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Występ uczniów z ZSP w Rejowcu

Antoni Rey wręcza

Marian J. Kawałko otrzymuje Statuetkę Mikołaja Reja z rąk wójta
Tadeusza Górskiego

M.J. Kawałko
złotą monetę z M. Rejem

Zwiedzanie wystawy
malarstwa grupy „SAM”
Występ Chóru parafialnego „Kantata” z Chełma
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Z czego
wynikają
zmiany
w
realizacji planów
i zamierzeń gminy?
Ustawa o samorządzie
nakłada na gminę obowiązek zapewnienia funkcjonowania gospodarki, w różnych jej dziedzinach.
W tym celu planuje się
zadania, realizując je we właściwym czasie.
Okazuje się, że nie zawsze jest możliwa realizacja zgodnie z wcześniejszymi planami.
Pojawiają się problemy,
których nikt wcześniej nie przewidział – a te wymagają natych-

miastowych rozwiązań. Tak stało
się w przypadku baraku w Zawadówce, z którego sześć rodzin
wymagało natychmiastowej ewakuacji. Wprawdzie budynek jest
własnością powiatu chełmskiego,
jednak Starosta odsunął od siebie
zapewnienie mieszkań socjalnych
tym rodzinom.
Są to mieszkańcy naszej
gminy, zatem byłoby nie po ludzku zostawienie ich bez pomocy.
Pracownicy UG, którzy
układali kostkę, zajęli się nie tylko przeprowadzką rodzin, ale
przede wszystkim przygotowywaniem lokali zastępczych. Zostali z konieczności oderwani od
układania chodników.
Do tego są rodziny z nakazem eksmisji, którym również
należy przygotować lokale zastępcze. Te szykowane są w bu-

dynku po byłej szkole w Niedziałowicach. Duże dewastacje, które
nie powstały same (mieszkają
w jego części rodziny eksmitowane wcześniej) wymagają naprawdę olbrzymich nakładów pracy.
Pieniędzy też. Zajmują dużo czasu. Kostka jest zakupiona. Z w/w
przyczyn nie jest układana.
Wygląd gminy nie zależy
tylko i wyłącznie od realizacji
zadań. Wszyscy mieszkańcy powinni czuć się odpowiedzialni za
ten stan. Dbać nie tylko o ład
i porządek własnych posesji, ale
i o miejsca publiczne.
Apel do mieszkańców
gminy – jeśli ktoś zauważy niszczenie mienia publicznego, niech
nie pozostaje obojętny. Gmina to
nasze wspólne dobro. Pamiętajmy o tym.
Janina Danielczuk

Informacja o przetargach
Dnia 24 września 2009 r. wybrano ofertę Przedsiębiorstwa BUDNAR – Chełm w zapytaniu
cenowym na nadzór inwestorski na zadanie pn. SPORT, REKREACJA i WODA – MIESZKAŃCOM
WSI RYBIE ZDROWIA DODA – BUDOWA WIEJSKIEGO CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNEGO; cena netto 4500 zł, oraz na zadanie pn. „TO NAJLEPSZE DOBRE, CO SIĘ WSZEM
PRZYGODZI (Mikołaj Rej), O KULTURĘ DBAMY – NOWYCH TWÓRCÓW ZRODZI”; CENA
NETTO 9600 zł.

Dnia 8 października 2009 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony pod nazwą „SPORT, REKREACJA i WODA – MIESZKAŃCOM WSI RYBIE ZDROWIA DODA – BUDOWA WIEJSKIEGO CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNEGO”. Wpłynęło dwie oferty:
Nr oferty

Nazwa firmy

Cena netto

1

Zakład budowlano – transportowy „DROGMOST”
- Zamość

295 890, 06 zł

2

Firma ogrodnicza „Leśniewscy – Architektura
Zieleni” - Chełm

276 229, 51 zł

Komisja przetargowa wybrała ofertę Nr 2.
Pozostałe informacje o przetargach znajdą Państwo na stronie 4
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Dnia 7 października 2009 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie pn. SALA GIMNASTYCZNA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH im. Mikołaja Reja w Rejowcu. Wpłynęło 7 ofert:
Nr oferty

Nazwa firmy

Cena netto

1

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „MARTENBUD” – Lublin

168 650, 99 zł

2

Usługowy Zakład Remontowo – Budowlany Fałek Witold – Krasnystaw

141 727,47 zł

3

Deweloperski Zakład Remontowo – Budowlany Radziewski Krzysztof

129 704,17 zł

4

Zakład Remontowo Konstrukcyjno – Budowlany
„METBUD”

131 954,35 zł

5

Usługi Remontowo Budowlane Koperski Zbigniew –
Chełm

117 424,70 zł

6

Zakład Remontowo – Budowlany Sawicki Mirosław –
Chełm

123 266,40 zł

7

TOKBUT Tomasz Karaś – Świdnik

142 351,75 zł

Komisja przetargowa wybrała ofertę Nr 5.
Dnia 12 października 2009 r.w zapytaniu cenowym na zadanie pn. REMONT DROGI O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ – ul. SZKOLNA w REJOWCU wpłynęło 3 oferty:
Nr oferty

Nazwa firmy

Cena netto

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S p. z o.o. - Chełm

56 169, 00 zł

2

PTHiU Bud. Inż. Talimex Tadeusz Liszewski - Rejowiec

78 368,00 zł

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz
Sadlik – Kol. Sitno

54 194,00 zł

Wybrano ofertę Nr 3.

