołaniem
ZUK, gdzie te miejsca pracy?, na
jakim etapie jest budowa cmentarza?, jak wyjaśni dewastację oczyszczalni i ujęć wody?, jak wyjaśni
wszystkie nieprawidłowości wskazane przez audytora, co się stało z brakującymi kontenerami KP-7?. Pytań,
na które odpowiedzi będziemy żądali jest dużo więcej i na wiele z nich
odpowiedzą stosowne organy po
przeprowadzeniu procedury wyja-

śniającej.
- Przypomnę, że ZUK został
powołany uchwałą Rady Gminy w
dn. 30.09.2003r. i miał wykonywać
zadania o charakterze użyteczności
publicznej: utrzymywanie i konserwacja ujęć wodnych, wodociągów,
oczyszczalni ścieków i urządzeń
kanalizacyjnych, utrzymywanie porządku i czystości, wywóz nieczystości stałych i płynnych, organizowanie selektywnej zbiórki odpadów.
W tym też czasie przekazano ogrodzony teren cmentarza komunalnego
z ustalonym zakresem przedsięwzięć
zmierzających do ostatecznego urządzenia.
Po l i kwi dacj i ZUK -u
uchwałą Rady Gminy natychmiast
przystąpiono do urządzania cmentarza komunalnego. Do chwili obecnej
utwardzono dojazd, zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłoniono
dostawcę tzw. zbrojonych elementów piwnic grobowcych. W najbliższym czasie nastąpi wyświęcenie
cmentarza. Dalsze prace budowlano
montażowe będą prowadzone sukcesywnie.
- Absurdalny jest zarzut dotyczący remontu budynku Szkoły
Podstawowej w Maryninie. Dzieci z
tej szkoły zostały przeniesione do
Rejowca po uzyskaniu akceptacji
rodziców. Remont budynku tej szkoły i innych budynków stanowiących
własność gminy uznaję za swój
wielki sukces.
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Janusz Mazurek

Ciąg dalszy artykułu na następnej
stronie
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Od początku mojej pracy
podjąłem intensywne działania dotyczące remontu zaniedbanych przez
mojego poprzednika budynków
(Szkoły, Przedszkole, Dom Kultury,
Dom Strażaka, Urząd Gminy, Sala
Gimnastyczna po spaleniu itp.)
Mam nadzieję, że większość
społeczeństwa ocenia to pozytywami. Na zrealizowanie wszystkich
planów i zamierzeń potrzeba czasu,
a przede wszystkim środków, któ-

Przeszłość naszej gminy jak żadnej innej z bliższego i dalszego sąsiedztwa obfitowała w częste zmiany
władzy.
Takie zmiany przekładają się na
spowalnianie, wręcz opóźnianie realizacji różnych planów i zamierzeń.
Nie wszyscy może jeszcze pamiętają, gdy w 1990 roku Wójtem Gminy został p. Wiesław Kociuba. Jego
kadencja została przerwana po półtora roku. Przeciwnicy uznali, że nie
sprosta zadaniom wymaganym przy
zarządzaniu gminą. I co się okazało?
Pan Kociuba objął stanowisko Wójta
Gminy Chełm i wbrew opiniom grupy „aktywnych” mieszkańców Rejowca okazał się bardzo dobrym gospodarzem.
Kadencja Wójta p. Mariana Śliwińskiego i jego zastępcy p. Sławomira Puszyka trwała od XI 1998 do
marca 2000 roku, kiedy to zostali
odwołani na Sesji Rady Gminy w
tajnym głosowaniu 13 głosami (6
głosów było za pozostawieniem na
stanowisku). S. Puszyk ponownie
próbował kandydować na Wójta,
otrzymując zaledwie 5 głosów (na 19
możliwych).
W maju 2001 roku miała miejsce
próba odwołania Rady Gminy.
Uważnym obserwatorom tego co
dzieje się w gminie zapewne nie
uszło uwagi, że zacięci wcześniej
wrogowie nagle zwarli braterskie siły
by występować przeciwko mnie.

