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♦ Relacja  z Obchodów 3 Maja  w gminie Rejowiec 

♦ Wieści z gminy 

♦ Absolutorium dla Wójta 

♦ Wymiana młodzieży z ZSP w Rejowcu 

♦ Co się działo ciekawego w Szkole Podstawowej   w Rejowcu? 

♦ Komputery w Przedszkolu Gminnym 
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Sprawozdanie 
z realizacji 
wykonania 

budżetu gminy          
za 2007 rok 

  

 Budżet gminy jest rocz-
nym planem dochodów i wydat-
ków oraz przychodów i rozcho-
dów. 

Zadania i gospodarka finansowa 
gminy. 

1.1.  Zadania gmin 

       1. Zadania własne, 

       2. Zadania zlecone, 

       3. Zadania powierzo-
ne. 

Źródła i struktura dochodów gmi-
ny 

1. Dochody własne: - 
4.927.747,78 zł w tym: 

1)wpływy z następujących podat-
ków, ustalanych i pobieranych na 
podstawie odrębnych ustaw: 

a) rolnego – 392.697,11 zł 

b) od nieruchomości – 
2.648.467,79 zł 

c) leśnego – 56.360,47 zł 

d) od środków transportowych – 
96.352,50 zł 

e) od działalności gospodarczej 
osób fizycznych, opłacanych w 
formie karty 

    podatkowej – 1.560,00 zł 

f) od spadków i darowizn – 11-
.049,00 zł 

g)od posiadania psów – 40,00 zł 

h) od czynności cywilnoprawnych 
– 55.012,34 zł 

i) odsetki od nieterminowych 
wpłat – 37.091,73 zł 

2)wpływy z opłat: 

a)skarbowej – 17.665,40 zł 

b) lokalnych – 5.869,73 zł 

c) innych, pobieranych na podsta-
wie odrębnych przepisów – 
79.112,09zł 

3) udziały w podatkach stanowią-
cych dochód budżetu państwa w 
wysokości: 

a)16% wpływów z podatku docho-
dowego od osób fizycznych za-
mieszkałych na terenie 

    gminy – 1.239.959,00 zł 

b) 5% wpływów z podatku docho-
dowego od osób prawnych i jed-
nostek organizacyjnych nie posia-
dających osobowości prawnej, 
mających siedzibę na terenie gmi-
ny – 99.204,76 zł  
4) dochody z majątku gminy – 
178.571,71 zł  
5) 5% dochodów uzyskiwanych na 
rzecz budżetu państwa w związku 
z realizacją zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej oraz innych za-
dań zleconych ustawami – 
8.734,15 zł  

Subwencja ogólna – 
4.985.353,00 zł 

a) część wyrównawcza  - kwo-
ta podstawowa i uzupełnia-
jąca – 927.419,00 zł 

otrzymują gminy których wskaź-
nik G czyli dochód podatkowy  na 
1 mieszkańca gminy jest mniejszy 
od 92 % dochodów podatkowych 
dla wszystkich gmin na  1 miesz-
kańca 

b) część oświatowa – 
4.057.934,00 zł – kwota 
wynika  z przeliczników na 
1 ucznia 

  Z łącznej kwoty subwencji 
ogólnej, wydziela się subwencję 
na zadania oświatowe - to jest na 
prowadzenie publicznych szkół 
podstawowych oraz udzielanie 
dotacji szkołom podstawowym 
prowadzonym przez osoby prawne 
i fizyczne. 

Dotacje celowe – 
3.369.273,29 zł  

1. zadania z zakresu administracji 

rządowej oraz na inne zadania 
zlecone – 2.424.888,54 zł 

2. zadania własne – 944.384,75 w 
tym: 

- dotacja na budowę drogi Al. Nie-
działowska – 50.000,00 zł 

- dotacja na budowę drogi Kolonia 
Rejowiec -  46.511,00 zł 

- dotacja na utrzymanie cmentarzy 
wojennych -  3.000,00 zł    

- dotacja na język angielski w kla-
sach I-III – 22.274,00 zł 

- dotacja na zakup lektur – 
3.210,00 zł 

- dotacja na GOPS  – 628.465,95 
zł 

- dotacja na stypendia socjalne dla 
uczniów – 190.923,80 zł   

Środki ze źródeł zagra-
nicznych –  

214.530,40 zł 

- dofinansowanie z „Interregu” 
zadań współpracy z Ukra-
iną – 110.777,40 zł 

- dotacja dla Szkoły Podstawo-
wej w Leonowie, Liceum 
Profilowanego z EFS – 
40.000 zł  

- dotacja na dofinansowanie 
zadań bieżących z EFS 
Przyśpieszenie Edukacyjne 
w szkole wiejskiej – Ze-
spół Szkół Publicznych i 
Szkoła Podstawowa Le-
onów – 63.753,00 zł    

   Skarbnik Gminy Rejowiec 

            Renata Słomczyńska 

 

Urodzeni:  
Julia B., Zuzanna T., Jagoda 
M., Hubert K., Krystian M., 
Piotr N., Igor W., Szymon G., 
Bartosz Ł., Martyna K., Domi-
nik S., Cezary J., Bartosz F., 
Weronika T., Jagoda B. 
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  XIX Sesja Rady odbyła 
się 24 kwietnia. Uczestniczyło w 
niej 13 radnych ( 2 os. nb. ) oraz 
Wójt Gminy T. Górski, Skarbnik 
Gminy R. Słomczyńska, prac. 
UG T. Farian i R. Czubkowski. 

Wójt złożył Radzie sprawozdanie 
ze swojej działalności w okresie 
międzysesyjnym. 

xxx 

 Istotnym punktem reali-
zowanego porządku obrad było 
podjęcie uchwały w sprawie oce-
ny sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy za 2007 r. i 
udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy. 

Dochody budżetowe zostały wy 

 

 

ko- nane w 90, 21%, zaś wy-
datki zrealizowano w 89, 53% 
(szczegóły na str. 3). Podjęto też 
uchwały w sprawie zmian w bu-
dżecie Gminy na 2008 r., w spra-
wie strategii Rozwoju Gminy na 
lata 2008 – 2015. Radni wyrazili 
zgodę na utworzenie Spółki  

z o. o. pod nazwą „ Bioenergety-
ka Rejowiecka” oraz na zbycie 
nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy (działka w Zawad-
ówce). 

xxx 

 Uchwalone  zos t a ł y 
Gminne Programy na 2008 r.: 

1. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

2. Przeciwdziałania Narkomanii 

Ponadto omawiane były sprawy 
związane z modernizacją oświe-
tlenia ulicznego i restrukturyzacją 
oświaty w Gminie. 

xxx 

 W związku z 11 Zlotem 
Kombatantów mającym się od-
być w czerwcu na trasie 

Sawin – Wojsławice – Zawadów-
ka zostanie udzielona przez Wój-
ta i Gminę  niezbędna pomoc w 
ramach posiadanych możliwości 
– posiłku dla Kombatantów i go-
ści oraz oprawy muzycznej przez 
Orkiestrę Dętą, co podniesie ran-
gę uroczystości. Będzie to także 
wyraz szacunku dla tych, którzy 
ofiarnie walczyli z wrogiem. 