Informacja
dla odbiorców wody
Według stanu na dzień 30
czerwca 2009r. zaległości za wodę
i ścieki są dość znaczące. Za dostarczoną wodę jej odbiorcy zalegają na
kwotę niemalże 60 tyś zł., zaś za odprowadzone ścieki – ponad 20 tyś.
Tych spraw nie można lekceważyć gdyż istnieją – przewidziane
przepisami prawa – możliwości pozbawienia odbiorców wody i równoległe roszczenie należności na drodze
sądowej. Chcąc jednak uniknąć przykrych konsekwencji i nie dopuścić do
radykalnych posunięć, zalegający
mogą - po zwróceniu się do Wójta –
uiszczać kwoty zaległe w ratach. Będzie to najlepsze rozwiązanie, które

Teresa Anna Kula

usatysfakcjonuje obydwie strony.
Wychodząc naprzeciw sugestiom
mieszkańców gminy – odbiorcom
wody, którzy chcieliby wnosić opłaty
za wodę pobieraną w krótszych okresach, uprzejmie informujemy, że taka
możliwość istnieje.
W związku z innymi obowiązkami pracownika Urzędu Gminy dokonującego odczytów wodomierzy, wynikającymi z aktualnych
potrzeb gminy, wodomierze odczytywane są czasem niezgodnie z ustalonym harmonogramem.
Jednak odbiorcy wody mogą
sami dokonywać odczytu swoich
wodomierzy (nie częściej niż raz w
miesiącu) i po zgłoszeniu ich stanu
w UG u Artura Krupińskiego, uiścić
opłatę w kasie UG za okres, jaki
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uznają dla nich za właściwy.
Wierzymy, że posiadacze
wodomierzy odczytując ich stan, zrobią to uczciwie.
Pracownik UG, dokonując
odczytu skoryguje – w razie potrzeby
– faktyczny stan.
Janina Danielczuk

Urodzeni:
Laura M., Julia G., Szymon
S., Maja N., Dominik J., Bartłomiej P., Marek C., Zuzanna K.,
Kacper G.
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Rejowiec – to nasza mała
Ojczyzna. Należy znać jej przeszłość, troszczyć się o teraźniejszość
i myśleć o przyszłości.
W takim celu wiele lat temu
zostało powołane Stowarzyszenie
Regionalne – Rejowiec. Niestety
przestało działać. Nie wnikając
w przyczyny takiego zachowania,
zaistniała potrzeba powołania Towarzystwa Regionalnego Rejowiec,
które miałoby podjąć się zadań promocji swojej miejscowości i gminy
na różne sposoby.
Znalazła się grupa osób,
którym gmina Rejowiec nie jest obojętna.
W Rejonowym Sądzie Gospodarczym w Lublinie zostało zarejestrowane Towarzystwo Regionalne
Rejowiec, na czele którego stanął
p. Jerzy Grzesiak – przewodniczący.
Jego zastępcami są p. Stanisław Jan
Miszczuk i p. Maria Psujek. Funkcję skarbnika pełni p. Marzenna
Kieliszek z Wereszcz Małych,
a członkowie Towarzystwa dobrowolnie wpłacają comiesięczne składki.
Radę Towarzystwa tworzą:
p. Antoni Bukraba, p. M. J. Kawałko
– Rybie i p. F. Kozłowski – Kobyle.
Towarzystwo Regionalne widząc
potrzebę – jedną z bardzo wielu –
postanowiło uporządkować, a w dalszej kolejności, zmodernizować groby żołnierskie na miejscowym
cmentarzu parafialnym. Docelowo
planuje się umieszczenie tablic
z nazwiskami poległych w Kumowej

























































































































Dolinie i innych miejscach. Wcześniej będzie zamontowany krzyż
brzozowy – symbol losu partyzanckiego. Często ci, którzy oddali życie
w obronie swojej ojczyzny, nie mają
własnego grobu. Wobec tego, mogiły żołnierskie będą odpowiednim
miejscem gdzie i im życzliwa ręka
zapali świeczkę, położy symboliczny kwiatek, odmówi modlitwę.
Do realizacji tych zamierzeń (na
cmentarzu i inne mogiły wymagają
renowacji) potrzebne są pieniądze
Janina Danielczuk

Kwesta
Pierwszym pomysłodawcą
kwesty był Jerzy Waldorff znany
muzykolog i społeczny kurator
ochrony warszawskich Powązek. To
On zainicjował – włączając w swą
akcję ludzi sztuki, kultury i nauki
oraz młodzież - kwestę na rzecz
ratowania zabytkowych pomników
i płyt pamięci bohaterów wojennych.
Po nim inicjatywę tę podejmować
zaczęli także działacze i twórcy kultury w różnych innych miastach. Ów
wzór, jakże szlachetny i godny społecznego wsparcia włączają w bieżącym roku do swojej pracy członkowie Towarzystwa Regionalnego Rejowiec. Oto w dzień Wszystkich
Świętych w godzinach od 9ºº do 18ºº
prowadzić będą oni wraz z młodzieżą szkolną na terenie rejowieckiego
cmentarza publiczną zbiórkę datków
na renowację grobów żołnierzy,
dawnych właścicieli Rejowca i parochów Rejowieckiej cerkwi.
Kwestarze liczą na życzliwą

szczodrobliwość ze strony osób odwiedzających miejsce pamięci swoich bliskich.
Każdy z kwestarzy posiadać
będzie identyfikator oraz puszkę do
której można będzie wrzucać datki
serca.
Władze Gminy Rejowiec,
popierając tę inicjatywę obiecują
pomoc przy odnowie zabytkowych
grobów znajdujących się na Rejowieckiej nekropolii.
Wśród kwestujących będą
znane osoby: Jerzy Grzesiak – założyciel Skansenu w Rejowcu i przewodniczący Towarzystwa Regionalnego Rejowiec; Marian Janusz Kawałko – autor książki o Rejowcu,
pasjonat i regionalista, członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Regionalnego; Janina Danielczuk –
członek Towarzystwa Regionalnego,
redaktor gazety „Oksza”; Maria
Psujek – vice przewodnicząca Towarzystwa Regionalnego; Marzenna
Kieliszek – skarbnik Towarzystwa
Regionalnego, współzałożycielka
KGW
w Wereszczach Małych;
Grażyna Glina – członek Towarzystwa Regionalnego współzałożycielka KGW w Wereszczach Małych;
Feliks Kozłowski - członek Komisji
Rewizyjnej Towarzystwa Regionalnego; Antoni Bukraba – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Regionalnego; Mirosław Kość członek Towarzystwa Regionalnego;
młodzież z Gimnazjum i ZSP.

