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Relacja z Rejowieckiego Biegu Jesieni
Liczba uczestników: 72
Wiek najmłodszego: 3
Wiek najstarszego: 41
Dystans: 3 km
Trasa biegu: Start w centrum miasta (ul. Lubelska), dalej wbieg do Parku "Dębinka", w
ulicę Męczenników Unickich, następie w prawo - ul. Krótka, drogą polną do osiedla
Wschód i deptakiem z powrotem do Parku "Dębinka", okrążenie alejami parkowymi
wokół, meta przy minipolu golfowym. Trasa przez wytrawnych biegaczy została
oceniona przez wytrawnych biegaczy jako bardzo ciekawa :o)
Wszyscy startujący ukończyli bieg. Na mecie spożywaliśmy posiłki regeneracyjne
(owoce, napoje). Podsumowanie biegu odbyło się w amfiteatrze miejskim. Uczestników
witał na linii mety zespół cheerleaderek Sportowego Centrum Promocji Zdrowia. W tym
biegu nie było przegranych. Wszystkich startujących uhonorowano nagrodami i
upominkami. Rozlosowano: 3 namioty, 9 plecaków z logo SCPZ, 5 urządzeń "stacja
meteorologiczna" 5 książek Kazimierza Górskiego pt. "Piłka jest okrągła".Pozostali
zawodnicy otrzymali koszulki firmowe akcji oraz Sportowego Centrum Promocji
Zdrowia. Specjalne nagrody w postaci ciśnieniomierzy elektronicznych otrzymały
biegające rodziny (rodzic+dziecko). Rozstrzygnięciu towarzyszyła muzyka i taniec
cheerleaderek. Atmosfera świetna i dobra zabawa gwarantują ciepłe wspomnienia.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wytrwałości, dziękujemy za wspólną zabawę i
pomoc w popularyzacji zdrowego stylu życia - zgodnie z założeniami Projektu
"Sportowe Centrum Promocji Zdrowia". I już dziś zapraszamy na Rejowiecki Bieg
Wiosny 2008!!!

Harmonogram pracy lekarza ortopedy - Październik 2007
10.10.2007 (środa) - godz. 12-16
20.10.2007 (sobota) - godz. 10-14
31.10.2007 (środa) - godz. 12-16
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Rejowiecki Bieg Jesieni.
Dla chętnych do pobrania:
Regulamin Imprezy.
Oświadczenie opiekuna.
Oświadczenie uczestnika.

Letnie Badania
Podczas wakacji letnich istnieje także możliwość przeprowadzenia
badań lekarskich dzieci, w szczególności pod kątem wad postawy.
W każdą sobotę Dzień Otwartych Drzwi w pracowni rehabilitacji i korektywy.
Harmonogram pracy kadry medycznej - lipiec 2007.
Miejsce przyjęć: pokój lekarzy w Pracowni wspomagania rozwoju fizycznego, budynek
szkoły, dolny parter (wejście od strony parkingu).
Terminy przyjęć:
Pediatra Lek. med. Anna Jeleń:
11.07.2007
14.07.2007
18.07.2007
25.07.2007

(środa) - godz. 13-16.30
(sobota) - godz. 10-14
(środa) - godz. 13-16.30
(środa) - godz. 13-16.30

Ortopeda Lek. med. Mirosław Gromaszek:
20.07.2007 (piątek) - godz. 14-17
28.07.2007 (sobota) - godz. 10.30-14.30

Rodzinny Festyn Inauguracyjny Projektu
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23 czerwca 2007 uroczyste otwarcie placu zabaw i zielonej sali gimnastycznej - czyli
zakończenie kolejnego etapu realizacji projektu finansowanego ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Kolejny modernizacja stadionu miejskiego już się rozpoczęła, ale na finał trzeba jeszcze
poczekać. Projekt będzie trwał do 2010 roku.
Plac zabaw z nieukrywanym zachwytem opisują dzieci. Dwa duże zestawy zabawowe,
bujaki, huśtawki, karuzele i inne urządzenia - wszystkie przyciągają atrakcyjną formą i
kolorem. Największym "chwytakiem" jest syntetyczna nawierzchnia playtop i miejsce
do zabaw ze sztuczną trawą. Nieopodal siłownia zewnętrzna dla młodzieży z ośmioma
urządzeniami. A w sąsiednim parku .Dębinka. kolejny zestaw urządzeń do rekreacji
ruchowej.
O czternastej parku dworskim startuje festyn inauguracyjny projektu. W programie
występy dziecięcych grup wokalnych i tanecznych, inscenizacje, prezentacje. Imprezę
uświetni uwielbiana przez małych i dużych Majka Jeżowska. Na uwagę zasługują
konkursy, w których atrakcyjne nagrody ufundowali sponsorzy: Konsorcjum Romines Jedynka - generalny wykonawca obiektów sportowych i placu zabaw, Interflora
Wrocław - dostawca urządzeń na plac zabaw, Müller Jelcz Laskowice - dostawca
wyposażenia siłowni zewnętrznej, Przeds. Robót Specjalistycznych "Wschód" Lublin,
PZU Oddział Chełm. Wsparcia dla tego przedsięwzięcia udzielili również Dalimex SA
Lublin i rejowiecka firma "BIG SZOK" Zenona Szokaluka. Swoje produkty do degustacji
oferują: Biomlek Chełm, Obst Chełm, Hortex i OSM Piaski.
Fazy budowy placu zabaw

Galeria zdjęć
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