 

 Janina Danielczuk 

 

Absolutorium dla 

Wójta zdecydowaną 

większością 
 Jednym z istotnych punk-
tów porządku posiedzenia XIX 

Sesji Rady Gminy było podjęcie 

uchwały w sprawie oceny spra-

wozdania z wykonania budżetu 

Gminy Rejowiec za 2007 r. i 

udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy. 

 Zgodnie z obowiązujący-

mi przepisami roczne sprawozda-

nie z wykonania budżetu za rok 

ubiegły zostało przekazane do 

zaopiniowania przez Regionalną 

Izbę Obrachunkową (RIO) w Lu-

blinie, zespół opiniujący w Cheł-

mie. 

 Trzyosobowy Skład Orze-

kający uchwałą z dnia 16.04.08 

pozytywnie zaopiniował przedło-

żone sprawozdanie. Stwierdził, 

że wniosek Komisji Rewizyjnej o 

udzielenie absolutorium jest za-

sadny. 

 Wcześniej radni na 

wspólnym posiedzeniu wszyst-

kich Komisji Rady wnikliwie 

analizowali sprawozdanie. Na 

wątpliwości i pytania zadawane 

przez radnych, odpowiedzi udzie-

lali Skarbnik UG p. Renata Słom-

czyńska i Wójt p. Tadeusz Gór-

ski. 

 Dyskusji dotyczącej tema-

tu nie zabrakło na Sesji. Najdłu-

żej głos zabierała radna Barbara 

Kowalska, czytając z kartki, dla-

czego jest przeciwna udzieleniu 

absolutorium. Zdaniem radnej 

Wójt nie ma koncepcji na budżet. 

Zbyt często wyjeżdża i uczestni-

czy w spotkaniach na różnych 

szczeblach, nie realizuje planów i 

strategii gminy. 

 Wójt ustosunkował się do 

zarzutów. Nie chciał długo ko-

mentować przeczytanego tekstu, 

by nie podgrzewać emocji. 

Stwierdził, że pewne granice zo-

stały przekroczone, a powodem 

są wygórowane ambicje i chęć 

wykazania się. 

 W jawnym głosowaniu za 

udzieleniem Wójtowi Gminy ab-

solutorium 11 radnych głosowało 

„za”, przeciwna była jedna radna 

Barbara Kowalska, od głosu 

wstrzymała się radna Wiesława 

Wójtowicz. Oznacza to, że abso-

lutorium zostało udzielone prze-

ważającą większością głosów. 

 Wójt podziękował Radzie 

za zaufanie i wsparcie. 

   

  Janina Danielczuk 



OKSZA 

Strona 5 

Każdy jubilat otrzymał z rąk Wójta specjalny  medal  

 
 

 Zgodnie z wymogami 
wynikającymi z ustawy o samo-
rządzie gminnym na XIX Sesji 
Radni dokonali oceny sprawoz-
dania z wykonania budżetu za 
2007 rok. 

Dogłębnej oceny dokonały 
wszystkie Komisje Rady Gminy 
na czele z Komisją Rewizyjną, 
która złożyła wniosek o udziele-
nie mi absolutorium. Pozytywnie 
o realizacji budżetu wypowie-
działa się Regionalna Izba Obra-
chunkowa w Lublinie. 

Pragnę serdecznie podziękować 
Radnym Gminy za obiektywną    
i pozytywną ocenę mojej pracy, 
za współpracę przy realizacji sta-
tutowych zadań samorządowych, 
a przede wszystkim za życzli-
wość  i wsparcie. 

Wyrażam jednocześnie nadzieję, 
że dalsza współpraca z Radą bę-
dzie układała się pozytywnie a 
wszelkie niuanse i niedomówie-
nia będą rozwiązywane w sposób 
kulturalny        i demokratyczny 
dla dobra naszej lokalnej społecz-
ności. 

Szanowni Państwo!  

Kwestie gospodarki finansowej 
samorządów podlegają kontroli 
przez zewnętrzny organ, jakim 
jest Regionalna Izba Obrachun-
kowa.  

(Powyższe wynika bezpośred-
nio z art.171 ust.2 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej) 

„Instytucja absolutorium ściśle 
związana  jest z kontrolą przez 
organ przedstawicielski (Radę 
Gminy) wykonania budżetu 
przez organ wykonawczy 
(Wójta).  

Ocena ta ma na celu ustalenie czy 
sposób gromadzenia dochodów  

 

 

oraz realizacji wydatków za okres 
roku budżetowego był zgodny z 
uchwalonym  przez Radę budże-
tem.” 

  Przesłanką materialno-
prawną udzielenia lub nieudziele-
nia absolutorium jest rozpatrzenie 
sprawozdania z wykonania bu-
dżetu   (art.18 ust.2 pkt.4 i 
art.30 ust.1 i ust.2 pkt.4 Ustawy 
o Samorządzie Gminnym).  
         W procesie udzielania abso-
lutorium powinno się uzyskać 
odpowiedź, jak wykonano plano-
wany budżet, jakie są przyczyny 
rozbieżności pomiędzy stanem 
planowanym a rzeczywistym 
oraz czy winą za zauważone roz-
bieżności można obciążyć organ 
wykonawczy.  

Jak już wspomniałem, absoluto-
rium to instytucja finansów pu-
blicznych nierozerwalnie połą-
czona z oceną wykonania budże-
tu każdej jednostki, dlatego tak 
ważne jest skoncentrowanie się 
tylko i wyłącznie na przesłankach 
wykonania budżetu, pozostawia-
jąc polityczne i osobiste animozje 
bez rozpatrzenia. 

 Przykładem osobistego     
i bezpodstawnego podejścia do 
pełnienia funkcji publicznej jest 
postawa radnej Kowalskiej, która 
przeszła samą siebie po raz kolej-
ny ośmieszając się już ponad gra-
nice ludzkiej przyzwoitości. 

Bezmyślność ludzka nie zna gra-
nic, a jednak za każdym czyta-
nym wystąpieniem potrafi wpro-
wadzić w stan osłupienia. 

Autorom tekstów, które nieudol-
nie czyta radna, zalecam chociaż 
pobieżne zapoznanie się z zasa-
dami funkcjonowania budżetu 
gminy, a samej radnej Kowal-
skiej z racji wcześniej wykony - 

 

 

 

 

wanej funkcji (księgowa w biu - 

rze obsługi oświaty) przede 
wszystkim naukę czytania cu-
dzych tekstów  a także zapozna-
nie się z podstawowymi pojęcia-
mi takimi jak: deficyt, mienie ko-
munalne itp. 

Reprezentowana przez radną Ko-
walską postawa utwierdza mnie 
w przekonaniu, iż decyzja o 
zwolnieniu jej z chwilą rozpoczę-
cia przeze mnie kadencji Wójta 
była słuszna i zasadna. 

Drodzy Państwo. Strach pomy-
śleć o finansach, kiedy księgowa 
nie widzi różnicy pomiędzy 
1000zł. a 10.000 zł. – czyżby rad-
na Kowalska w swym zacietrze-
wieniu przestawała logicznie my-
śleć?  

 Szanowni Państwo.  