rych poszukujemy i systematycznie
pozyskujemy. W okresie od 2003
do 2007 roku wydatki majątkowe
( inwestycje, remonty ) wyniosły
10 754 863,72 zł. w tym środki pozyskane 5 460 445,00 zł
Przejęcie liceum miało na
celu uchronienie tej szkoły przed
zamknięciem. Zdecydowana większość mieszkańców Rejowca nie
wybaczyłaby Radzie Gminy i mnie

gdyby szkoła ponad gimnazjalna
przestała istnieć. Uważam, że zaprzepaszczenie ponad 60 letniej tradycji ( bo liceum powstało we wrześniu 1947r) byłoby ciężkim grzechem.
Wójt Gminy
Tadeusz Górski

Czy nie są świadomi tego, że tylko ciągłość władzy i kolejne jej kadencje przynoszą wymierne efekty?
Przykładem tego są między innymi
gminy Chełm (Pokrywka), Rejowiec
Fabryczny, Sienica Różana, w których zagospodarowanie i pozyskiwanie środków unijnych jest widoczne
dzięki spokojowi i ciągłości władzy.
W tym miejscu mam obowiązek
przypomnieć inne niezwykle istotne
fakty.
Sprzedaż Arianki odbyła się za
kadencji Wójta Jersaka, a nie – jak
twierdzą niektórzy – mojej.
Budynek Arianki został wyceniony na kwotę 446.334.49 zł (czterysta
czterdzieści sześć tysięcy...).
Komisja w składzie: Roman Jersak – Wójt, Stanisław Kneć – Członek Zarządu i Henryk Kowalski –
Przew. Komisji Budżetowej obniżyła
cenę do kwoty 130.000.00 zł (sto
trzydzieści tysięcy...), motywując tę
decyzję złym stanem technicznym
budynku. Gmina straciła przez to
niebagatelną kwotę 316.334.49 zł
(trzysta szesnaście tysięcy...). Zapłatą
za budynek było wykonanie inwestycji pn. Budowa ul. Szkolnej w Rejowcu, do której Gmina dodatkowo
dopłaciła jeszcze 36.010.97 zł
(trzydzieści sześć tysięcy...).
Do sprzedaży za jedynie 35.000 zł
(trzydzieści pięć tysięcy) był przygotowany budynek wraz z działką przy
ul. Przemysłowej. Tylko czujność
grupy Radnych i zwołanie Sesji Nadzwyczajnej temu zapobiegła.

Wszak to 27
lutego 2001 roku, gdy Wójtem był p. R. Jersak,
powstała grupa inicjatywna do przeprowadzenia referendum w sprawie
odwołania Rady Gminy.
Pełnomocnikiem grupy był p. Sławomir Puszyk. Czy ta nagła zmiana
uczuć (wrogość zamieniona w przyjaźń, wzajemne popieranie się) nie
wydaje się dziwna?
Ludzie myślący – a przecież zdecydowana większość mieszkańców
gminy myśli logicznie – z pewnością
odpowiedzą sobie na to pytanie.
To przecież nikt inny jak S. Puszyk twierdził na łamach „Tygodnika
Chełmskiego” w art. „Pucz Puszyka”, że Wójt (Jersak) ma za duże wynagrodzenie, zaś sam Wójt „nie
ukrywał wysokości swoich poborów
– ponad 6 tysięcy brutto”, (było to 7
lat temu). Idąc dalej śladem artykułu
„Były wicewójt Puszyk nie chciał
zdradzić, ile wynosiła jego pensja,
gdy był zastępcą” Wójta Śliwińskiego.
Już ten epizod pokazuje, że usilne
dążenie do przejęcia władzy jest realizowane zgodnie z powiedzeniem:
„Wielu gardzi prawem i uczciwością,
byleby osiągnąć władzę.”.
Nieustanne niezadowolenie grupy
mieszkańców to już niemal tradycja
Rejowca. Nie potrafią żyć, by nie
czynić zamieszania, nie siać zamętu
wśród społeczności, nie skłócać
mieszkańców. Szukają winy w każdym, nie chcąc dostrzec jej w sobie,
w swoim zachowaniu i postępowaCiąg dalszy artykuły na następnej stroniu. Zbyt szybko zapominają, czym i
nie
komu zaszkodzili.
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W okresie 2001 – 2002 do kasy gminnej nie wpłynę- przejęcia władzy nie potrafi wyciągać logicznych wnioła należność z tytułu zobowiązań NZOZ INTER – MED sków?
w Rejowcu w kwocie 51.154.00 zł (słownie pięćdziesiąt
Jestem przekonany, że czytelnicy OKSZY znajdą
jeden tysięcy...).
odpowiedź.
To nie są pusto brzmiące słowa – to są fakty poWójt Gminy
twierdzone dokumentami znajdującymi się w gminie.
Tadeusz Górski
Nasuwa się pytanie – czy grupa ludzi dążąca do
Rejowiec Fabryczny 29.09.2008 r.
Stanowisko
Konwentu Wójtów Powiatu Chełmskiego
w sprawie podziału środków z działania Transport
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
1. Zebrani zwracają uwagę, że środki finansowe na wsparcie budowy dróg są niewspółmiernie małe w stosunku
do potrzeb ( złożone wnioski o dofinansowanie przekroczyły ponad 10 krotnie środki w ramach programu ).