Bojarska Zofia – 63, Dubiel Michał – 85, Franczak Janina – 83, Gradomska Janina –
87, Holuk Marian – 78, Jaruga Marianna – 76, Kawałowska Wanda – 63, Kołodziejczyk
Aleksandra – 92, Krzyżanowski Dominik – 51, Mielniczuk Radosław – 23, Nadolski Mieczysław – 83, Szczepanik Antoni – 80, Zaraza Kazimiera - 76
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Rynek wydawniczy wzbogacił się o bardzo interesującą pozycję książkową, której autorem jest dr Marian Janusz Kawałko. Zatytułował ją
„Rejowiec” w podtytule „Jego okolice i właściciele w latach 1531-1869”.
Składa się aż z 20 rozdziałów, które zawierają ogrom szczegółów dotyczących przede wszystkim Rejowca – jak i miejscowości związanych z Mikołajem Rejem. Ostatni rozdział to nazwiska rodów zamieszkałych i osadzonych w kluczu rejowieckim w latach 1811-1851.
Pan M. J. Kawałko poświęcił bez mała 8 lat na zbieranie materiałów. Przeglądał tomy akt sądowych grodzkich i ziemskich dostępne w archiwach, dokumenty
świeckie i kościelne. Odsłonił przeszłość nie tylko rodu Rejów, ale innych z Rejowcem ściśle związanych.
Dzięki żmudnej pracy i głębokiemu zaangażowaniu powstała interesująca książka.
Gratulując Panu Marianowi obronienia tytułu doktora i wydania książki zachęcamy do dalszej pracy
twórczej.
Najlepszą opinią na temat książki niech będzie fragment recenzji rozprawy doktorskiej autora wydanej
przez prof. dr hab. R. Szczygła z I. H. UMCS w Lublinie.
Janina Danielczuk
Marian J. Kawałko, literat i badacz przeszłości regionu, dał się poznać jako dociekliwy autor wielu
prac, w których w oparciu o analizowane źródła starał się weryfikować utrwalone w historiografii błędy oraz
legendy, związane zwłaszcza z osobą ojca literatury polskiej Mikołaja Reja. Wieloletnie poszukiwania w archi-wi-wach pozwoliły mu przygotować to dzieło, wielkie nie tylko z powodu objętości.
Podjął się Autor ocenianej rozprawy opisania dziejów Rejowca i związa-nych z nim wsi w długim okresie,
od drugiego ćwierćwiecza XVI stulecia do roku 1870, gdy to Rejowiec utracił status miasta. (...) Przy okazji
otrzymali-śmy obraz funkcjonowania majątku bogatej szlachty w okresie ponad 320 lat.
Dla przygotowania tej pracy przeprowadził Autor bardzo szerokie i dokładne kwerendy, gromadząc prawie
kompletny materiał źródłowy. W tym względzie rozprawa ma charakter pionierski. Warto przy tym zauważyć,
iż oceniana pra-ca dostarczyła wielu interesujących informacji dla dziejów miast ziemi chełm-skiej, a także
dla historii politycznej, społecznej, gospodarczej i wyznaniowej tej jednostki administracyjno-terytorialnej. (...)
Obraz dziejów dóbr rejowieckich został opisany bardzo interesująco. Udało się Autorowi uzupełnić i zweryfikować wiele dotychczasowych ustaleń, związanych zwłaszcza z właścicielami tej włości. Do najważniejszych należy zaliczyć udowodnie-nie, że w Rejowcu zbór kalwiński został założony nie przez Mikołaja Reja-poetę, ale przez jego syna,
również Mikołaja w 1580 r. Ciekawa jest też hipoteza o translacji układu przestrzennego miasta po pożarze z wiosny
1564 r. Będzie ona jednak wyma-gała weryfikacji przy pomocy badań archeologicznych. Dalsze cenne ustalenia wiążą
się z omówieniem okoliczności przejęcia dóbr przez Orzechowskich, następnie przez Rzewuskich, czy perypetie zadłużonego majątku po śmierci Bogusława Reja w 1691 r., a także rządy w nim rodziny Zaleskich i biskupa Olędzkiego. Bardzo cenne są roz-ważania dotyczące produkcji rolnej, zwłaszcza szacunku plonów. Wykazał przy tym Autor znakomitą
znajomość literatury przedmiotu i dojrzałość badawczą. (...).
Wydaje się jednak, że Autor przecenia wartość poznawczą opisów historycz-nych oraz topograficznostatystycznych Rejowca z lat 1821 i 1860, zwłaszcza jeżeli chodzi o zawarte tam dane o społeczności miasta.
(...)
Praca została napisana bardzo dobrym językiem. Swoje poglądy formułu-je Autor jasno i precyzyjnie.
(...) W całości oceniana rozprawa wnosi istotny wkład do zasobu naszej wiedzy o dziejach Rejowca, zwłaszcza
od ostatniego ćwierćwiecza XVI w. do utraty statusu miasta; do dziejów gospodarki i życia społecznego włości, a zwłaszcza do losów jej właścicieli. Będzie trwałym ele-mentem historiografii dóbr ziemskich w Polsce,
zaś zawarte w niej treści zain-teresują niewątpliwie licznych specjalistów z różnych dziedzin historii od XVI
do XIX wieku. (...)
Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł
Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
(z recenzji rozprawy doktorskiej autora książki)
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toni Rey,
Anna Dudek Janiszewska, Beata Mazurek, Andrzej
Miskur, Andrzej Borys, Stanisław
Bodys i inni. Impreza została zorganizowana przy pomocy finansowejWojewództwa Lubelskiego.
Wystawa malarstwa grupy
„SAM”- 5. września 2009 r.