 Zwracam się z apelem o 
zachowanie dystansu w trakcie 
lektury artykułów ukazujących 
się w Tygodniku Chełmskim, na 
życzenie, którego zarówno ja,  
jak i gmina kontrolowani byliśmy 
przez: Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne, Najwyższą Izbę Kon-
troli Oddział Lublin, Prokuraturę 
Rejonową w Krasnymstawie, 
Nadzór Budowlany, Inspekcję 
Pracy i żadna z tych instytucji nie 
dopatrzyła się uchybień w mojej 
pracy. Jakie z tego nasuwają się 
wnioski??? Niech czytelnicy 
Okszy sami odpowiedzą sobie na 
to pytanie. 

 

  

 Wójt Gminy Rejowiec 

 Tadeusz Górski 



OKSZA 

Strona 6 

Ugody w sprawie 
ośrodka zdrowia 

nie będzie 
 W 2000 r. Rada Powiatu 
Krasnostawskiego przekazała 
nieodpłatnie budynek Ośrodka 
Zdrowia przy ul. Kościuszki  111 
w Rejowcu naszej gminie, która 
wówczas była w strukturach pow. 
Krasnostawskiego.  

 Obiekt miał być przezna-
czony na działalność związaną ze 
świadczeniem usług zdrowot-
nych. 

 Obecnie powiat krasno-
stawski domaga się zwrotu nieru-
chomości bądź w przypadku jej 
sprzedaży przez gminę, oddania 
powiatowi pieniędzy w formie 
przekazania ich na potrzeby szpi-
tala w Krasnymstawie, odliczając 
kwotę nakładów poniesionych na 
modernizację. 

 Rada Gminy w Rejowcu 
nie zgadza się ze stanowiskiem 
Starostwa w Krasnymstawie        
i podjęła jednoznaczną decyzję – 
nie odda nieruchomości. Przy-
czyn takiego stanowiska jest kil-

ka. Po pierwsze – gmina nie 
sprzeniewierzyła się umowie       
z powiatem, nie naruszyła jej wa-
runków. Nieruchomość miała być 
wykorzystywana przez gminę w 
celu zapewnienia opieki zdrowot-
nej. Tak było i jest cały czas.  
Usługi świadczy pracownia pro-
tetyki. Trzy razy w tygodniu 
czynny jest gabinet stomatolo-
giczny. W budynku znajduje się 
Punkt Konsultacyjny Przeciwko 
Przemocy i Rozwiązywaniu Pro-
blemów Alkoholowych, gdzie 
można uzyskać profesjonalną po-
moc psychologiczną i prawną. 
Taka pomoc potrzebna jest oso-
bom doznającym przemocy do-
mowej, borykającym się z nad-
używaniem alkoholu, rodzinom 
w sytuacjach kryzysowych, mają-
cych problemy z dziećmi oraz ze 
zdrowiem psychicznym. 

 W lipcu 2007 r. w ramach 
obozu medycznego przez okres 
trzech tygodni m.in. w tym bu-
dynku lekarze specjaliści z Lubli-
na udzielili ok. 2500 bezpłatnych 
porad. 

 Tylko złośliwości lokalnej 
prasy, która postawiła sobie za 
cel doszukiwania się na każdym 

kroku błędów, zawiadamiania 
wszystkich możliwych organów 
kontroli, mieszkańcy gminy 
„zawdzięczają fakt”, że dotych-
czas w tym budynku brak jest 
gabinetów specjalistycznych. 

 Po drugie – starostwo po-
wiatowe nie budowało tego bu-
dynku. Przejęło nieruchomość od 
Skarbu Państwa, co oznacza, że 
jego właścicielami jest społe-
czeństwo, a więc i mieszkańcy 
naszej gminy. Przejście Rejowca 
ze struktur powiatu krasnostaw-
skiego do powiatu chełmskiego 
odbyło się kompleksowo. 
Wszystko na terenie Gminy Rejo-
wiec znajduje się w pow. chełm-
skim. 

 Po trzecie – modernizacja 
budynku, przystosowanie go do 
wymogów obecnie obowiązują-
cych, choćby podjazd dla osób 
niepełnosprawnych to znaczne 
koszty, które poniósł najemca 
budynku NZOZ MED. COM-
PLEX z Lublina. 

 Biorąc pod uwagę powyż-
sze argumenty, o ugodzie nie ma 
mowy. Wygląda na to, że spór 
będzie rozstrzygał sąd. 

                        Janina Danielczuk  

 
 

  W związku z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Rejowiec w sprawie likwidacji zakładu budże-
towego – Zakładu Usług Komunalnych w Rejowcu – zostają rozwiązane umowy na odbiór odpadów 
komunalnych z terminem do końca lipca br. Po tym okresie zakład nie będzie istniał, stąd też wynikają 
m.in. tego rodzaju czynności. 

 Odpady komunalne z naszych nieruchomości będą jeszcze odbierane przez ZUK                        

w powyższym terminie, natomiast w przypadku wcześniejszego zamknięcia zakładu obowiązki odbioru 
odpadów zapewni Urząd Gminy Rejowiec. 

 Ważne jest, aby w czasie wypowiedzenia umowy wybrać podmiot, który odbierze od nas śmieci 
po wygaśnięciu umowy zawartej z ZUK. 

 Prowadzone są rozmowy na temat przejęcia odpadów z terenu naszej gminy przez podmioty po-
siadające zezwolenie Wójta na prowadzenie tego rodzaju działalności, a są to Miejskie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie oraz MZK EKO z Rejowca Fabrycznego. 

 Efekty rozmów będą podane do wiadomości mieszkańców. 
          Robert Czubkowski  
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Lekcja historii         
i patriotyzmu 

 

  Uchwalenie Konstytucji 
3 Maja było niezwykłym wyda-
rzeniem w naszej historii. Podpi-
sana przez polskiego króla Stani-
sława Augusta  Poniatowskiego 
konstytucja choć utrzymała się 
krótko, do dzisiaj jest powodem 
do dumy. Przyjęto w niej wiele 
nowoczesnych rozwiązań, które 
stały się wzorem dla innych. Zło-
żona z jedenastu artykułów, była 
próbą uniezależnienia Polski od 
obcych mocarstw. Państwa nie 
ocaliła, ale Naród tak. Uchroniła 
go przed zwątpieniem. 

 Tej rocznicy Polakom za-
pomnieć nie wolno, podobnie jak 

nie wolno być obojętnym wobec 
Ojczyzny. 

 Wierni temu mieszkańcy 
Rejowca uczcili 217 rocznicę 
Konstytucji 3 Maja. 

 We Mszy Św. odprawio-
nej w miejscowym kościele 
uczestniczyli mieszkańcy Rejow-
ca i gminy, poczty sztandarowe 
szkół: Szkoły Podst. w Rejowcu, 
Szkoły Podst. w Zawadówce, 
Gimnazjum w Rejowcu i ZSP ul. 
Przemysłowa, dwa poczty sztan-
darowe związków kombatanckich 
i Straży Pożarnej. 

 Nie zabrakło gospodarza 
gminy Wójta T. Górskiego, 
Przew. Rady A. Bukraby, pra-
cowników UG, części radnych, 
dyrektorów szkół, nauczycieli, 
dzieci i młodzieży. 