2. Konwent Wójtów wnosi o poinformowanie opinii publicznej o realnych możliwościach wsparcia projektów
w poszczególnych programach - przekazywane informacje nic nie mówią o dysproporcjach potrzeb do możliwości .
3. Proponujemy zmiany kryteriów oceny wniosków gdyż jak pokazały wyniki tego naboru gminy miejskie są
faworyzowane (punkty za oznakowanie, oświetlenie, sygnalizację świetlną itp.).

4. Zebrani proponują rozważenie podziału Gmin na kategorie w zależności od wielkości – liczby mieszkańców .
5. Zebrani proponują obniżenie poziomu dofinansowania do 50 % (zgodnie z ustawą o finansach publicznych)
co umożliwiłoby dofinansowanie większej ilości projektów.

6. Zebrani proponują rozważenie możliwości dofinansowania pojedynczych, ważnych społecznie projektów w
ramach obecnego naboru spośród dobrze ocenionych projektów ( np. po jedynym dla jednostki samorządowej)
lub zwiększeniu alokacji o środki z 2009 r.
Zebrani z zadowoleniem przyjęli zapowiedź wsparcia budowy i modernizacji dróg lokalnych w ramach programu
rządowego (kryteria oceny powinny zawierać wskaźniki zapewniające jak najbardziej ekonomiczną budowę dróg
w małych gminach bez niepotrzebnej tam infrastruktury ).
Przyjmując powyższe Stanowisko Konwent Wójtów Powiatu Chełmskiego wnosi o uwzględnienie w programach pomocowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego potrzeb
małych gmin.
Wnioskujemy, także o jak najszybsze uruchomienie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 w pełnym zakresie działań .
Za Konwent
/-/ Zdzisław Krupa
Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny
Rejowiec Fabryczny 29.09.2008 r.
Stanowisko
Konwentu Wójtów Powiatu Chełmskiego
w sprawie finansowania oświaty
Zgromadzeni wyrażają swój niepokój w związku z planowanymi reformami w oświacie w tym
przede wszystkim, jeżeli chodzi o sposób finansowania dodatkowych zadań. Już w chwili obecnej subwencja
oświatowa w wielu Gminach nie pokrywa kosztów wynagrodzeń w oświacie, co skutkuje coraz większym zaangażowaniem środków własnych ze szkodą dla innych zadań w tym przede wszystkim inwestycji.
Ciąg dalszy stanowiska „Konwentu Wójtów” na następnej stronie
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Zebrani proponują:
finansowanie wynagrodzeń w oświacie w 100 % przez budżet Państwa- pozostałe koszty poniosą samorządy,
pozostawienie w budżecie Państwa rezerw celowych na wydatki remontowe i inne w takim zakresie jak dotychczas,
dokładne oszacowanie kosztów planowanych zmian i ich sfinansowania z budżetu Państwa a nie przerzucanie kolejny raz na budżety gmin,
zmiany systemu finansowania oświaty uwzględniające w większym stopniu potrzeby małych gmin i w tym zakresie deklarujemy współpracę ze związkami zawodowymi nauczycieli i pracowników oświaty, administracji
oświatowej, organizacjami pozarządowymi.
Zebrani uważają, że polityka oświatowa decydująca o przyszłym modelu oświaty a przez to o przyszłości naszych mieszkańców powinna być kreowana w skali Państwa w sposób jednolity. Samorządy naszych Gmin
nie chcą i nie mają możliwości samodzielnie, każdy z osobna, realizować takiej polityki na swoim obszarze.
Zebrani apelują o analizę problemów oświaty także przez pryzmat potrzeb małych gmin i wprowadzenie zmian korzystnych nie tylko dla dużych samorządów o nieporównywalnym potencjale ekonomicznym i organizacyjnym .
Za Konwent
/-/ Zdzisław Krupa
Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny

