OKSZA

GAZETA SAMORZĄDOWA nr 2 (151) 2012r.
Szanowni Państwo
Zbliżają się Święta Wielkanocne - symbol odradzającego się życia.
Wspólnie z mieszkańcami gminy
chcemy dzielić się radością wielkanocnego zwycięstwa życia nad
śmiercią, dobra nad złem i nadzieją,
która nie powinna opuszczać żadnego człowieka.
Z tej okazji pragniemy przekazać Państwu najlepsze życzenia
zdrowia, radości i pokoju na każdy
dzień, wzajemnej miłości w rodzinach, życzliwości sąsiedzkiej, zdolności do przebaczania, otwarcia na
problemy drugiego człowieka, wiary
i siły w pokonywanie trudności codziennego dnia.

WESOŁEGO ALLELUJA
Wójt Gminy Rejowiec

Przewodniczący Rady Gminy

Egzemplarz bezpłatny
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SZCZEPIENIE
P S ÓW
PRZECIW
WŚCIEKLIŹNIE
Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami, jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga
w odniesieniu do warunków utrzymywania jak
również obowiązku szczepień ochronnych.
Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek
szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie
czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po
ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane powinno być każdego roku.
Ochronne szczepienie psów przeciwko
wściekliźnie jest obowiązkowe. Obowiązek ten nakłada na posiadaczy psów art. 8 ustawy z dnia 24
kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz
o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999r. Nr 66,
poz.752 z późn. zm).
Za ochronne szczepienia przeciwko wściekliźnie pobierane są opłaty. Wysokość opłat wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 lipca 1999r. w sprawie wysokości opłat za badania oraz inne czynności wykonane przez Inspekcję Weterynaryjną (Dz.
U. z 1999r. Nr 94, poz. 597 i w 1999r. Nr 5, poz.
37 z późn. zm.).
Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest
zagrożone grzywną, w myśl art. 85 ust. 1a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U.
Z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z poźn. zm., który stanowi:
Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia
psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowa-

dzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie, podlega karze grzywny.
Kara grzywny w chwili obecnej wynosi 200 do
500 zł w przypadku braku zaświadczenia o szczepieniu.
Znacznie większe problemy pojawiają się w przypadku pogryzienia przez psa, który nie był zaszczepiony
przeciwko wściekliźnie. W takim przypadku oprócz
kary grzywny właściciel psa ponosi koszty jego obserwacji przez weterynarza, koszt szczepienia po okresie
obserwacji a ponadto osoba poszkodowana może wystąpić z powództwa cywilnego do sądu o zwrot kosztów
leczenia i poniesionych strat w wyniku pogryzienia
przez psa.
W 2011 r. na terenie gminy Rejowiec zostało zaszczepione przeciwko wściekliźnie około 950 psów.
Odnosząc tą ilość do liczby zamieszkałych nieruchomości, których na terenie gminy jest 2000 i mając na uwadze przypadki posiadania przez jedno gospodarstwo
domowe kilku psów oraz fakt, że nieruchomością jest
również blok wielorodzinny w którym kilku lub kilkunastu mieszkańców utrzymuje psy szacujemy, że obowiązek szczepienia psów przeciwko wściekliźnie realizuje około 60% właścicieli tych zwierząt.
W najbliższym czasie Gmina zamierza przeprowadzić kontrole u właścicieli psów odnośnie realizowania ustawowego obowiązku szczepienia ich przeciwko
wściekliźnie. Brak zaświadczenia o szczepieniu psa będzie skutkował skierowaniem wniosku do organów ścigania o ukaranie.

Jeżeli jesteś właścicielem psa,
pamiętaj, że brak wyobraźni oraz
pozorna oszczędność wydatków na
szczepienie może doprowadzić do
poważnych konsekwencji finansowych i odpowiedzialności karnej!
Janusz Mazurek

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony wykaz
nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w obrębach: Kobyle
i Rejowiec
xxx

Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony wykaz
nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do dalszego najmu dotychczasowym najemcom w obrębach: Kobyle i Rejowiec.
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W dniach 30 stycznia – 3 lutego 2012 roku odbyło się 10 szkoleń dla 30 beneficjentów
ostatecznych uczestniczących w realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gmin wschodniej Lubelszczyzny”. Zajęcia przeprowadziła firma LCE Logos Centrum Edukacyjne z Łomży.
Szkolenia odbywały się w Zespole Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu w podziale na grupy (podstawowa i zaawansowana).
Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiety szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia informatycznego oraz skorzystali z cateringu.
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 30 gospodarstw
domowych.
Wartość całkowita projektu: 547 565,00 zł
Kwota dofinansowania: 465 430,25 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Agnieszka Jarmuszyńska