 Homilia wygłoszona 
przez ks. proboszcza A. Jeżynę 
poświęcona była Pani Jasnogór-
skiej, która to od zawsze czuwała 
nad Polską i nierozerwalnie łą-
czyła się z losami naszego naro-
du. Nic dziwnego, że Konstytucja 
Majowa zaczynała się od słów: 
„W imię Boga w Trójcy Świętej 
jedynego”. 

 Zgodnie z wieloletnią tra-
dycją oprawa muzyczna Mszy 
Św. to dzieło orkiestry pod batutą 
p. w. Linka. 

 Po Mszy Św. wszyscy 
przemaszerowali w strugach ma-
jowego deszczu ulicami Rejowca. 
Kwiaty złożono pod Pomnikiem 
Poległych w l. 1939 – 44 i na 
grobach żołnierskich na cmenta-
rzu parafialnym. 

                 Janina Danielczuk. 

 

 Rozwój terenów wiej-
skich dofinansowywany będzie  
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW).  
W ramach tego programu realizo-
wane będą działania: odnowa 
wsi, podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej, sca-
lanie gruntów, gospodarowanie 
rolniczymi zasobami wodnymi 
oraz program Leader. 

Celem osi Leader jest aktywiza-
cja mieszkańców obszarów wiej-
skich poprzez budowanie poten-
cjału społecznego na wsi, zwięk-
szenie potencjału zdobywania 
środków finansowych i ich wyko-
rzystania.  

Realizacja zadań w tym progra-
mie polega na oddolnym podej-
ściu do rozwoju obszarów wiej-
skich. Ma na celu zaktywizowa-
nie mieszkańców wsi do budowa-
nia kapitału społecznego na wsi 
oraz przejęcia odpowiedzialności 
za rozwój swojego regionu.  

 

 

Mieszkańcy wsi mogą tworzyć   
Lokalną Strategię Rozwoju oraz 
realizować wynikające z nich in-
nowacyjne projekty łączące zaso-
by (ludzkie, naturalne, kulturowe, 
historyczne, itp.), wiedzę i umie-
jętności przedstawicieli trzech 
sektorów: publicznego, gospo-
darczego i społecznego. Przedsta-
wiciele tych sektorów tworzą 
partnerstwo trójsektorowe, czyli 
tzw. Lokalną Grupę Działania. 
Celem Stowarzyszenia, jakim jest 
 Lokalna Grupa Działania (LGD), 
jest zrównoważony rozwój ob-
szarów wiejskich, objętych dzia-
łaniem Stowarzyszenia, a w 
szczególności: 
1) partnerstwo na rzecz ekoro-
zwoju pomiędzy samorządami, 
lokalnymi liderami życia społecz-
nego, organizacjami pozarządo-
wymi i przedstawicielami bizne-
su; 
2) zorganizowanie wspólnot lo-
kalnych, podejmujących działa-
nia na rzecz swego środowiska 

społeczno-gospodarczego; 
3) wysoka jakość życia społecz-
ności lokalnych; 
4) wysoka jakość środowiska 
przyrodniczego i kulturowego, w 
tym przyrodniczego i kulturowe-
go dziedzictwa; 
5) rozwój społeczno - gospodar-
czy zgodny z zasadami zrówno-
ważonego rozwoju (ekorozwoju), 
oznaczający sieć lokalnych po-
wiązań społeczno-
gospodarczych, zapobiegającą 
zmniejszaniu lokalnych kapita-
łów; 
6) podejmowanie innych społecz-
nie i gospodarczo ważnych celów 
związanych z rozwojem gospo-
darczym, społecznym i kulturo-
wym obszarów wiejskich. 

Wychodząc naprzeciw tym zada-
niom sześć samorządów powiatu 
chełmskiego tj. miasto Rejowiec 
Fabryczny oraz gminy Rejowiec, 
Rejowiec Fabryczny, Chełm, Sie-
dliszcze i Sawin stworzyły Lokal-
ną Grupę Działania pod nazwą 
„Promenada S12”.  
                            Dalsza część artykułu na 

stronie 8 



OKSZA 

Strona 8 

WÓJT   GMINY REJOWIEC 

ogłasza 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH SAMORZĄDU GMI-
NY W ROKU 2008 w zakresie: 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIW-
DZIAŁANIA NARKOMANII 

 
 

 

Ciąg dalszy  art. ze str. 7 

 W skład Lokalnej Grupy 
Działania z terenu naszej gminy 
wchodzą: 

Antoni Bukraba, Janina Daniel-
czuk, Tadeusz Górski, Jerzy 
Grzesiak, Zenon Kister, Agniesz-
ka Kontek, Janusz Lechowicz, 
Małgorzata Liszewska, Zbigniew 
Maciejewski, Jolanta Popek, Ma-
ria Psujek, Karol Sałamacha, Ali-
cja Semeniuk, Wojciech Szymań-
ski, Ryszard Świątek. 

Do władz Lokalnej Grupy Dzia-
łania wybrano: 

Pana Janusza Lechowicza na za-
stępcę Przewodniczącego Zarzą-
du; 

Panią Alicję Semeniuk  na sekre-
tarza Rady Stowarzyszenia; 

Pana Jerzego Grzesiaka na człon-
ka Rady Stowarzyszenia; 

Pana Ryszarda Świątka na czło-
nek Rady Stowarzyszenia; 

Pana Karola Sałamachę na człon-
ka Komisji Rewizyjnej. 

 W Urzędzie Gminy Rejo-
wiec obsługę techniczną sprawu-
je Pan Artur Szpot. 

Lokalna Grupa Działania przystą-
piła do opracowania Lokalnej 
Strategii Rozwoju, która będzie 
podstawą jej działalności.  

 Lokalna Grupa Działania 
w ramach swoich uprawnień opi-
niować będzie również tzw. 
”małe projekty” realizowane 
przez: osoby fizyczne zameldo-
wane na obszarze działania LGD, 
osoby fizyczne prowadzące dzia-

łalność gospodarczą, posiadające 
siedzibę na obszarze działania 
LGD oraz osoby prawne: organi-
zacje pozarządowe, kościoły i 
związki wyznaniowe oraz pozo-
stałe osoby prawne posiadające 
siedzibę lub działające na obsza-
rze LGD. 

Szczegóły Programu Leader,      
w tym rodzaj projektów opinio-
wanych do dofinansowania ze 
środków unijnych oraz materiały 
dotyczące działalności Lokalnej 
Grupy Działania można znaleźć 
na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Gminy Re-
jowiec w zakładce Lokalna Gru-
pa Działania. Prosimy o zapozna-
nie się z możliwościami uzyska-
nia wsparcia finansowego na re-
alizację poszczególnych projek-
tów. 