Informacje kulturalne z gminy
Konferencja poświęcona 440.
rocznicy śmierci Mikołaja Reja –
5. września 2009 r.
5 września 2009 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się konferencja poświęcona 440.
rocznicy śmierci założyciela naszej
miejscowości – Mikołaja Reja. Konferencja połączona była z promocją
książki wydanej przez naszą gminę
pt. „Rejowiec, jego okolice i właściciele w latach 1531-1869”. Autorem
tej liczącej ponad 550. stron publikacji jest członek Towarzystwa Regionalnego Rejowiec, znawca historii i mieszkaniec Rybiego (jednego
z rejowieckich sołectw)-dr Marian
Janusz Kawałko.
Został on odznaczony przez
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Marian
Janusz Kawałko otrzymał także
z rąk Wójta Gminy Rejowiec Tadeusza Górskiego Statuetkę Mikołaja
Reja za zaangażowanie w życie kulturalne, odsłanianie kart historii
i promowanie gminy Rejowiec. Prelegentami w konferencji byli także
prof. dr hab. Wiesław Śladkowski
i dr Jerzy Ternes.
Prezentację książki, jak
i całą konferencję uświetniły występy uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Rejowcu (ZSP w Rejowcu),
a także Chóru parafialnego
„Kantata” z Chełma. Dyrygent chóru Teresa Dadas i Antoni Reyprzodek w 25. pokoleniu Mikołaja
Reja zostali wyróżnieni za współpracę z naszą gminą Statuetką Mikołaja Reja.
W wolnej chwili można było zobaczyć wystawę plastyczną
dzieci, hafciarską osób współpracujących z GOK Rejowiec, a także
fotograficzną pt; „Rej owiec
w obiektywie-moje ulubione miejsce”. Wzięło w niej udział 13. dzieci
ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Dzieci otrzymały nagrody rzeczowe
i dyplomy.
Konferencję uświetniła
obecność m.in. takich gości jak: An-

Tuż po zakończonej konferencji (5 września) wszyscy zgromadzeni
w Gminnym Ośrodku Kultury przeszli
do pobliskiego Zespołu Szkół Publicznych w Rejowcu, by obejrzeć znajdującą się tam wystawę malarstwa grupy
‘SAM”, która działa w Rejowcu już 24
lata. Na wystawie znalazły sie prace
Stanisława Jana Miszczuka, Zofii Miszczuk, Grzegorza Gwardiaka, Marka
Podkowy i Andrzeja Misztala. Poczęstunek na wernisaż przegotowały panie
z Kola Gospodyń Wiejskich
z Wereszcz Małych.
Grzegorz Gwardiak

100. lecie straży OSP w Rejowcu
– 6. września 2009 r.
6 września 2009 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu obchodziła wspaniały jubileusz
100 – lecia swojego istnienia i nieprzerwalnego funkcjonowania.
Uroczystości jubileuszowe
rozpoczęły się uroczystą mszą świętą
w kościele parafialnym w Rejowcu,
którą odprawił ks. proboszcz Andrzej
Jeżyna. W trakcie mszy zostały poświęcone 2 sztandary rejowieckiej straży.
Pierwszy, odnowiony z 1926 roku, który przetrwał wojenną zawieruchę oraz
nowo ufundowany przez społeczeństwo
– jako wyraz wdzięczności dla strażaków za ofiarność i poświęcenie.
Przy strażnicy została odsłonięta pamiątkowa tablica upamiętniająca
jubileusz 100 lat straży, poświecono
figurkę św. Floriana ufundowaną przez
oficera Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
członka OSP Rejowiec Pana Ryszarda
Starko, a wykonaną przez artystę rzeźbiarza Pana Wiesława Bednarza, oraz
samochód ratowniczo – gaśniczy, który
przekazał rejowieckiej jednostce Komendant Miejski Państwowej Straży
Pożarnej w Chełmie.
Najważniejszym momentem
było nadanie sztandaru Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rejowcu, który został
odznaczony najwyższym odznaczeniem
Strona 8

nadanym przez Prezydium Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
- „Złotym Znakiem Związku”. Dekoracji dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie, Starosta
Chełmski Kazimierz Stocki.
Podczas uroczystości wręczono
wiele odznaczeń i wyróżnień, również
najstarszym strażakom wręczono okolicznościowe listy gratulacyjne nadane
przez Prezesa Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Pawlaka. Oto wyróżnieni: Ciechan Jan, Czerniej Zbigniew, Grel Stanisław, Fornal Henryk, Harań Kazimierz, Koper Mieczysław, Kotwicki
Krzysztof, Larwiński Wiktor, Marczuk
Zbigniew, Martyn Tadeusz, Moniakowski Tadeusz, Nowakowski Jan, Tarko
Mieczysław
Wyróżnieni i odznaczeni medalami za zasługi dla pożarnictwa:
Medal im. Bolesława Chomicza – dh Marian Panas
Złoty Znak Związku – dh
Krzysztof Szadura.
Złoty Medal za zasługi dla
Pożarnictwa otrzymali: dh Dubiel Jacenty, dh Górski Tadeusz,
dh Jasiński Andrzej, dh Korgol
Konstanty, dh Palonka Krzysztof, dh
Pastuszak Adam, dh Śliwiński Ryszard
Srebrny Medal za zasługi dla
Pożarnictwa otrzymali: dh Błaszczuk
Ryszard, dh Bukraba Antoni, dh Foryś
Eugeniusz, dh Kozak Mieczysław, dh
Link Waldemar, dh Lipiński Henryk, dh
Palonka Marcin, dh Poliszuk Wincenty,
dh Sałamacha Karol
Brązowy Medal za zasługi dla
Pożarnictwa otrzymali: dh Gimlewicz
Jerzy, dh Klonowski Grzegorz, dh Tyszko Krystyna
Odznaka Wzorowy strażak:
dh Bukraba Michał, dh Cios Marek, dh
Cygan Janusz, dh Futyma Maciej, dh
Jaszczuk Mateusz, dh Kość Paweł, dh
Kowalczyk Krzysztof, dh Nowosad
Tomasz, dh Słomczyńska Renata, dh
Soczyński Krzysztof, dh Soczyński
Przemysław, dh Soczyński Sebastian,
dh Stróżyński Paweł, dh Studziński Łukasz, dh Studziński Michał, dh Wójcik
Tomasz .
komendant OSP Rejowiec
Karol Sałamacha
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Dożynki Gminne i Jubileusz
90. lecia Orkiestry Dętej
6. września 2009 r.
W tym roku Dożynki Gminne rozpoczęły się tuż po uroczystych
obchodach 100. lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rejowcu. Starostami Dożynek Gminnych zostali
Monika Czuba z sołectwa Rybie i
Sylwester Frącek z sołectwa Wólka
Rejowiecka. Poczęstowali oni chlebem wraz z wójtem Tadeuszem Górskim mieszkańców naszej gminy.
Przyjęli także wieńce dożynkowe i wraz z innymi członkami
komisji dokonali ich oceny. Za najlepszy wieniec uznano ten, pochodzący z sołectwa Wereszcze Małe,
drugie miejsce zajął wieniec z sołectwa Rejowiec i Hruszów, zaś
trzecie zajął wieniec z Kobylego.
Wyróżniono także prace mieszkańców z Wereszcz Dużych i Gminnego
Ośrodka Kultury w Rejowcu. Wszyscy Uczestnicy dostali nagrody pieniężne i dyplomy.
Kolejnym konkursem, którego rozwiązanie nastąpiło podczas
Dożynek był coroczny konkurs
„Moje gospodarstwo estetyczne
i bezpieczne”. Komisja konkursowa
w składzie:
Maria Psujek – pracownik
LODR w Rejowcu
Janusz Mazurek – pracownik UG w Rejowcu
Jolanta Popek - radna
Dorota Łosiewicz – dyrektor
GOK
Grzegorz Gwardiak – pracownik GOK
w dniu 28 sierpnia 2009 r ,
po zlustrowaniu 26 zgłoszonych gospodarstw i działek gminy Rejowiec
przyznała następujące miejsca:
I miejsce - Dariusz Wiorko
z Rejowca – 99 pkt.
I miejsce – Kazimierz Krzywina z Zawadówki – 98 pkt.
I miejsce – Celina Makarewicz z Wereszcz Małych – 98 pkt.