Serdeczne słowa podziękowania Panu Tadeuszowi Górskiemu – Wójtowi Gminy, pracownikom
UG, pracownikom GS –u, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym i wszystkim, którzy wspierali nas
w trudnych chwilach podczas choroby syna Piotra i uczestniczyli w ostatniej Jego ziemskiej drodze,
odprowadzając Go na miejsce wiecznego spoczynku.
Za wszystkie dowody współczucia dziękują
Rodzice –Jadwiga i Edward Pękałowie z Rodziną

Serdecznie przepraszam Karolinę Śliwińską za włamanie się na jej konto na stronie „naszaklasa”
- nk.pl i za dodanie niecenzuralnych zdjęć do jej profilu.
Klaudia Wójcik, kl. I B, Gimnazjum w Rejowcu
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Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości
roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym
czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn
ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od pokoleń wśród wielu rolników panuje
przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym
przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego.
Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.
Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla
ludzi jak i zwierząt. Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych
przez nas wszystkich skowronków).
Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom oblatywanie łąk. Owady giną w płomieniach, co
powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.
Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację
w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie
czy dziki.
Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy,
a nawet saren.
W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt
kręgowych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny,
nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).
Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych
owadów rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej
oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze
szkodnikami są biedronki, zjadające mszyce.
Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają
pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze). Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę.
Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Powoduje
ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.
Od palącego się poszycia gleby, zapaleniu ulega podziemna warstwa torfu, który może zalegać
nawet do kilkunastu metrów w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjątkowo
trudne do ugaszenia. Ponadto, w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje się przez kilka
lat, to pokłady torfu potrzebują na to kilku tysięcy lat.
Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary
bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie
dla zdrowia i życia ludzi. CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW
GINĄ LUDZIE.
Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Z uwagi na znaczne zalesienie niektórych województw, tereny upraw rolniczych i leśnych dość często ze sobą sąsiadują, a czasami
Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie
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wręcz przenikają się. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat.
Wypalanie traw jest niebezpieczne, ale też niedozwolone!
Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220
z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo grzywny”.
Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w
lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności
mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu
przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art.
24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r.
Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo
mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia polityki
rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających
dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego,
zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt
2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr
170, poz. 1051 z późn. zm.).
W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić że wypalanie traw jest nie
dość, że środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np.
przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 3 do
20%, a w skarajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za
dany rok.
Podczas intensywnego prowadzenia prac rolnych na polach, także dochodzi do powstawania pożarów wskutek
nieostrożności osób wykonujących te prace lub niesprawnego sprzętu technicznego.
Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków
straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów
traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni.
Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

APELUJEMY
do społeczeństwa, strażaków ochotników,
strażaków zawodowych, członków ich rodzin
i znajomych, przyjaciół i sympatyków pożarnictwa,
o przekazanie

1%
podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz
ochotniczych straży pożarnych
Jak przekazać 1 % podatku:
W zeznaniu podatkowym należy wpisać nazwę:
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
oraz nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – 0000116212
W polu informacji uzupełniających należy wskazać dla jakiej jednostki będą przekazane środki:
dla – jednostki

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu,
22 – 360 Rejowiec, ul. Dąbrowskiego 3, woj. Lubelskie
DZIĘKUJEMY
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rejowcu
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To najradośniejsze święto zarówno w kościele, jak i w obrzędowym kalendarzu wsi polskiej. Dzwony
wielkanocne brzmią w sposób szczególny. Oznajmiają zmartwychwstanie Ćhrystusa. Na Podhalu wierzono,
że mogą obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, by szli walczyć o wolność Polski. Spiżowego głosu dzwonów
bały się złe moce, zaś ludzie, słysząc ich dźwięk, wyrzucali ze swoich zatwardziałych serc nienawiść.
Na wielkanocnym stole królowało jajko. Od wieków uważane jest za symbol początku i źródło życia. Również za znak zmartwychwstania, odrodzenia, powrotu życia.
W ludowych wierzeniach jajo było lekarstwem na chorobę, urok, chroniło przed pożarem, pomagało zdobyć
upragnioną dziewczynę lub chłopaka. Zapewniało urodzaj, szczęście i pomyślność. Taczanie jaja po ciele chorego miało wlewać w niego nowe siły, odradzać go. Noworodka myło się w wodzie, do której wkładano, poza
innymi przedmiotami mającymi zapewnić szczęście i bogactwo, również jajo. Wydmuszki pisanek wielkanocnych położone pod drzewami owocowymi miały je chronić przed szkodnikami. Wierzono, ze rzucone w płomienie ugaszą pożar.
Na wsi panował zwyczaj obdarowywania się pisankami. Dostawali je członkowie rodziny, dzieci
chrzestne i osoby zaprzyjaźnione. Jeśli chłopakowi podobała się któraś z panien, oznajmiał jej o tym, wręczając pisankę. Jeżeli dziewczyna ją przyjęła i w zamian dała swoją, oznaczało to, że odwzajemnia uczucia kawalera.
Pisankami obdarowywano również zmarłych, przynosząc je na cmentarze, gdzie toczono po mogiłach.
Czasem zakopywano w ziemi.
Janina Danielczuk