                Alicja Semeniuk 

I. Rodzaj i forma realizacji zadań  

1.Zadania w zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów al-
koholowych powinny być wyko-
nane poprzez realizację przedsię-
wzięcia w zakresie: prowadzenia 
profilaktycznych działań infor-
macyjnych i edukacyjnych 
w zakresie rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych oraz prze-
ciwdziałania narkomanii a w 
szczególności dla dzieci i mło-
dzieży, w tym organizacja 
zawodów i imprez sportowych 
oraz kolonii, półkolonii i zimo-
wisk dla dzieci i młodzieży z ro-
dzin alkoholowych ; wspomaga-
nia działań instytucji i stowarzy-
szeń służących rozwiązywaniu 
problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii; 

programów profilaktycznych i 
socjoterapeutycznych realizowa-
nych w świetlicach środowisko-
wych dla dzieci i młodzieży; 

przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie. 

2. W przypadku wyboru ofert, 
realizacja zadania nastąpi w try-
bie : 

1/ wspierania wykonania zadania 
2/ powierzenia wykonania zada-
nia . 

//. Wysokość środków publicz-
nych przeznaczonych na realiza-

cję zadań w roku 2008 . 

Na realizację zadań wybranych w 
drodze konkursu w roku 2008 
planuje się przeznaczyć łączną 
kwotę w wysokości 60 000 zł. 

Kwoty mogą ulec zmianie w 

przypadku stwierdzenia, że zada-
nie można zrealizować mniej-
szym kosztem, złożone oferty nie 
uzyskają akceptacji Wójta 
Gminy lub zaistnieje konieczność 
zmniejszenia budżetu w części 
przeznaczonej na realizację zada-
nia z przyczyn trudnych do prze-
widzenia w dniu ogłoszenia 
konkursu. 

III. Zasady przyznawania dotacji. 

1. Zlecenie zadania i udzielania 
dotacji następuje z odpowiednim 
zastosowaniem przepisów art. 16 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie / Dz. U. z 
2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. 
zm/. 

  
 ciąg dalszy na następnej stronie 
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2. Wysokość dotacji może być 
niższa niż wnioskowana w ofer-
cie. W takim przypadku oferento-
wi przysługuje prawo negocjowa-
nia zmniejszenia zakresu rzeczo-
wego zadania lub rezygnacji z 
jego realizacji. W przypadku wy-
boru ofert do realizacji w formie 
wspierania zadania, kwota 
dofinansowania ze strony Gminy 
nie może przekroczyć 70% rze-
czywistych kosztów. Szczegóło-
we i ostateczne warunki realiza-
cji, finansowania i rozliczania 
zadania reguluje umowa zawarta 
pomiędzy oferentem a Gminą. 

IV Termin i warunki realizacji 
zadań. 

Zadania winny być zrealizowane 
w roku 2008 z zastrzeżeniem, że 
szczegółowe terminy wykonania 
zadania określone zostaną w 
umowach. Zadanie winno być 
zrealizowane z najwyższą staran-
nością zgodnie z zawartą umową 
oraz obowiązującymi standarda-
mi i przepisami w zakresie opisa-
nym w ofercie. 

V. Termin składania ofert. 

W konkursie mogą brać udział 
podmioty określone w art.ll ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie / Dz.U. 
z 2003 r. Nr 96 , poz. 873/. 

Podmioty uprawnione do udziału 
w postępowaniu konkursowym 
składają pisemne oferty realizacji 
zadania/ odrębnie na każde za-
danie/ według wzoru określonego 
w rozporządzeniu Ministra Go-
spodarki, Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 29 października 
2003 r. w sprawie wzoru ofert 

realizacji zadania publicznego     
i wzoru sprawozdania z wykona-
nia tego zadania /Dz.U.z 2003 r. 
Nr 193,poz. 1891/. Oferty muszą 
być podpisane i opieczętowane 
przez oferenta. 

Do oferty należy dołączyć :  

aktualny odpis z rejestru / ważny 
do 3 miesięcy od daty wystaw-
ienia/; aktualny statut lub inny 
dokument zawierający zakres 
działalności podmiotu oraz wska-
zujący organy uprawnione do re-
prezentacji; sprawozdanie mery-
toryczne i finansowe za ostatni 
rok; tygodniowy harmonogram 
pracy świetlicy/ w przypadku 
ofert na realizację programów 
profilaktycznych i socjoterapeu-
tycznych realizowanych w 
świetlicach środowiskowych dla 
dzieci i młodzieży/; 

Oferty należy składać w Urzę-
dzie Gminy ,22-360 Rejowiec, 
ul. Dąbrowskiego 1, w terminie 
30 dni od daty ogłoszenia kon-
kursu; Oferty złożone na innych 
drukach, niekompletne lub złożo-
ne po terminie zostaną odrzucone 
z przyczyn formalnych.  

VI. Termin, tryb i kryteria stoso-
wania przy dokonywaniu wyboru 

ofert. 

Wybór ofert zostanie dokonany 
po upływie terminu na składanie 
ofert. Wszystkie oferty spełniają-
ce kryteria formalne są oceniane 
przez Komisję konkursową po-
wołaną przez Wójta Gminy. 

Przy ocenie ofert Komisja bierze 
pod uwagę następujące kryteria : 

wartość merytoryczną projektu/ 
celowość oferty, zakres rzeczo-

wy/; koszt realizacji projektu , w 
tym rodzaj i celowość planowa-
nych kosztów; wysokość wnio-
skowanej dotacji od Gminy 
,porównanie jej z planowanymi 
źródłami dofinansowania projek-
tu; możliwość realizacji zadania 
przez oferenta, w tym posiadanie 
zasobów kadrowych i rzeczo-
wych; doświadczenie oferenta    
w realizacji zadania o podobnym 
charakterze i zasięgu. Komisja 
przedstawia własną propozycję 
wysokości dotacji na realizację 
poszczególnych projektów. Oce-
na Komisji wraz z propozycją 
wysokości dotacji jest przekazy-
wana Wójtowi Gminy, który po-
dejmuje ostateczną decyzję. 

VII. Na realizację zadań z zakre-
su profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych          
w 2007 roku przeznaczono            

kwotę 60 000 zł. 

VIII .Postanowienia końcowe. 

1.Dotowany przedmiot zobowią-
zany będzie do: wyodrębnienia  
w ewidencji księgowej środków 
otrzymanych na realizację umo-
wy; dostarczenie na wezwanie 
właściwej komórki organizacyj-
nej Urzędu Gminy oryginałów 
dokumentów /faktur, rachunków/ 
oraz dokumentacji o której mowa 
wyżej, celem kontroli prawidło-
wości wydatkowania dotacji oraz 
kontroli prowadzenia właściwej 
dokumentacji z nią związanej. 

2. Wyniki konkursu przedstawio-
ne zostaną na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy oraz zostaną opu-
blikowane na stronie internetowej 
Urzędu Gminy : 

www.gmina.rejowiec.pl 

OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec  

https:/portal.rejowiec.big-gov.info.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony wykaz 

nieruchomości stanowiącej własność gminy przeznaczonej do sprzedaży położonej  

w Zawadówce—działka nr 65 
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 14 maja odbyły 
się Gminne Eliminacje Małego Konkur-

su Recytatorskiego, do którego zgłosiły 

się dzieci ze SP w Zawadówce: Kowal-

czuk Karolina, Krystiańczuk Diana, 

Szadura Natalia, Suchodół Monika i 

Karska Natalia.  Dzieci te były przygo-

towywane przez Annę Iwanowską i Mo-

nikę Płachecką. Natomiast ze SP w Le-

onowie zgłosili się: Weronika Holuk, 

Adrian Makar i Karolina Kozłowska 

przygotowani przez Gabrielę Mydlak i 

Teresę Kopciewicz. Komisja konkurso-

wa w składzie: Janina Danielczuk—

przewodnicząca, Monika Płachecka, 

Michał Stróżyński wyłonili reprezenta-

cję na eliminacje powiatowe tegoż kon-

kursu, które odbędą się dnia 18 czerwca 

o godz. 10. 00 w CHDK w Chełmie. Są 

to Natalia Szadura,  Diana Krystiań-

czuk, Weronika Holuk i Natalia Karska. 