dzież i społeczeństwo uczestniczyli
II miejsce – Mariola Wior- we Mszy św. w kościele parafialnym, następnie złożono kwiaty pod
ko z Rejowca – 97 pkt.
pomnikiem i na grobach żołnierII miejsce - Iwona i Miroskich.
sław Jędruszczakowie z Hruszowa Miasto Rejowiec Fabryczny
97 pkt
dnia 26 września organizowało imII miejsce - Marzenna Kieliprezę sportową pod nazwą
szek z Wereszcz Małych – 96 pkt.
„Promenada S 12”. W konkurencjach Sportowych wzięła udział
III miejsce - Helena Gon- młodzież z naszych szkół, natomiast
tarz z Wereszcz Małych – 95 pkt.
stoisko promocyjne nasze gminy
przygotował
GOK wraz z kołami
III miejsce - Helena Czubacka z Zawadówki – 94 pkt.
III miejsce - Mieczysława Choduń z Rejowca – 92
pkt.
Zdyskwalifikowano
gospodarstwo Marzanny Melcher, ponieważ nie spełniało
kryteriów konkursowych.
Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy
dyplom i nagrodę, wszystkie
gospodarstwa biorące udział
w konkursie można było zobaczyć na zdjęciach, na wystawie przy scenie.
Występy i przerwy
między konkursami uatrakcyjniały występy kapeli „Sami
Swoi” z Rejowca oraz koncert
Orkiestry Dętej, której w tym
roku przypada Jubileusz 90.
lecia jej założenia. Obecnie dyrygengospodyń wiejskich z Wereszcz Dutem orkiestry jest Waldemar Link.
żych i Wereszcz Małych. Należy
Podczas dożynek przeprowspomnieć, że zajęliśmy tam pierwwadzono także konkurs pieczenia
sze miejsce w konkurencji
ciast. Wzięło w nim udział 18 osób.
„najładniejsze stoisko promocyjne”.
W części artystycznej każdy
27 września w Kazimierzu
mógł znaleźć coś dla siebie. WystąDolnym organizowane było „Święto
pił kabaret Waldemara Ochni, znany
Jesieni”. Tutaj swoje produkty regiochoćby z programów telewizyjnych
nalne prezentowały KGW z Wetj. „Polskie ZOO’, czy „Szymon Mareszcz Małych, Wereszcz Dużych
jewski show”. tuż po nim wystąpiła
i Rejowca. Hafty prezentowały pagrupa disco polo „Verdis”. Na zanie: Honorata Ziółek, Beata Grabiec,
kończenie zagrał zespół „Konkret”.
Dorota Wiorko, Halina Jarosz.. PrePodsumowaniem uroczystości, które
zentowała się tam również kapela
wywarło na wszystkich wielkie wra„Sami Swoi”. Wyróżnienie za tradyżenie, był pokaz sztucznych ogni.
cyjny wypiek chleba otrzymała pani
70 rocznica wybuchu II
Danuta Sroczyńska z Wereszcz Duwojny światowej została uczczona
żych.
w naszej gminie w dniach 1. i 17.
września. Poczty sztandarowe komGrzegorz Gwardiak
batantów oraz szkół z terenu naszej
gminy, Gminna Orkiestra Dęta, młoStrona 9
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„Ognisko integracyjne”
24 września 2009 roku odbyło się ognisko integracyjne kl. I „a” Liceum
Ogólnokształcącego w Zespołu Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu.
Zostało ono zorganizowane przez wychowawczynię klasy pierwszej - p. Małgorzatę
Nadolską.
Ognisko odbyło
się po lekcjach, na
działce p. Jerzego
Grzesiaka.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 13.30. Po dotarciu na miejsce p.
Grzesiak oprowadził nas po skansenie
– chacie z XIX w. Obejrzeliśmy wiele
ciekawych przedmiotów i uzupełniliśmy luki z historii. Następnie zabraliśmy się za pieczenie kiełbasek. Nie
obyło się bez incydentów – niektóre
kiełbaski „uciekły” nam do ogniska
i spaliły się doszczętnie. Pozostałe zjedliśmy. Smakowały wyśmienicie!
Z naszego zaproszenia skorzystał
także p. Janusz Janiak – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu. Jego wizyta przyjęta została aplauzem uczniów.
Spotkanie przebiegło w radosnej atmosferze. Wróciliśmy do domów z bagażem ciekawych doświadczeń, pełni kreatywnych pomysłów na najbliższą przyszłość.
Karina Werenkowicz, Marta Zahora