Uwaga rodzice !
Informuję, iż rozpoczęliśmy nabór do klasy „O” oraz do klasy I na rok szkolny 2012/2013
do Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu
Zapisy dokonywane będą w sekretariacie Szkoły na podstawie:
- skróconego aktu urodzenia dziecka (oryginał pozostaje w dokumentacji szkolnej – do pobrania w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscowości urodzenia dziecka - zwolniony od opłaty skarbowej);
- dowodu osobistego jednego z rodziców (prawnego opiekuna), w przypadku gdy jeden z rodziców (opiekunów prawnych) ma ograni
czoną władzę rodzicielską należy dostarczyć stosowne dokumenty;

Należy posiadać również rr PESEL dziecka oraz 1 zdjęcie legitymacyjne – przy zapisie dziecka do klasy I
Małgorzata Królicka
dyrektor Szkoły

Rekrutacja do klas „O” zakończona zostanie w dniu wyczerpania limitu miejsc.
Tak będzie wyglądała organizacja roku szkolnego 2012/2013
PIĘCIOLATKI - ROCZNIK 2007
Od 1 września 2012r. każdy pięciolatek jest zobowiązany do rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówka). Obowiązek ten dziecko może realizować w szkole podstawowej lub w przedszkolu.
SZEŚCIOLATKI - ROCZNIK 2006
Rodzice sześciolatków w roku szkolnym 2012/2013 mają możliwość wyboru:
1. Dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (zerówka) w szkole podstawowej lub w przedszkolu, albo
2. Dziecko po zrealizowaniu już obowiązku przygotowania przedszkolnego, rozpoczyna naukę w I klasie szkoły podstawowej.
SIEDMIOLATKI - ROCZNIK 2005
Uwaga! Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, jest zobowiązany do kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego. Jeśli Wasze dziecko nie będzie realizowało obowiązku rocznego przygotowania, lub obowiązku szkolnego w macierzystej (obwodowej) szkole podstawowej, najlepiej ten fakt niezwłocznie zgłosić do sekretariatu szkoły.
Zgodnie z Uchwałą Nr XX/104/2008 Rady Gminy w Rejowcu z dnia 27 czerwca 2008r.
do obwodu Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu należą niżej wymienione miejscowości:Adamów, Aleksandria Niedziałowska, Aleksandria Krzywowolska, Bańkowszczyzna, Elżbiecin, Hruszów, Kobyle, Kolonia
Rejowiec, Marynin, Marysin od nr 1 do nr 113, Niedziałowice Pierwsze, Niedziałowice Drugie, Rejowiec, Rybie, Siedliszczki, Stary Majdan, Wereszcze Małe, Wólka Rejowiecka, Zyngierówka od nr 38 do nr 50.
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8 marca 2012 roku w naszej gminie uroczyście obchodzono Gminny Dzień Kobiet.
Na uroczystość zaproszono około 200 kobiet, które w jakiś sposób zostały powiązane z naszą
gminą. Znalazły się tam radne,
sołtyski, dyrektorki placówek
oświatowych, hafciarki, malarki, panie z kół gospodyń wiejskich, panie z kapeli, orkiestry
dętej, kobiety przedsiębiorcze,
emerytki....Życzenia paniom
przekazali: Tadeusz Górski –
Wójt Gminy Rejowiec, Janusz
Lechowicz – Przewodniczący
Rady Gminy Rejowiec, Mirosław Kość – Przewodniczący
Komisji Kultury, Oświaty
i Sportu, Bogusław Pełczyński –
Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Gminy Rejowiec, Mieczysław Tarko – były

pracownik gminy, dzisiaj emeryt, Stanisław Jan Miszczuk –
artysta z Rejowca oraz Wikariusz parafii Rejowiec ks. Paweł
Wierzchoń. Dla Pań zagrała Orkiestra Dęta pod przewodnictwem Mariusza Cichosza, wystąpiła młodzież ze Świetlicy
Środowiskowej działającej przy
Szkole Podstawowej w Rejowcu, młodzież z Gimnazjum w
Rejowcu w przedstawieniu
przygotowanym przez Tomasza
Praczuka oraz koncert wokalny
grupy muzycznej działającej
przy GOK Rejowiec, a prowadzonej przez Marka Pukasa. Po
części artystycznej wójt zaprosił
Panie na poczęstunek. Tam
przygrywała kapela „Sami
Swoi”.
Bardzo ważnym elementem uroczystości było otwarcie
dwóch wystaw. W sali klubowej można było zobaczyć prace
Anny Bronickiej, natomiast na
holu – Krystyny Mojskiej. Panie
są wielokrotnymi uczestnikami
rejowieckich plenerów. Obie