Życzymy im powodzenia. 

 16 maja odbędzie się gminny 
Konkurs „Moja Mała Ojczyzna”. Do 

konkursu zgłosili się uczniowie z Gim-

nazjum w Rejowcu (Barbara Liszewska, 

Maja Werenkowicz, Magdalena Klimo-

wicz, Ewa Kopiel, Sandra Rutka) i 

Szkoły Podstawowej w Rejowcu 

(Agnieszka Kusiak, Beata Łuszczak i 

Bożydar Jodłowski). 

 29 maja zapraszamy dzieci ze 
szkół podstawowych z terenu naszej 

gminy na Integracyjny Dzień Dziecka. 

W programie przedstawienie teatralne 

krakowskiej grupy artystycznej pt. 

„Zaczarowany Młynek”. Zabawa akto-

rów z dziećmi w teatr. Rozpoczęcie im-

prezy o godz. 9. 00. 

 Zapraszamy do udziału w kon-
kursie plastycznym na logo Lokalnej 

Grupy Działania Promenada S. Wszel-

kie informacje na temat konkursu moż-

na uzyskać w  GOK Rejowiec. 

 Wszystkim pasjonatom ogród-
ków przydomowych przypominamy o 

konkursie „Moje gospodarstwo este-

tyczne   i bezpieczne”. Termin zgłasza-

nia do 10 czerwca 2008 w GOK Rejo-

wiec (tel. 082 56 88 335). 

  Grzegorz Gwardiak 

KONKURS MATEMATYCZNY 

„PO CO JA SIĘ TEGO UCZĘ?” 

 11 kwietnia 2008 roku w IV 
Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie 
odbył się konkurs p.t. „Po co ja się tego 
uczę?”. Naszą szkołę reprezentowali 
uczniowie klasy 3a Paweł Nowakowski, 
Grzesiek Osiński i Radek Forysiuk. Do 
wykonania było 6 zadań z różnych dzia-
łów matematyki. Dla nas okazały się 
one łatwe. Praca zespołowa sprawiła, że 
świetnie rozwiązaliśmy wszystkie zada-
nia. Zdobyliśmy I miejsce, symboliczne 
nagrody i szóstki z matematyki.  Dobrze 
było się sprawdzić.  

PRZEGLĄD PIEŚNI  

POWSTAŃCZYCH 

W WOJSŁAWICACH 

 Dnia 17 kwietnia 2008 roku, 
nasz szkolny chór był na Przeglądzie 
Pieśni Powstańczych w Wojsławicach. 
Chór zaprezentował tam dwie pieśni: 
„Pieśń konfederatów barskich” i 
„Warszawo ma”. Występ wyszedł bar-
dzo dobrze i chórzyści wrócili zadowo-
leni. Jak się później okazało zajęli III 
miejsce i zdobyli puchar oraz drobne 
upominki związane z historią Wojsławic 
i okolic. Życzymy dalszych sukcesów. 

LEKCJA W MUZEUM 

 25 IV bieżącego roku odbył 
się wyjazd dla uczniów klas III do Mu-
zeum na  Majdanku. Wyjazd zorganizo-
wały panie Jolanta Cielepała, Ewa Ka-
sjan i Joanna Pikuła. Wycieczka trwała 
dwie godziny, które na pewno nie były 
czasem straconym. Takie wyjazdy przy-
pominają o okrucieństwie, jakie niesie 
ze sobą wojna, nienawiść, rasizm i brak 
tolerancji. Pokazują jak wielką warto-
ścią jest pokój i życie w bezpiecznym 
domu.  

DZIEŃ ZIEMI 
 28 kwietnia w naszej szkole 
odbył się apel ekologiczny z okazji Dnia 
Ziemi. Odbyły się trzy konkursy, odpo-
wiednio pogrupowane: dla klas I- strój 
ekologiczny; dla klas II- quiz; dla klas 
III- konkurs na najładniejszą piosenkę 
ekologiczną. Uczestnicy wykazali się 
dużą wiedzą i umiejętnością wykorzy-
stywania informacji zdobytych podczas 
lekcji biologii. Podczas apelu p. A. 
Klimczuk uhonorowała 11 osób, które 
zostały wyróżnione w konkursie na naj-
ładniejszy plakat ekologiczny. Zwycięz-
cy dostali słodki upominek. Apel na 
pewno pozostanie w pamięci wielu z 
nas.  

TYDZIEŃ UNII EURO-
PEJSKIEJ 

 W dniach 5-9 maja odbył się 
Tydzień Unii Europejskiej. W ramach 
imprezy odbyła się wystawa plakatu – 
kraje UE, konkurs wiedzy, prezentacja – 
„Mój dom. Mój świat. Krótki przewod-
nik po Rejowcu” i konkurs wiedzy o 
krajach anglojęzycznych. Uczniowie 
klas I-III wykazali się dużą znajomością 
zagadnień dotyczących funkcjonowania 
UE oraz państw należących do wspólno-
ty. Za aktywny udział w imprezie 
uczniowie zostali nagrodzeni. Projekt 
imprezy przygotowały panie A. Klim-
czuk i E. Kasjan oraz p. T. Praczuk.  
MÓJ DOM – MÓJ ŚWIAT. 
KRÓTKI PRZEWODNIK 

PO REJOWCU 
 7 maja 2008 roku w naszym 
Gimnazjum odbyła się prezentacja pro-
jektu pt. „My home - my world. A rough 
guide to Rejowiec”. Uczniowie przygo-
towali prezentacje dotyczące Rejowca. 
W swoich pracach zaprezentowali naj-
ciekawsze miejsca naszej miejscowości. 
Prezentacja była przygotowana w ra-
mach projektu Edukacja z Internetem 
dla nauczycieli. Jest to wspólne przed-
sięwzięcie Fundacji Grupy TP i Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej skierowa-
ne do nauczycieli gimnazjów należą-
cych do programu Szkoła Bez Przemo-
cy. Bierze w nim udział ok. 250 nauczy-
cieli gimnazjów z całej Polski. Prace 
przygotowywane były pod kierunkiem 
Tomasza Praczuka. W pracach nad prze-
wodnikiem wzięło udział 15 uczniów 
klas II b i II c.  