Dnia 30 września 2009 roku w Zespole Szkól Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu odbyły
się otrzęsiny klasy pierwszej liceum. Zostały one przygotowane przez uczniów klasy II „b” Liceum Profilowanego w Zespole Szkól Publicznych im. Mikołaja Reja.
Na początku uczniowie zostali pomalowani na „kociaki”. Następnie był tor
sprawności. Pierwszoklasiści musieli się wykazać takimi umiejętnościami jak: skok
przez ławkę, kręcenie hula-hop, przechodzenie po ławce z jajkiem na łyżce – gdzie była
niezbędna stuprocentowa koordynacja ruchowa. Konkurencję prowadzili: Paweł Pufelski i Mariusz Gruszka. Każdy „kociak”
został poczęstowany „pyszną” zupką.
Kolejną konkurencją był test wiedzy
o szkole. Uczniowie losowali pytania, na
które musieli odpowiedzieć w ciągu trzydziestu sekund. Niestety tylko jednej osobie
się to udało, pozostali dostali karę. Było nią
zjedzenie super pikantnych kanapeczek. Zawierały one ćwikłę, cebulę oraz pieprz. Konkurencję prowadziły: Barbara Liszewska, Agata Momot
i Agnieszka Woźniak.
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Każdy z pierwszoklasistów musiał umoczyć twarz w mleku, a potem w mące. W efekcie powstały prawdziwie „kocie mordki”. Później organizatorzy wybrali sześć osób do konkursu: „Która para najszybciej zje jabłko?”. To zadanie polegało na zjedzeniu jabłka, wiszącego na sznureczku, tylko za pomocą zębów. Konkurencję prowadziły: Patrycja Bednarek i Aneta Golec.
Następnie odbył się konkurs talentów. W trzyosobowych zespołach uczniowie musieli wykazać
się muzykalnością. Lider grupy losował piosenkę, do której melodii należało zaśpiewać tekst z gazety.
Konkurencję prowadziła: Sandra Rutka. Potem kociaki losowały numery baloników. Ustawiały się pod
balonikami, które były przebijane nad ich głowami. W balonikach kryły się różne niespodzianki: woda,
mleko, mąka oraz pieprz. Konkurencję prowadziły: Aneta Golec, Karolina Kosmowska i Sandra Rutka.
Ostatnim elementem otrzęsin była uroczysta przysięga. Pierwszoklasiści musieli ją wypowiedzieć, klękając na jedno kolano. Nad przebiegiem imprezy czuwały: Żaneta Alot, Karolina Kosmowska
i Malwina Pilipczuk.
Uff… już po wszystkim. Nowi uczniowie oficjalnie zostali przyjęci do społeczności szkolnej.
Dostali upominki ufundowane przez pana Jana Ciechana, kierownika Ośrodka Szkolenia Kierowców
„Julka” oraz z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „Concordia”.
Klasa II „b” LP wykazała się dużą pomysłowością. Pierwszoklasiści mieli ciężki orzech
do zgryzienia, mimo tego wyszli cało z „opresji”. Podczas otrzęsin było wiele śmiechu i dobrej zabawy.
Każdy mógł się wykazać i zabłysnąć ukrytym talentem.
Karina Werenkowicz

Corocznie we wrześniu, Instytut
Fizyki UMCS oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizują
"Pokazy z Fizyki" dla uczniów i nauczycieli szkół średnich i gimnazjów głównie
z regionu lubelskiego. Ideą "Pokazów z Fizyki" jest popularyzacja fizyki poprzez prezentację tematycznie dobranych, ciekawych
a nieraz wręcz fascynujących młodzież eksperymentów fizycznych.
Pokazywane są zarówno eksperymenty
trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania
w warunkach szkolnych jak i te, które przy pomocy prostych
środków można przeprowadzić we własnym zakresie. Corocznie,
w atmosferze wspólnej zabawy z fizyką Instytut Fizyki odwiedza
ponad 20 tys. młodzieży.
Pokazy te stały się również tradycją naszej szkoły. W tym roku
skorzystaliśmy z oferty UMCS i 28 września wspólnie z Gimnazjum im. Henryka Dąbrowskiego w Rejowcu udaliśmy się na pokazy z fizyki do Lublina. Przez trzy godziny uczniowie obserwowali doświadczenia dotyczące powstawania i własności fal, elektrostatyki, akustyki i fizyki płynów. Najwięcej emocji wśród widzów wzbudzały wyładowania elektryczne i doświadczenia z ciekłym azotem. Nasi uczniowie bardzo chętnie brali udział w przeprowadzaniu niektórych doświadczeń, co widać na zdjęciach.
Opiekunami uczniów były p. Katarzyna Sadowska-Twardzik
oraz p. Joanna Grab.
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Już po raz drugi z kolei trzecioklasiści z Zespołu Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu uczestniczyli w corocznym Salonie Maturzystów w Lublinie. Młodzież szkolna miała możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół wyższych z całej Lubelszczyzny i nie tylko (m.in. swoje stoiska
miały Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska). Uczniowie skompletowali sobie foldery i gadżety oferowane przez przedstawicieli uczelni. Jednak
głównymi punktami Salonu
były wykłady tematycznie
związane z Maturą 2010 roku
prowadzone przez pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.
W pierwszym wykładzie
młodzież wysłuchała wystąpienia pana Lecha Gawryłowa nota bene dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na temat „Co
należy wiedzieć o egzaminie
maturalnym w 2010 roku?”.
Jako drugi prezentował się
pan Piotr Ludwikow, kierownik Pracowni Matur Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Krakowie. W wykładzie „ Dobry wynik matury z matematyki przepustką do akademickich sukcesów” przybliżył uczniom specyfikę matury z tego przedmiotu oraz zwrócił uwagę na różne możliwości
rozwiązywania tych samych zadań. Salon zakończył się wykładem „Jak przygotować prezentację z języka polskiego, by została wysoko oceniona?” oraz „Boisz się egzaminu z języka polskiego? Rozwiąż
zadanie.” pani Teresy Bulskiej-Leśniak. Uczniów z Rejowca i wielu szkół województwa lubelskiego
gościło Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego. Wyjazd do Lublina zorganizował Tomasz
Wieczorek, któremu w opiece nad młodzieżą Zespołu Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja podczas
Salonu Maturzystów pomagały pani Barbara Lipińska i pani Aneta Trajda.