Dzień 14 października spo- polskiej edukacji przypada właśnie na
łeczność Zespołu Szkół Publicznych 14 października. Prezentację przygoim. Mikołaja Reja w Rejowcu posta- towała uczennica klasy 2 „a” LO –
nowiła uczcić tym razem nie oficjalną Justyna Kapeluszna.
akademią, a wspólną zabawą. Od
Prawdziwym gwoździem
rana razem bawili
się uczniowie i
nauczyciele. Rozpoczęliśmy mocnym akcentem, bo
turniejem typu
.
Odpowiedzi części
uczestników dostarczyły powodów do śmiechu.
Ostatecznie turniej
wygrała klasa 3
„a” Liceum Ogólno ks zt ał cąc e go.
Wiadomo – maturzyści kują najwięPomysł na spędzenie Dnia Nauczyciela bardzo się spodobał
cej.
Zwycięska
drużyna otrzymała
słodkie nagrody, a w jej skład weszli: programu okazał się jednak konkurs
Łukasz Górski, Artur Pleszczyński i
. Okazało się, że zdolności
Sebastian Pastuła.
uczniów są rozliczne i zaskakujące.
Kolejnym punktem programu Furorę swoim występem zrobił Dabył film
. Narko- niel Pietuch, uczeń klasy 2 „a” LO
tyki są poważnym zagrożeniem, oraz nasz wuefista, który pokazał
asertywność trudną sztuką i nigdy młodym, jak tańczyć należy. W prodość okazji, by się jej uczyć. Następ- gramie wystąpili: Anita Chamrol,
nie obejrzeliśmy krótką prezentację, Karolina Woźniak, Szymon Misiektóra wyjaśniła nam dlaczego święto wicz, Kasia Zawiaczyńska, Kinga
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Momot, Aneta Golec, Krystian Szabla.
Podsumowanie dnia stanowiła akademia. Poprzedziło ją ważne
wydarzenie, jakim dla każdej szkoły
jest ślubowanie klas pierwszych. Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyli społeczności szkolnej
przedstawiciele organu prowadzącego w osobach: Przewodniczącego Rady Gminy, p.
Antoniego Bukraby oraz Wójta Gminy Rejowiec, p. Tadeusza Górskiego. Święto edukacji jest okazją do złożenia
podziękowań i wyrażenia
wdzięczności tym, z naszego
grona, którzy swoją ciężką
pracą i zaangażowaniem
szczególnie przyczynili się do
rozwoju placówki. Dlatego, z
rąk Wójta Gminy, nagrody
odebrali: Dyrektor Zespołu
Szkół Publicznych, p. Janusz
Janiak oraz p. Marzena Daniłosio, nauczyciel matematyki.
Bardzo miłym akcentem dnia
była obecność emerytowanych pracowników naszej szkoły. Wspólnie
wzięliśmy udział w poczęstunku kończącym obchody Dnia Edukacji Narodowej.
Młodzi redaktorzy
z ZSP w Rejowcu