wystawy można oglądać do 10
kwietnia. Szczegóły w załączniku z folderami. Święto wzbogaciła także wystawa hafciarska
grupy „Igłą malowane”.
xxx

27 marca przeprowadziliśmy eliminacje gminne do Powiatowego konkursu Palm i Pisanek Wielkanocnych. Nasza
gminę w kategorii szkoła podstawowa będą reprezentowały
prace: Sylwii Posturzyńskiej,
Kacpra Kiragi, Weroniki Kość
i Dawida Semeniuka. W kategorii gimnazjum prace Kingi Jakubiec, Kingi Baran i Natalii Karaś (na okładce bieżącego numeru „Okszy” znajdą Państwo
fragment wystawy). W tegorocznej edycji konkursu wzięło
udział 17. uczestników. Wręczenie nagród za eliminacje gminne
nastąpi po świętach, o czym indywidualnie zawiadomimy zainteresowanych. Reprezentantom
naszej gminy gratulujemy!!!
Grzegorz Gwardiak

Zdrowych, pogodnych, pełnych pokoju i dobroci Świąt Wielkanocnych, najobfitszych łask i dobrodziejstw od Zmartwychwstałego Chrystusa, smacznego jajka i mokrego
dyngusa wraz z radosnym ALLELUJA, życzy mieszkańcom Rejowca i kolonii Rejowiec
Sołtys Lucyna Polakowska

Pogodnych, rodzinnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy

życzy mieszkańcom Hruszowa

Sołtys Sylwester Mazur

Z okazji Świąt Wielkanocnych wiele radości, uśmiechu, życzliwości, wiary w dobro człowieka, obfitości świątecznego stołu, smacznego jajka mieszkańcom Niedziałowic życzy sołtys
Marzanna Czajka
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WITAMY WIOSNĘ!!!

szami,
piosenkaDnia 21 marca 2012r. uczniowie Szkoły Pod- mi
stawowej w Rejowcu tradycyjnie witali wiosnę.
i tańcem
Dzieci z klas młodszych zebrały się na małej Sali uczcili
gimnastycznej, by w wiosennej scenerii, przy muzy- przyjście
ce i śpiewie odnaleźć oznaki wiosny.
wiosny,
Pierwszaki przedstawiły inscenizację, w której wier- a ludową

piosenką pożegnały zimę, którą symbolizowała słomiana kukła. Następnie reszta
dzieci przedstawiła swoje piosenki i wiersze zachęcające wiosnę do pozostania.
Klasy O śpiewały, recytowały, a nawet
zaklinały wiosnę, klasy II i III dodały jeszcze taniec i plakaty do swoich piosenek
i wierszy.
Po takim powitaniu wiosna na pewno zostanie wśród dzieci.
Agnieszka Janiec - Rogowska

GMINNA BIBLIOTEKA POLECA KSIĄŻKI :
Modelski Łukasz –„ Dziewczyny wojenne”, Wydaw. Znak, 2011.
Wojna to z pozoru męska sprawa. Zmienia jednak kobiece losy równie mocno jak męskie.
Jak żyć w czasach, gdy własne wesele kończy się aresztowaniem przez gestapo? „Dziewczyny
wojenne” to zapierające dech w piersiach losy jedenastu kobiet, m.in. Jadwigi Piłsudskiej - Jaraczewskiej ( córki Marszałka), Lidii Lwow-Eberle (związanej z legendą AK- majorem
”Łupaszką”).
xxx

Zawadzka Magdalena – „Gustaw i Ja”, Wydaw. Marginesy, 2011.
Poznają się w Teatrze Dramatycznym na próbie sztuki „Życie jest snem”.
Ona – najmłodsza w zespole, on – gigant sceny i filmu Zakochują się w sobie bez pamięci. Życie
układa im się jak sen. Romantycznie, czasem komicznie, a czasem dramatycznie i sensacyjnie, ale
zawsze ze szczęśliwym zakończeniem.
xxx