NIE PYTAJMY, CO MOŻE ZROBIĆ DLA NAS OJCZYZNA.
PYTAJMY, CO MY MOŻEMY DLA NIEJ UCZYNIĆ
Te słowa padły z ust Johna Fitzgeralda Kennedy’ego 20 stycznia 1961r., podczas przemówienia inaugurującego jego prezydenturę. Polacy nigdy nie mieli problemów z określeniem tego, co powinni dla swojego kraju
uczynić. Zawsze byliśmy gotowi do poświęceń, nawet najwyższych – siedemdziesiąt lat temu, pamiętnego września 1939 r. nasi dziadkowie stanęli z bronią w ręku, by odeprzeć wroga od polskich granic. Zaatakowano Polskę
od Zachodu, a 17 września przyszło uderzenie ze strony ZSRR.
Właśnie to dramatyczne wydarzenie uczciła społeczność Zespołu Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja
w Rejowcu. Obchody upamiętniające napaść Związku Radzieckiego na Polskę rozpoczęliśmy od uczestnictwa we
mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym w Rejowcu. W liturgii uczestniczyli uczniowie klas Ia LO
i IIbLP wraz z nauczycielami i wychowawcami. Następnie, a auli budynku szkoły, odbyła się akademia przygotowana przez p. Małgorzatę Nadolską, której hasłem przewodnim były właśnie pamiętne słowa amerykańskiego
prezydenta. W trakcie uroczystości, zaprezentowano okolicznościowe wiersze recytowane przez Magdalenę Mazur i Krystiana Szablę, uczniów klasy III a LO. Zaprezentowano również film, który w ciekawy i niebanalny sposób przypomniał zebranym okoliczności wybuchu II wojny światowej i napaści Sowietów na Polskę. Dekoracje
przygotowała p. Sylwia Klajn.
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Tak brzmiał tytuł montażu słowno – muzycznego, który 5 września 2009 r., na scenie Gminnego
Ośrodka Kultury, zaprezentowała młodzież Zespołu Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu.
Okazję do występu stanowiły obchody 440 rocznicy śmierci patrona placówki zorganizowane przez
Urząd Gminy Rejowiec. Montaż stanowił nastrojowe wprowadzenie do sympozjum naukowego poświęconego twórczości Mikołaja Reja.
Akademię przygotowała wicedyrektor szkoły, p. Małgorzata Nadolska. W przedstawieniu udział
wzięły uczennice klasy III „a” Liceum Ogólnokształcącego: Agata Czerwińska, Edyta Jasyk, Magdalena
Górska, Magdalena Mazur, Agnieszka Paździor i Paulina Pudło. Stroną techniczną zajęła się Justyna
Kapeluszna.
Recytacje fragmentów poezji Mikołaja Reja, wygłoszone w obecności, m.in. p. Antoniego Reja,
opatrzone były komentarzami historyków literatury podkreślającymi uniwersalność, bogactwo artystyczne i doniosłość twórczości Reja. Całości dopełniała muzyka dawna wprowadzając słuchaczy w atmosferę szesnastego wieku, czasu, w którym żył i tworzył Mikołaj Rej.

Biblioteka Gminna
Oddział dla Dzieci
i Młodzieży poleca:
„Księga Światowych Rekordów” Świat natury. Wydawca: Book House
Księga Światowych Rekordów,
pełna pięknych zdjęć i równie
ekscytujących faktów, ukazuje
Czytelnikowi potęgę jaka drzemie w
przyrodzie. Od najjaśniejszej komety po najsilniejszy cyklon-z tej
książki dowiesz się wszystkiego

o otaczającym nas wspaniałym
i absolutnie bezkonkurencyjnym
świecie natury!

zmagają się ze swoją pokręconą
psychiką i różnego typu nałogami.

Jan Paweł Krasnodębski
„Stokrotka i demony”, Wydawca: Videograf II
Książka Jana Pawła Krasnodębskiego jest kontynuacją wcześniejszej jego powieści pt" Stokrotka". Tytułowa bohaterka pojawia się po kilkunastu latach
jako terapeutka w ośrodku zwalczania uzależnień. Była narkomanka ,a teraz psycholog, ma
pod opieką grupę osób, które

Anna Casalis „Miś listonosz”,
Wydawca: Wilga Sp.z o.o
Oto Miś Pocztuś, bardzo sympatyczny listonosz.Dostarcza listy i paczki zwierzętom na całym świecie. A w nich pozdrowienia, życzenia i… niespodzianki! Ty też znajdziesz niespodzianki w tej książce, wystarczy,że do niej zajrzysz!
Teresa Kopniak