o

OKSZA
oczywiście dyplomy i nagrody rzeczowe wszystkim obecnym uczestnikom konkursu. Otrzymali je z rąk
Wójta Gminy Rejowiec Tadeusza
Górskiego i Przewodniczącego Rady
Gminy Antoniego Bukraby. Następ21 września 2008 r wzięli- nie wszyscy zostali zaproszeni na
śmy udział w Święcie Jesieni, uroczy- poczęstunek. Spotkanie umilał konstości organizowanej przez Muzeum cert kapeli „Sami Swoi”.
xxx
Przyrodnicze Oddział Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
Komisja konkursowa w skłaZorganizowaliśmy tam piękne sto- dzie: Janina Danielczuk – radna Gmiisko, którego celem była promocja ny Rejowiec, Maria Psujek – pracownaszej gminy. Na tę okazję pojechały nik LODR w Rejowcu, Janusz Mazuz nami hafciarki ze swoimi wyroba- rek – pracownik UG w Rejowcu, Jemi, gospodynie z poczęstunkiem dla rzy Grzesiak – regionalista, Dorota
odwiedzających nasze stoisko, mala- Łosiewicz – dyrektor GOK, Grzegorz
rze i dzieci działające w różnych sek- Gwardiak – pracownik GOK. Po
cjach działających przy GOKu. Nie dwukrotnym zlustrowaniu 23 zgłozabrakło tutaj kapeli „Sami Swoi”, szonych gospodarstw i działek gminy
która była jedną z dwóch kapel Rejowiec przyznała następujące miejuprzyjemniających imprezę. Mimo sca.
brzydkiej pogody ( przez cały dzień
W kategorii “Działki”:
padał deszcz) nasze stoisko cieszyło
I miejsce Kazimierz Krzywisię dużym zainteresowaniem.
na
–
Zawadówka
– 97 pkt
xxx
I miejsce Dariusz Wiorko –
W tym samym dniu, tj. 21
Rejowiec – 97 pkt
września 2008 r orkiestra działająca
II miejsce Zbigniew Gołęprzy Gminnym Ośrodku Kultury
biowski
– Zawadówka – 95 pkt
wzięła udział w III Spotkaniach Orki es t r Dęt ych w P ar czewi e.
II miejsce Mariola Wiorko –
„Spotkania” miały charakter przeglą- Rejowiec – 95 pkt
du i każda orkiestra po zakończeniu
III miejsce Celina Makareuroczystości otrzymała pamiątkowy wicz – Wereszcze Małe – 88 pkt
puchar i dyplom.
Specjalne wyróżnienie Maxxx
rianna Szostak – dla Najstarszej
26 września b. r. w GOK Uczestniczki Konkursu (87 pkt) 85
dobył się finał corocznego konkursu lat
„Moje gospodarstwo estetyczne i bezW kategorii “Gospodarstwa”:
pieczne”. W dniu finału przewidzieliI miejsce Małgorzata Pleszśmy dla gości – uczestników konkurczyńska– Rejowiec – 97 pkt
su – kilka atrakcji. Wręczyliśmy
II miejsce Ewa Olewińska – Czechów
Kąt – 95 pkt
II miejsce Mirosław
Jędruszczak – Hruszów – 95 pkt
Urodzeni:
III miejsce Anna Jasyk – Wólka Rejowiecka – 91 pkt
III miejsce Maria Bednarczuk – Wereszcze
Małe – 91 pkt
Jeszcze do listopada
można zobaczyć w
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GOK Rejowiec wystawę pokazującą
najładniejsze działki i gospodarstwa
ziemi rejowieckiej.
Uwaga! Prosimy o zgłoszenie
się do Gminnego Ośrodka Kultury
następujących osób po odbiór nagród
i dyplomów: Teresy Kość i Marka
Kluga (GOK pracuje od wtorku do
soboty, w godzinach od 12. 00 do 20.
00)
xxx

17 października dzieci z rejowieckich szkół obejrzały przedstawienie „Latający Kufer” w wykonaniu teatru z Krakowa.
xxx

22 października przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Rejowcu w naszej placówce odbyło się
ślubowanie klas pierwszych.
xxx

Zapraszamy wszystkich miłośników poezji na Powiatowe Eliminacje Jesiennego Konkursu Recytatorskiego, które odbędą się w GOK
7 listopada o godzinie 10. 00.
xxx