Sepetys Ruta – „Szare śniegi Syberii”, Wydaw. Nasza Księgarnia, 2011.
To poruszająca opowieść o bólu, cierpieniu, strachu, ale także o miłości, nadziei i zachowaniu godności nawet w skrajnie nieludzkich warunkach. Jest rok 1941, Litwa. Oficerowie NKWD
wywlekają rodzinę Liny z domui wsadzają do pociągu. Celem wielotygodniowej wyczerpującej
podróży w wagonach bydlęcych okaże się obóz pracy na Syberii. Tutaj każdy dzień będzie
walką o życie, a zapłatą za nadludzki wysiłek niewielka kromka chleba....
xxx

Nurowska Maria - „Innego życia nie będzie”, Wydaw. W.A.B, 2012.
Jest to oparta na faktach, wzruszająca opowieść o miłości, której źli ludzie i zły czas nie dali
rozkwitnąć, o gorzkim romansie z komunizmem. Była bardzo ładna, głupia i wpatrzona w niego
jak w obrazek. Taką zobaczył ją któregoś dnia, gdy tuż po wojnie objął urząd szczecińskiego wojewody. Wkrótcesię pobrali, na świat przyszło dwóch synów. Jednak nadopiekuńcza matka Stefana robiła wszystko, by rozbić to małżeństwo. I w końcu dopięła swego.
Wiesława Podkowa
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8 marca –Polska jest kobietą, czyli jak świętowano Dzień Kobiet w Zespole
Szkół Publicznych im. M.
Reja w Rejowcu

dyplomy oraz piękne kwiaty.
Po akademii głos zabrał p. Dyrektor, który podziękował chłopcom za pamięć oraz
przyłączył się do ciepłych życzeń skierowanych do Pań.
Młodzi uczniowie okazali się być prawW dniu 8 marca w Ze- dziwymi dżentelmenami. Zasłużyli na
spole Szkół Publicznych im. Mikołaja Re- miano chłopaków z klasą.
ja w Rejowcu odbyła się uroczysta akaKatarzyna Sadowska - Twardzik
demia z okazji Dnia Kobiet, którą przyxxx
gotowali uczniowie klasy Ia i IIa Liceum
Ogólnokształcącego pod kierownictwem
W dniu 23 lutego 2012 r. w Zespole Szkół
p. Katarzyny Sadowskiej - Twardzik.
Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu odbyChłopcy, tworząc program artystyczny,
ła się konferencja podsumowująca projekt
wykazali się dużą pomysłowością i humorem. Niewątpliwie największy aplauz
otrzymała piosenka, którą zaśpiewali dla
Pań oraz prezentacja przedstawiająca w
żartobliwym tonie wszystkie
kobiety ze szkoły.
Po części artystycznej dziewczęta wzięły
udział w specjalnie przygotowanych na tą
okazję konkurencjach, mających udowod„Równaj do najlepszych! Program kompleksonić, że kobieta
wego wsparcia uczniów” realizowanego w rato nie tylko
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„…puch marny
działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyji wietrzna istonych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
ta…”. Młode koedukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości
biety pokazały,
usług edukacyjnych. W projekcie wzięli udział
że nie obce jest
uczniowie Zespołu Szkół Publicznych. Projekt
im zakręcanie
trwał 18 miesięcy. W trakcie projektu zrealizowaśrubek czy też
no około 500 godzin zajęć dodatkowych z j. polprzepiłowywanie
skiego, j. rosyjskiego, j. angielskiego oraz matedesek jak
matyki i przyrody. W ramach projektu zrealizoi przygotowanie
wano około 450 godzin zajęć pozalekcyjnych tj.
pierogów i obieartystycznych, informatycznych, artystów ruchu,
ranie ziemniadziennikarskich i literackich, klubu europejskieków. Zwyciężgo. Pomogliśmy uczniom określić preferencje
czynie otrzymazawodowe dzięki powstaniu Szkolnego Klubu
ły pamiątkowe
Kariery.
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Projekt okazał się skuteczny na poziomie
rezultatów, a mianowicie: u 20% uczniów Liceum
Profilowanego i u 17% uczniów Liceum Ogólnokształcącego wzrosły oceny z przedmiotów.

Wzrosła o 15,27% średnia ocena matur w Liceum
Profilowanym w odniesieniu do roku 2009 / 2010,
a najważniejsze uczniowie mogli rozwijać swoje
zainteresowania, jak i umiejętności o czym świadczyła wystawa prac uczniów.
Janusz Janiak