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 stanowiących własność
gminy położonej w Marysinie przeznaczonej do zamiany na nieruchomość
Skarbu Państwa położoną, w Rejowcu.
WIELKIE SPRZĄTANIE
Kolejny już raz uczestniczyliśmy w sprzątaniu świata. My
uczniowie klas pierwszych sprzątaliśmy drogę w stronę Hruszowa i las.
Miła niespodzianką ze strony panów
leśników było przygotowane ognisko, którym zakończyliśmy akcję
sprzątania. Kiełbaski smakowały

bardzo, szczególnie, że na nie zapracowaliśmy. Trzeba przyznać, było,
co zbierać. Szczególnie las był mocno zaśmiecony. Szkoda, że ci, którzy
wyrzucają tam śmieci nie mogą ponieść zasłużonej kary. Wszyscy mówią, że takie akcje uczą nas, młodzież odpowiedzialności, a gdzie
odpowiedzialność tych, którzy śmieStrona 13

cą? My pokażemy, że leży nam na
sercu czystość środowiska, będziemy uczestniczyć i nagłaśniać takie
akcje, może w końcu nie będzie
śmieci w lesie…albo, jeśli sytuacja
się nie zmieni, nie będzie.
Redakcja GIMprasy
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szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.
W bieżącym roku nasza szkoła realizuje program ekologiczny „Przyjaciel Ziemi” dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W ramach realizacji programu
prowadzone są działania edukacyjne w dwóch częściach pod hasłem
„Śmieci pod kontrolą” oraz
„Znaczenie i funkcje lasu”.
W związku z tym nasi uczniowie
brali udział w akcji sprzątania świata
w różny sposób. Klasy pierwsze
sprzątały okolice Rejowca, klasy

drugie sprzątały lasy Kadzin i Kadelnicę, a klasy trzecie wysłuchały
wykładu leśniczego i uczestniczyły
w prelekcji przygotowanej przez
uczennice.
Sprzątanie lasu odbywało się pod nadzorem i przy współudziale Leśnictwa Rejowiec,
a sprzątanie Rejowca odbyło się pod
patronatem Urzędu Gminy. Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwali nauczyciele gimnazjum. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy
wykazali dobrą wolę i chęć współpracy i uczestnictwa w akcji.
Organizatorzy: E. Ciechan, A. Klimczuk

Uczniowie naszego gimnazjum chętnie uczestniczą w różnych
zawodach sportowych i mają na tym
polu duże osiągnięcia. Jedną z aktywnych reprezentantek jest Agata
Wilgocka z kl. II c. Reprezentuję
ona naszą szkołę na większości zawodach sportowych na terenie naszego powiatu i województwa.
26.09.2009 roku Agata brała rów-

nież udział w zawodach, które odbyły się w Rejowcu Fabrycznym, wystąpiła w następujących konkurencjach: >bieg na 100m. >bieg na 300m. >skok w dal >pchnięcie kulą.
O szczegóły zapytaliśmy nasza reprezentantkę.
Agata: Naszym opiekunem była
Pani Dyrektor Gimnazjum. W zawodach uczestniczyło sześć drużyn.
Nasza szkoła zajęła czwarte miejsce.
Mieliśmy mało liczną reprezentację,
ponieważ chłopcy mieli ważny
i trudny mecz piłki nożnej. Moim

zdaniem każdy dał z siebie wszystko.
W zawodach z naszej szkoły wzięło
udział pięć dziewczyn. Ja w biegu na
300m. zajęłam miejsce I, Weronika
Ragaman w biegu na 300m. miejsce
II, Kamila Czuba w biegu na 100m.
miejsce II, Karlina Sadowska w biegu na 100m. miejsce III
Dla naszej reprezentacji zawody były udane. A nasza młodzież miło
spędziła czas.
Marcela Cenkała

14 października odbyły się
w naszej szkole uroczyste obchody
Dnia Edukacji Narodowej.
W uroczystości wzięli udział pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej , pracownicy i uczniowie naszego gimnazjum, a także rodzice.
Szczególnym gościem był wójt naszej gminy pan Tadeusz Górski.
Uroczystość składała się z dwóch
części: oficjalnej i artystycznej. W
części oficjalnej, po przemówieniach
pań dyrektor - pani Małgorzaty Królickiej i pani Ewy Nowak, głos zabrał pan wójt, który złożył wszystkim pracownikom oświaty serdeczne
życzenia.
Wyrazem szczególnej wdzięczności
za pracę i osiągnięte sukcesy były
nagrody pana wójta, które otrzymali:

pani Ewa Nowak, pani Małgorzata Królicka, pani Renata
Adamczuk, pani Dorota Bednarska, pan Mirosław Cielepała i dyrektorów obu szkół,
nagrody dyrektora gimnazjum otrzymali: nauczyciele pani Jolanta Cielepała, pani
Amelia Klimczuk, pani Beata
Werner – Kość, pani Anna
Bzikom i pracownicy obsługi
pani Ewa Mojska, pani Joanna Iwaniak, pani Alina Szymańska, pan Mirosław Łosiewicz.
Wyróżnionym nauczycielom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów.
W części artystycznej zaprezentowali się nasi koledzy i uczniowie ze
szkoły podstawowej. Miło było
obejrzeć występy taneczne, scenki z
życia szkoły i występ chóru. Najciekawsze jednak był konkurs przygotowany przez uczniów szkoły pod-

PRZYJACIEL ZIEMI
Od początku istnienia
Nasze Gimnazjum każdego roku
uczestniczy w akcji SPRZĄTANIE
ŚWIATA. Jest to międzynarodowa
kampania odbywająca się na całym
świecie w trzeci weekend września.
Jej celem, ważniejszym niż usunięcie śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania, jest wzrost świadomości
ekologicznej społeczeństw. Akcja
"sprzątanie świata" wywodzi się z
Australii. Po raz pierwszy odbyła się
tam w 1989r. W Polsce akcja prowadzona jest co roku, począwszy od
1994r. W akcji uczestniczy młodzież

Strona 14

stawowej, do którego przystąpiły
obie panie dyrektor. Pytania były
bardzo podchwytliwe, jednak obie
panie dyrektor poradziły sobie
świetnie i otrzymały dyplomy pamiątkowe.
Uroczystość zakończyło wspólne
odśpiewanie piosenki – życzeń dla
naszych „gogów”.
Redakcja GIMprasy
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Uroczystość przekazania
Jubileuszowy koncert

Sztandaru - daru dla naszej straży od
mieszkańców gminy

Orkiestry Dętej
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