                   Redakcja GIMPrasa 
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Quiz sportowy pod hasłem  

„Pierwszy krok  
w dziennikarstwo  
sportowe” 

  W dniach 27.03-
1.04.2008 roku w Zespole Szkół 
Publicznych im. Mikołaja Reja w 
Rejowcu odbył się quiz sportowy 
pod hasłem „Pierwszy krok w 
dziennikarstwo sportowe”. W 
pierwszym etapie, który miał 
miejsce 27 marca wzięło udział 
89 uczniów. Uczestnicy odpowia-
dali na 20 pytań związanych z 
historią, przepisami i aktualno-
ściami sportowymi. Do półfinału 
rozegranego 28 marca zakwalifi-
kowało się 20 osób, 10 z naj-
większą ilością punktów i po 2 
osoby najlepsze z każdej klasy. 
Półfinaliści odpowiadali na 30 
pytań z takiego samego zakresu 
jak wcześniej. Dodatkowe pyta-
nia dotyczyły dziennikarstwa 
sportowego w Polsce 

(czasopisma, komentatorzy). Po 
tym etapie wyłoniono najlepszą 
dziesiątkę, która rywalizowała 1 
kwietnia w auli ZSP w Rejowcu. 
Po pierwszej części finału składa-
jącej się z 10 pytań odpadło 
dwóch uczestników. W drugiej 
części finaliści mieli za zadanie 
rozpoznać przybory, przyrządy 
związane ze sportem m.in. buty 
do kręgli, floret, kamienie curlin-
gowe. Do ścisłego finału przeszło 
6 uczniów. Pierwszym zadaniem 
było wybranie 3 najważniejszych 
wydarzeń sportowych zamiesz-
czonych w najnowszym numerze 
jednego z dzienników ogólnopol-
skich i zargumentowanie swojego 
wyboru. Następnie uczestnicy 
odpowiadali pisemnie na 10 py-
tań. Kolejnym zadaniem było 
przygotowanie w kilku  zdaniach 
zapowiedzi meczu piłkarskiego 
pomiędzy reprezentacją nauczy-
cieli ZSP, a dowolną drużyną 
gwiazd. W dalszej części finaliści 
musieli połączyć w pary odpo-
wiedni rok i miejsce Igrzysk 

Olimpijskich, a także odpowiedni 
klub i stadion piłkarski. Ostatnią 
częścią było rozpoznawanie na 
prezentowanych zdjęciach zna-
nych sportowców. Ostatecznie 
najlepszym znawcą sportu i 
dziennikarstwa sportowego oka-
zał się Artur Pleszczyński, który 
nieznacznie wyprzedził Sebastia-
na Pastułę (obaj 2a LO). Trzecie 
miejsce zajął Mariusz Kwiatu-
szewski z 3a LO, który wyprze-
dził jedyną uczestniczkę Magda-
lenę Górską z 1a LO. Odpowie-
dzi ustne z zakresu dziennikar-
stwa oceniały panie polonistki 
Sylwia Klajn i Aneta Trajda. Py-
tania przygotowali nauczyciele 
wf Karolina Pilipczuk i Tomasz 
Wieczorek, który również prowa-
dził całość i czuwał nad spraw-
nym przebiegiem imprezy. Quiz 
przeprowadzono w ramach reali-
zacji projektu EFS „Szkoła Rów-
nych Szans”, dzięki któremu 
wszyscy uczestnicy finału otrzy-
mali nagrody książkowe. 

         Tomasz Wieczorek 

PREZENT  DLA   

PRZEDSZKOLAKÓW 

  W m- cu  marcu b.r. odbyło 

się w Lublinie uroczyste wręczenie aktu 

darowizny 2 zestawów komputerowych 

dla Gminnego Przedszkola w Rejowcu - 

przez Marszałka Województwa Lubel-

skiego  Pana Krzysztofa Grabczuka        

i przedstawiciela IBM Polska Sp. z o.o 

w Warszawie.  Zajęcia edukacyjne        

z wykorzystaniem komputera wejdą na 

stałe do planu pracy w przedszkolu, dla 

każdej grupy wiekowej. Dzieci będą 

realizować swoje pomysły i zdobywać 

umiejętności dzięki zadaniom i ćwicze-

niom zawartym w programie KidSmart. 

 Na podkreślenie zasługuje fakt, 

iż otrzymanie sprzętu komputerowego 

było możliwe dzięki pozytywnemu za-

opiniowaniu wniosku przez Panią Lucy-

nę Szczyrba - wizytatora Kuratorium 

Oświaty Delegatury w Chełmie. Wszy-

scy pracownicy przedszkola oraz rodzi-

ce traktują to jako wyróżnienie, któremu 

towarzyszy satysfakcja, że organ nadzo-

rujący tj. Kuratorium Oświaty wysoko 

ocenia funkcjonowanie placówki. 

   Jestem przekonana, że korzy-

stanie z edukacyjnych programów kom-

puterowych umożliwi przedszkolakom 

łatwiejsze przekroczenie progu szkolne-

go oraz dostarczy radości i satysfakcji  z 

samodzielnego odkrywania zasad        i 

reguł. 

                                   Czesława Kozorys 

          Komputery możemy zobaczyć na str 14 

 

“Święto wiosny”  

w przedszkolu   
  Miła uroczystość odbyła się    

w Gminnym Przedszkolu w Rejowcu 

pod hasłem „Witaj Wiosenko” w związ-

ku nadejściem kalendarzowej wiosny. 

Rozpoczęła  ją część artystyczna  - in-

scenizacja utworu Jana Brzechwy pt. 

“Przyjście wiosny” w wykonaniu dzieci 

5-6 letnich. Dzieci z obu grup wieko-

wych śpiewały i bawiły się przy piosen-

kach o tematyce wiosennej, a następnie 

rozwiązywały zagadki dotyczące pory 

roku wiosny i śpiewały wspólnie pio-

senkę “Kle, kle boćku”. Prowadząca 

zapoznała dzieci ze zwyczajem witania 

pory roku - “Gaik- maik”. Wielką ra-

dość sprawiły dzieciom zabawy przy 

nagraniach  CD. Miały one także możli-

wość wzięcia udziału w wykonaniu prac 

plastycznych na temat “Moja wiosna”.  

Z wykonanych prac zorganizowano 

wystawę w szatni przedszkolnej, aby 

mogli obejrzeć  ją rodzice. 

 W przedszkolu panowała miła  

i serdeczna atmosfera, a na twarzach 

dzieci gościł uśmiech i radość.  

   Ewa Farian 
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Z wizytą na Ukrainie 
 W dn. 17.04 – 20.04 licealiści 
z Zespołu Szkół Publicznych im. Miko-
łaja Reja w Rejowcu wraz z wicedyrek-
tor szkoły Małgorzatą Nadolską oraz 
nauczycielką j. angielskiego Iryną Ria-
boszapką gościli z kolejną wizytą w 
zaprzyjaźnionej szkole w Równym. Ce-
lem kwietniowej wizyty była kontynu-
acja wspólnie opracowanego programu 

„Razem w Europie”.  Rejowiecka mło-
dzież  uczestniczyła w warsztatach nie 
tylko z uczniami szkoły Nr 15 ale także 
ze studentami Międzynarodowego Uni-
wer syte tu  Rozwoju Człowieka 
„Ukraina” z Kijowa (filia w Równym). 
Tematem obu spotkań było m.in. przed-
stawienie przez polskich licealistów 
korzyści płynących z członkostwa w 
Unii Europejskiej, a także zaprezento-
wanie efektów realizacji przez szkołę z 
Rejowca unijnych projektów „Szkoła 
Równych Szans” oraz „Przyspieszenie 
edukacyjne w szkole wiejskiej”. W 
atrakcyjnym programie nie zabrakło 
wycieczek. Uczniowie z Zespołu Szkół 
mieli okazję zobaczyć jeden z najstar-
szych grodów na Wołyniu – Ostróg. 