WOJEWÓDZKA LICEALIADA W PIŁCE RĘCZNEJ
Dnia 9 marca 2012 roku w Puławach odbył się finał Wojewódzkiej Licealiady w piłce ręcznej chłopców. Zawody wygrała drużyna ZSP nr 5 w Puławach. Reprezentacja Zespołu Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu zajęła 5 miejsce. Poziom zawodów był wysoki, występowały drużyny, które przecież wywalczyły sobie awans w zawodach rejonowych. Dzięki bardzo dobrej i zaciętej grze naszych zawodników od miejsca na podium dzieliła nas tylko jedna bramka.
Darek Cebrat
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Warto wiedzieć
Bardzo częstym obrazem ludzi
na ulicach jest człowiek ze słuchawkami w uszach. Mało kto jednak zastanawia się na tym ,jak bardzo jest to szkodliwe.
Słuchanie głośniej muzyki przez słuchawki uszkadza słuch. Uszkadza ono
błonę bębenkową poprzez bardzo duże
wibracje. Inaczej jest jeśli słuchamy
muzyki z głośnika stojącego np. 2 metry od siebie, bowiem wtedy fale są
rozproszone. Głośne słuchanie muzyki
w słuchawkach również uszkadza
słuch dlatego, że dźwięk jest ogniskowany bezpośrednio do małżowiny
usznej. Może to nawet wzmagać energię akustyczną i dochodzi do sprzężenia zwrotnego. Dlatego, jeśli już słuchamy muzyki to róbmy to z przerwami co 2 - 4 godziny. Inaczej zmęczenie
przechodzi w uszkodzenie.
Irmina Ogrodnik
xxx

Bliżej kultury
Co roku Pni Dyrektor Ewa Nowak stara się o przybliżenie nas do
kultury, poprzez zapraszanie do szkoły
zespołów i grup prezentujących utwory
muzyczne, instrumenty, przybliżających różne rodzaje muzyki.
W tym roku tematem przewodnim była
muzyka i taniec Flamenco.
W dniu 15 marca 2012 r. nasza młodzież uczestniczyła w koncercie zespołu Wirtuoz. Mieliśmy okazję poznać
Flamenco
w wykonaniu łódzkich muzyków
i tancerki. Wykonawcy prezentowali
charakterystyczne utwory muzyczne.
W koncercie zabrzmiały utwory muzyki klasycznej , tanecznej, filmowej.
Aby bawiąc muzyką „sprawdzić” pamięć muzyczną, w spotkaniu pojawiały
się konkursy z nagrodami. Koncert
bardzo podobał się publiczności.

wszystkich klasach dostały małe upominki , np. kwiaty, słodycze. Następnie
na sali gimnastycznej odbyła się akademia przygotowana przez młodzież
i pana Tomasza Praczuka. Apel był
żartobliwy i zabawny. Uczniowie zaprezentowali nowe spojrzenie na kobiecość i męskość, zerwali ze stereotypem słabej płci i pokazali siłę pań. Na
nowo odczytali także bajki, które znaliśmy z dzieciństwa. Rewelacyjne role
Mateusza Rowieńskiego i Adriana
Dziubińskiego utwierdziły nas w przekonaniu, że nasi panowie mają talent
aktorski. Warto było obejrzeć ten spektakl .:)
Kolejnym dniem, który wiąże
się z tradycją jest Dzień Wiosny. Tego
dnia, ci którzy przyszli do szkoły mogli wziąć udział w lekcjach prowadzonych przez uczniów i apelu mówiącym
tradycji wagarów. Najciekawszą jednak częścią był konkurs międzyklasowy dotyczący wiosny. Uczniowie
przygotowali prezentację strojów wiosennych, scenki kabaretowe i wzięli
udział w zmaganiach na rzut beretam
do celu i koncert muzyczny. Zabawa
była wyśmienita. Scenki przygotowane
prze klasę II a i II b pobudziły nas do
śmiechu i sprawiły wielka radość,
a Krystian Kuźmiński w roli Stanisława nie do pobicia. Wszystkim którzy
byli tego dnia w szkole gratulujemy
dobrego wyboru. Wagary są przereklamowane.
Oliwia Czubkowska
xxx

WYCIECZKA
23 marca odbyła się wycieczka

Następnie odbyliśmy spacer po najciekawszych miejscach Warszawy między innymi Zamek Królewski, Kolumna Zygmunta, Grób Nieznanego Żołnierza. Był też czas na krótka chwilę
dla siebie, czyli kupienie pamiątek.
Kolejnym punktem wycieczki było
zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Zgromadzone tam eksponaty dotyczące powstania uzupełniły
nasza wiedze na ten temat. Najbardziej
w pamięci utkwiły nam wielka atrapa
samolotu oraz przejście 30 m kanałem.
Podczas zwiedzania zbieraliśmy kartki
z informacjami o powstaniu, które wykorzystamy na lekcjach i do gazetki w
szkole.
Po Muzeum czas na Centrum Nauki
Kopernika. Tam zobaczyliśmy na własne oczy wiele zjawisk fizycznych,
o których uczyliśmy się na lekcjach
lub słyszeliśmy. Mogliśmy więc zobaczyć miedzy innymi trzęsienie ziemi
i fale głosowe.
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do
Mac donald’s, aby coś zjeść i zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domów.
Wycieczka okazała się ciekawą lekcja
historii, fizyki, chemii i geografii. Oby
było więcej takich lekcji. Dziękujemy
wszystkim, którzy się do niej przyczynili, szczególnie rodzicom za finanse.
Sandra Korcz
xxx