Obchody Święta Niepodległości rozpoczną się złożeniem wieńców przy Miejscach Pamięci Narodowej. Orkiestra Dęta, kombatanci oraz
wszyscy zainteresowani wyruszają
spod budynku Biblioteki Gminnej o
godz. 9. 00. Msza święta w kościele
parafialnym o godz. 11. 30, następnie
przemarsz ulicami Rejowca, złożenie
kwiatów przy pomniku i grobach żołnierskich.
xxx

Powiatowe Eliminacje do
Przeglądu Widowisk Obrzędowych i
Teatrów Wiejskich odbędą się 16 listopada o godz. 11. 00 w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu.
Grzegorz Gwardiak

OKSZA

Jesień w koszyku
Tradycyjnie w miesiącu październiku w bibliotece organizujemy
Konkurs „Jesień w koszyku". Udział
w konkursie wzięły dzieci w wieku
od 8-14 lat. Jesień bogatą kolorystyką barw zachęca do rysowania
,malowania i aranżowania kompozycji ,czego dowodem są prace wykonane przez dzieci. To przepiękne
stroiki, kosze pełne jesiennych
darów, owoców, warzyw, kwiatów.
Na szczególne wyróżnienie zasługują prace Karoliny Dubiel ,Marceli
Cenkała, Anny Podlipnej, Weroniki
Adamczuk, Pauliny Bielesza, Anity
Dec, Gabrysia Długosza, Mateusza
Adamczuka oraz Mateusza Bieleszy.
Wszystkie prace zostały nagrodzone.
Zapraszamy dzieci do udziału w następnych konkursach.
xxx
Biblioteka poleca:
Sally Nicholls
"Olivier i zeszyt z marzeniami"
Olivier jest starszym kolegą
Oskara, bohatera bestsellerowej
książki
Oskar i pani Róża .Jego historia jest
jednak inna...
Olivier ma jedenaście lat i uwielbia
fakty. Chce wiedzieć wszystko o
sterowcach, duchach, naukowcach i
jak to jest ,kiedy po raz pierwszy
całuje
się dziewczynę.
Olivier ma też listę marzeń do spełnienia. Czy uda się je zrealizować
choremu na białaczkę chłopcu? Oto
dziennik Oliviera, pełen marzeń i
wiary, że można je spełnić.
xxx
Ewa Barańska
"Z kim płaczą gwiazdy"
Wakacje, przepiękna pogoda, urokliwe jezioro, żagle… Na tym
tle rozkwita cudowna przygoda
dwóch serc, która mogłaby się skończyć jak w bajce, gdyby nie jedna
tragiczna chwila brawury. To przez

nią zakochanym niebo runęło na głowy...
Michał, skacząc do wody ,łamie kręgosłup. Weronika w pierwszym porywie rozpaczy podejmuje morderczą walkę o powrót ukochanego do
zdrowia. I chociaż szansa na powodzenie jest znikoma, gotowa jest dla
Michała zrezygnować z ambitnych
życiowych planów.
Czy ich miłość ma szansę przetrwać?
xxx
Listonosz Pat— „Wystawa zwierząt domowych"

WIDOK Z OKNA
Kiedy patrzę na świat przez me okno;
Choć niewiele jest światu w mym oknie;
Latem słońce zagląda złociste;
A jesienią cały świat moknie;
Wiosną widzę jak świat zielenieje
Zimą śniegu napada w me okno
A ja widzę przez okno firany
Ludzką boleść i ludzką samotność
Widzę dzieci kalekie i chore

W Zielonej Dolinie ma się odbyć
wystawa zwierząt domowych.
Sara i Julian chcą zabrać na wystawę
Jessa, kota Juliana.
Sara zaczyna go tresować tak, jakby
był psem Jessowi wcale to się nie
podoba. Ucieka więc i wyrusza na
poszukiwanie przygód.
Czy Julian znajdzie swojego ulubieńca?
xxx
Listonosz Pat - „Tajemnicze zniknięcie"
Jess zniknął. Zniknęła też jedna z
owiec Alfa. A parowóz Rakiety
Zielonej Doliny nie dojechał na stację.
Czy te trzy tajemnicze zniknięcia
nie są ze sobą powiązane?
xxx
Sheila Higginson
"Lekkomyślna Żabka"
W klubie pojawił się niespodziewany przybysz-zielona żabka.
Skacze jakszalona i psoci bez przerwy. Dlatego Myszka miki i Goofy
szukają pilnie takiego miejsca dla
żabki, gdzie mogłaby sobie skakać
do woli, nie sprawiając nikomu kłopotu.