Poznali też historię rodu książąt Ostrow-
skich, przyjrzeli się nauce w Akademii 
Ostrowskiej, a także dowiedzieli się o 
początkach pierwszej pisanej w języku 
słowiańskim „Biblii Ostrowskiej”. 

      Po raz kolejny licealiści z Rejowca 
gościli na Ukrainie już 23 kwietnia. 
Tym razem była to 30 – osobowa grupa 
młodzieży, która uczestniczyła w wy-
cieczce do najpiękniejszego miasta za-
chodniej Ukrainy – Lwowa. Celem wy-
cieczki było nie tylko poznanie historii 
głównego miasta I i II Rzeczpospolitej, 
ale także możliwość podziwiania cen-
nych zabytków miasta wpisanych na 
Światową listę dziedzictwa UNESCO. 

   Małgorzata Nadolska 

SZCZĘŚLIWEJ DROGI 
JUŻ CZAS… 

 25.04.2008 r odbyła się w 
Zespole Szkół Publicznych im. Mikołaja 
Reja w Rejowcu uroczystość zakończe-
nia roku szkolnego klasy III „a” LO 
Zespołu Szkół Publicznych. W pożegna-
niu absolwentów wzięli udział przedsta-
wiciele organu prowadzącego szkołę: 
Wójt Gminy Rejowiec, p. Tadeusz Gór-
ski oraz Przewodniczący Rady Gminy, 
p. Antoni Bukraba. 

 Najlepszy absolwent szkoły, 
Jakub Ciechan, otrzymał z rąk wójta 
gminy, p. Tadeusza Górskiego i Prze-
wodniczącego Rady Gminy, p. Antonie-
go Bukraby dyplom i nagrodę rzeczową, 
a z rąk dyrektora szkoły, p. Janusza Ja-
niaka, pamiątkową statuetkę oraz nagro-
dę książkową. Nagrody dostali również: 
Anna Kozłowska, Weronika Brzyszko, 

Magdalena Gałaś za dobre wyniki w 
nauce; Marcin Kochański i Jarosław 
Poznański za bardzo dobrą frekwencję 
w ciągu trzech lat nauki w szkole. Alicja 
Osmulska i Żaneta Zduńczuk zostały 
wyróżnione za aktywną działalność w 
sekcj i  dekoracyjnej  Samorządu 
Uczniowskiego, Magdalena Hałasa i 
Damian Kuźmicki za godne reprezento-
wanie szkoły, a Łukasz Zawiaczyński  
otrzymał nagrodę za osiągnięcia sporto-
we. 

 Na uroczystość zostali zapro-
szeni również rodzice najlepszych 
uczniów, a byli to: Elżbieta i Jan Cie-
chanowie, Elżbieta i Ryszard Gałasio-
wie, Anna i Zbigniew Brzyszkowie, 
Alina i Bogusław Kozłowscy, którzy 
otrzymali od dyrekcji listy gratulacyjne 
oraz bukiety kwiatów. 

 Podczas uroczystości pożegna-
nia absolwentów, pożegnano p. Grażynę 
Myszurę, wieloletniego pracownika 
Zespołu Szkół Publicznych im. Mikoła-
ja Reja w Rejowcu nauczyciela języka 
rosyjskiego i nauczyciela bibliotekarza, 
która z dniem 31 marca przeszła na 
emeryturę. Pani Grażyna Myszura z rąk 
Wójta Gminy Rejowiec p. Tadeusza 
Górskiego i Przewodniczącego Rady 
Gminy, p. Antoniego Bukraby otrzyma-
ła pamiątkowy dyplom i nagrodę rze-
czową. W imieniu Rady Pedagogicznej 
p. Grażynę Myszurę pożegnał dyrektor 
szkoły. 

 Teraz pozostaje już 
tylko życzyć naszym absol-
wentom powodzenia na matu-
rze.     A. Trajda 

        Foto z  uroczystości na  str  13 

„Był taki papież” – pod  takim 
hasłem uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
M. Reja w Rejowcu uczcili III-cią rocznicę 
śmierci Jana Pawła II. Dnia 2 kwietnia 2008 
roku w naszej szkole odbył się uroczysty 
apel przygotowany przez uczniów klasy IV b 
i IV c. W montażu słowno-muzycznym wy-
korzystano wiersze, piosenki oraz prezenta-
cję multimedialną. Celem apelu było przypo-
mnienie życia, działalności oraz pontyfikatu 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Zebrani na-

uczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły z 
wielką uwagą i w skupieniu obejrzeli przed-
stawienie przypominające wielkiego Polaka, 
świadka Chrystusa, Nauczyciela wiary, który 
był i jest autorytetem dla ludzi na całym 
świecie. Jego nauczanie, świadectwo wiary 
nigdy nie straci na aktualności i ważności.  
Na zakończenie apelu dokonano podsumo-
wania konkursu plastycznego pod tytułem 
„Pasja Chrystusa” zorganizowanego wśród 
uczniów klas IV-VI. Laureaci konkursu 
otrzymali nagrody, które zakupiono z fundu-

szu Rady Rodziców przy SP w Rejowcu. 
Wyróżnione prace plastyczne były wyekspo-
nowane w naszej szkole i można było je 
podziwiać przez cały okres Wielkiego Postu.                  
 B. Kwiatkowska, E. Skrajnowska  

xxx 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Rejowcu tak jak wszyscy tego roku z nie-
cierpliwością oczekiwały wiosny. Nie zorga-
nizowano w tym roku barwnego pochodu 
nad rzekę z Marzanną. Dzieci witały wiosnę 
wierszami, piosenkami, rozwiązywały za-
gadki. Klasa II b wystąpiła z inscenizacją 
„Raz na ludowo w wiosennym rytmie” przy-
gotowaną przez  p. T. Pełczyńską.  Święto 
powitania wiosny zakończyło się degustacją 
wiosennych kanapek, które przygotowali 
rodzice i którym bardzo dziękujemy. Impre-
za nam się udała, frekwencja była duża, 
wszyscy świetnie się bawili.          

   T. Pełczyńska 

Foto z imprez na 2 str okładki 

Odeszli, przeżywszy lat: Wacław Bańka – 78, Stanisława 
Burdzy - 95, Bogusław Chmielewski - 74, Roman Grosiak – 86, Wiesław 
Jabłoński – 57,Tadeusz Karkowski – 71, Józef Kociuba – 85, Wiesław Ko-
rol – 66, Czesława Kudelska – 74, Marianna Łoza – 84, Marianna Magryta 
– 81, Bolesława Obuch – 72,  Andrzej Oszust – 49, Genowefa Oszust – 87, 
Władysława Pękała – 90, Janina Sajuk – 75,  Wanda Stefańska – 78, Nina 
Tarnowska – 85 
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