MAMY SUKCES
Uczniowie naszego Gimnazjum
zajęli 1 miejsce w V Międzyszkolny
Konkursie Przysłów Niemieckich zorganizowanym przez Zespół szkół nr.5
w Krupem. Nasz zespół w składzie
Anita Cybulska, Wioletta Liwiak
i Bożydar Jodłowski przygotowywani
przez panią Agatę Woźniak pokonali
pozostałe Gimnazja. W konkursie braliśmy udział po raz czwarty, ale to
pierwszy taki sukces. Gratulujemy
i trzymamy kciuki za kolejne konkursy.

do Warszawy, na która pojechali
uczniowie naszego Gimnazjum. Dla
niektórych była to nagroda za wygraną
Gimprasa
w konkursie o patronie szkoły, dla
innych za wzorową frekwencję.
Rada Rodziców dofinansowała
Aleksandra Kulczyńska tym ,którzy wzorowo wypełniają
swoje obowiązki.
xxx
Tak więc o 6 rano zebraliśmy się
ZGODNIE Z TRADYCJĄ
obok szkoły, by wyruszyć na podI KALENDARZEM…
bój stolicy. Po około 4 godzinach
(Dzień Kobiet i Dzień Wiosny)
Zgodnie z tradycją, którą nie- jazdy dojechaliśmy na miejsce.
którzy uważają za niepotrzebną, ob- Najpierw naszym oczom ukazał i
się nowy Stadion Narodowy. Fakchodziliśmy Dzień Kobiet
Uczestnicy konkursu językowego
8 marca w naszej szkole 'kobiety' we tycznie robi wielkie wrażenie.
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Sernik z wiśniami w czekoladzie
Kruchy kakaowy spód: 170g mąki pszennej, 2 łyżki cukru pudru,
3 łyżki kakao, 100g rozpuszczonego masła
W misce wymieszać kruche składniki, dodać masło i wymieszać, aż utworzą się mokre
okruszki. Dno tortownicy o śr. 26 cm (lub formę ok.23x23 cm) wyłożyć papierem do pieczenia, zacisnąć obręcz, boki wysmarować masłem
Okruszki wysypać na dno formy, palcami ugnieść aby powstał spód. Podpiec 10 minut w
temp. 180 stopni
Kiedy spód się piecze, przygotować masę serową: 800g półtłustego twarogu, 400g kwaśnej
gęstej śmietany 18-22%, 220g cukru, 6 jajek, 2 laski wanilii lub 1 laska i 2 łyżki ekstraktu z
wanilii, 2 łyżki mąki ziemniaczanej
Wszystkie składniki powinny mieć temperaturę pokojową. Twaróg przetrzeć przez sitko
lub zmielić trzykrotnie w maszynce do mielenia. W misce wymieszać twaróg ze śmietaną i
cukrem. Miksując na najniższych obrotach miksera dodawać po jednym jajku. Kiedy masa
będzie jednolita dodać wyskrobane ziarenka wanilii oraz mąkę i wszystko krótko zmiksować.
Masę wylać na podpieczony spód. Piec 45 minut w temp. 170 stopni (wierzch będzie lekko
niedopieczony, ale sernik „dojdzie”). Zostawić w wyłączonym piekarniku z zamkniętymi
drzwiczkami na 2-3 godziny. Wystudzić w formie
Polewa; 200g deserowej czekolady, 50g masła, Pół szklanki wiśni
Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej(miskę umieścić w naczyniu z gotującą się wodą),
dodać masło i wymieszać, aż składniki się połączą. Następnie dodać wiśnie
i wymieszać,
aż wiśnie będą pokryte czekoladą. Przestudzoną polewą wylać na wystudzony sernik i
równomiernie rozprowadzić. Wstawić do lodówki na 4-5 godzin, następnie delikatnie oddzielić nożem od boków tortownicy, rozpiąć obręcz i przełożyć sernik na tacę.
Smacznego☺!!!
Małgorzata Kajdaszuk
Koło Gospodyń Wiejskich Wereszcze Małe

Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Rejowcu
Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Rejowcu zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy na bezpłatne szkolenia e-learningowe (łącznie ponad 50
pakietów edukacyjnych). Można z nich skorzystać na miejscu - w Ośrodku SzkoleniowoWystawienniczym LODR w Rejowcu lub wszędzie tam, gdzie mamy dostęp do Internetu. Różnorodna tematyka kursów może zainteresować zarówno młodzież uczącą się, jak też osoby
pragnące poszerzyć swoje umiejętności, bądź uzyskać dodatkowe kwalifikacje zakończone certyfikatem.
Jeżeli chcesz uczestniczyć w szkoleniu skontaktuj się z opiekunem Centrum - Mirosławą
Garbacz tel. 82/56 88 152, email: mgbacz@wodr.konskowola.pl w celu uzyskania loginu i hasła dostępu do platformy e-learningowej.