Na żelaznych łóżkach w szpitalu.
Widzę ojców i matki zgnębione
Na przestronnym szpitalnym holu
Jak doktor w białym fartuchu z bezradności rozkłada swe dłonie
bo już nikt nie pomoże tym dzieciom
co są chore już w matki łonie
widzę chorą zgnębioną staruszkę, jak samotnie płacze w pokoju
po tych latach ciężko przeżytych
w poniewierce, trudzie i znoju.
W wielkim mieście jej córka pracuje
a syn w szkole jest profesorem;
ma swój dyplom, dyplom magister inżynier.
A zapomniał o matce swej chorej.
Bo po co im matkę odwiedzać,
gdy ma rentę, sama da radę.
Opiekunka przyjdzie z ośrodka
Pielęgniarka udzieli poradę
Oj wy córki, synowie i wnuki
czy Wam nigdy nie przyjdzie umierać
Z czym stajecie przed Bogiem
Kiedy życie do końca nas styra.
Muszę odejść na chwilę od okna
Nie patrzeć na świat przez firanę
Bo za dużo zobaczę nieszczęść
które nam niesie życie kochane.





Oddział dla dzieci i młodzieży
Gminnej Biblioteki Publicznej
Teresa Kopniak
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OKSZA
„Śmieci zbieramy, świat upięk- naszej szkoły uczestniczyła w
szamy” oraz konkurs na wykona- uroczystościach związanych z
nie ludzika z odpadów „Stworek
rocznicą śmierci byłego żołnierza
Dnia 26 września ucznio- -Śmieciorek”.
1 Drezdeńskiego Korpusu Panwie naszej szkoły (SP w ZawadPodczas ogniska miało
ówce) brali udział w akcji miejsce uroczyste wręczenie na- cernego por. Głąba.
„Czysto wokół Szkoły”, która
jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu z zakresu edukacji środowiskowej
„Grasz w zielone?” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie.

Akcja „Sprzątanie
Świata” 2008 r

Przygotowaniem do akcji
były warsztaty ekologiczne
„Segregujemy odpady”, podczas
których uczniowie poznali cel
oraz zasady segregacji śmieci
oraz dostrzegli potrzebę segregowania odpadów ze względu na
wyczerpywanie się zasobów
przyrody i zbyt duże nagromadzenie śmieci. Wyposażeni w
wiedzę teoretyczną przystąpili do
śmieciozbierania. Sprzątając teren wokół Szkoły skrupulatnie
oddzielali makulaturę, szkło, plastik i przedmioty metalowe od
śmieci ogólnych. Po pracy nastąpił zasłużony odpoczynek – ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek. W ramach akcji odbyły się
też dwa konkursy: plastyczny

Z wizytą w Żaganiu...

xxx

gród autorom najciekawszych i
najbardziej pomysłowych prac.
W konkursie plastycznym wyróżniono Monikę Suchodół z klasy
V, a najbardziej oryginalne postacie ze śmieci wykonali: Ola
Szczepańska z klasy I, Dawid
Pawelec z klasy II, Dominika Dębińska, Patrycja Sałata i Michał
Palak z klasy V, Kuba Kaczkowski i Sylwia Suchodół z klasy VI.
Pozostali uczestnicy konkursów otrzymali nagrody pocieszenia.

Od 11 do 13 września żołnierze
11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii
Pancernej obchodzili swoje doroczne święto. Święto żagańskich
pancerniaków obchodzone jest
corocznie w rocznicę „Odsieczy
Wiedeńskiej”,

którą

dowodził

patron dywizji Król Jan III Sobieski. Uczestniczyła w tym delegacja naszej szkoły.
Bożena Miazgowska

xxx

Dyrektor SP w Zawadówce

Dnia 7 września delegacja

Odeszli, przeżywszy lat:
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Kategoria „Działki”
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