Centrum czynne codziennie w godzinach pracy LODR od 8.00 – 15.00.

Odeszli: Ćwikła Janina ur. 1933 r., Gwardiak Zbigniew ur. 1929 r., Kaczmarczyk Stefania
ur. 1931 r., Kloc Czesława ur. 1941 r., Kociubowski Roman ur. 1937 r., Machel Teresa ur.
1936 r., Pękała Piotr ur. 1970 r., Śmigasiewicz Józefa ur. 1922 r., Terlecki Eugeniusz ur.
1926 r., Wójtowicz Stanisława ur. 1926 r., Żołnik Czesław ur. 1938 r.
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65 – lecie Zespołu Szkół Publicznych
im. Mikołaja Reja
II Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego
Liceum Ogólnokształcące w Rejowcu zostało utworzone 1 września 1947 roku. Założycielem
i wieloletnim jego dyrektorem był Stanisław Zwierzyński, który funkcję tę pełnił od 1947 do
1968 roku.
W latach 1947 – 1949 liceum funkcjonowało w zespole szkół razem ze szkołą podstawową.
Pierwsi absolwenci opuścili mury szkoły w roku 1951.
Od 1961 do 1969 roku równolegle z istniejącymi szkołami funkcjonowała trzyletnia Szkoła Handlowa.
W latach 60 – tych, dzięki staraniom ówczesnego dyrektora Stanisława Zwierzyńskiego, szkoła została
rozbudowana systemem gospodarczym, przez dobudowanie skrzydła południowego i północnego do istniejącego od 1930 roku budynku.
W roku szkolnym 1964/65 przekazano do użytku salę gimnastyczną, ówcześnie jedną z większych na terenie województwa lubelskiego. Utworzono również internat, który funkcjonuje do chwili obecnej.
W 1969 roku nastąpiło rozdzielenie liceum i szkoły podstawowej.
Siedem lat później szkoła otrzymała sztandar i imię Mikołaj Reja.
W roku 1977 powołano czteroletnie liceum zawodowe, kształcące młodzież w kierunku rolniczym do
1985 roku.
W latach 1996 - 2010 funkcjonowało przy szkole dwuletnie Policealne Studium Zawodowe, przekształcone później w Szkołę Policealną, kształcącą młodzież w kierunkach: ekonomicznym, ochrony środowiska, ochrony fizycznej osób i mienia, informatycznym.
W lutym 1998 roku istniejącą strukturę przekształcono w Zespół Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja. Zespół Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja przeniesiono do nowo wybudowanego budynku przy
ul . Przemysłowej 4 we wrześniu 1999 roku.
W latach 2001 – 2007 przy Zespole Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja funkcjonowało Gimnazjum.
W roku 2002 powstało trzyletnie Liceum Profilowane, które funkcjonowało przez 9 lat.
Szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Radę Rodziców w roku 2002.
W maju 2005 roku odbył się pierwszy Zjazd Absolwentów, w którym udział wzięło ok. 250 osób.
Rok później rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy szkole.
W latach 1969 – 2002 kolejnym dyrektorami szkoły byli: Jan Krzywicki, Wiktor Krzewiński, Roman Zacharczuk, Maria Krzewińska, Henryk Czerniej. Od 2002 r. stanowisko dyrektora objął Janusz Janiak.
W ciągu sześćdziesięciu pięciu lat istnienia szkoły jej mury opuściło:

- 2913 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego,
- 233 absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- 99 absolwentów Liceum Zawodowego,
- 499 absolwentów Szkoły Policealnej,
- 133 absolwentów Liceum Profilowanego,
- 73 absolwentów Gimnazjum.
… tu jesteśmy

Tu byliśmy ...
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I zjazd absolwentów 2005 r

Z kart historii…

I zjazd absolwentów 2005 r

Studniówka 1972 r

I zjazd absolwentów 2005 r

Studniówka 1972 r
Studniówka
1968 r

Lekcja religii 1978 r kl. I LO

Rajd Trójprzymierza 1975—1976 r
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