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W miesiącu maju 2013 r. zostały wykonane drogi gminne o nawierzchni asfaltowej
w miejscowościach: Rybie i Wereszcze Małe. Obecnie gmina oczekuje od wykonawcy na
zgłoszenie w. w. dróg do odbioru.
xxx

Z uwagi na zmianę technologii wykonania drogi – ul. Przemysłowa, Gmina odstąpiła od umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Drogowo - Mostowym Sp. z o.o. we Włodawie,
ul. Lubelska 62, 22-200 Włodawa. Po dokonaniu zmian w dokumentacji technicznej i wyznaczeniu linii rozgraniczającej drogi (pobocza) zostanie ogłoszony przetarg na przebudowę ul. Przemysłowa na
odcinku 1050 mb.
xxx

W miesiącu kwietniu i maju wykonano naprawę dróg gminnych tłuczniem w Aleksandrii Niedziałowskiej, w Wólce Rejowieckiej, ul. Szkolna (dojazdowa do ul. Dąbrowskiego, w Zawadówce).
xxx

Zostały zdjęte wysokie pobocza przy drogach gminnych w miejscowościach Zyngierówka,
Bieniów - Niemirów, Majdan Stary, Al. Krzywowolska. Planowany jest remont tych dróg tłuczniem.
xxx

Przygotowywana jest też dokumentacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej
- ul. Dąbrowskiego od budynku Domu Strażaka do osiedla „Osada” oraz dokumentacja na miejsca postojowe przy cmentarzu - ul. Dąbrowskiego.
xxx

Zostanie również ogłoszony przetarg na przebudowę więźby dachowej budynku świetlicy
wiejskiej w m. Leonów.
Teresa Anna Kula

Uwaga!!!
Zmiana adresu internetowego redakcji „Okszy”
Artykuły prosimy przesyłać na adres: oksza.gazeta@interia.pl. Materiały przesłane na inny
adres nie będą wykorzystane w publikacji.

Kto odpowiada za przyłącze wodociągowe?
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) szczegółowo określa definicję przyłącza wodociągowego:
„ przyłącze
wodociągowe jest to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową
z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem
głównym.”
Natomiast zapisy umów o zaopatrzenie w wodę/zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków ściśle
określają obowiązki Odbiorcy jak i Dostawcy wody i zakres odpowiedzialności.
Zgodnie z tymi zapisami za prawidłowe utrzymanie wewnętrznych instalacji wodociągowych oraz odpowiednie zabezpieczenie wodomierza przed działaniem niskich temperatur, a także odpowiednie zabezpieczenie
studzienki, (jeśli istnieje) lub pomieszczenia, w którym zamontowany jest wodomierz – odpowiedzialny jest Odbiorca wody. Odbiorca odpowiada także zgodnie z umową za przyłącze wodociągowe będące w jego posiadaniu
i na terenie jego nieruchomości.
W związku z powyższym Gmina, jako Dostawca wody nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju awarie wynikłe na przyłączach wodociągowych (tj. na odcinkach od sieci głównej, poprzez przewód
biegnący na terenie nieruchomości, aż do instalacji wewnętrznych w budynku) będących w posiadaniu
Odbiorcy. A więc Gmina tym samym nie może być odpowiedzialna za usuwanie tych awarii.
Odstępstwem od tej reguły jest przypadek, w którym Odbiorca nie usunie awarii w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, wówczas Gmina może usunąć awarię, lecz kosztami obciąży Odbiorcę.
W przypadku wystąpienia awarii, Odbiorca wody zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Dostawcę, czyli Gminę wówczas upoważnieni pracownicy urzędu zobligowani są do odcięcia dopływu wody,
a tym samym umożliwienia Odbiorcy wody usunięcie awarii we własnym zakresie.
Artur Krupiński
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Chwalą naszą gminę…
Gmina Rejowiec otrzymała kolejne wyróżnienie, jakim jest Certyfikat Euro Renoma nadawany przez Europejski Rejestr Renomowanych dla wybranych samorządów wyróżniających się na tle
innych szczególną solidnością i jakością świadczonych usług.
Certyfikat to również oznaka prestiżu, wyróżnienie wśród konkurencji mające wpływ na zwiększenie
zaufania potencjalnych klientów, inwestorów oraz partnerów biznesowych, a także czynnik mający
wpływ promocję naszej Gminy.
Certyfikatem będziemy mogli posługiwać się przez kolejny rok na stronach internetowych, dokumentach i wszelkiego rodzaju publikacjach. Oprócz tego certyfikat pomoże nam kreować pozytywny wizerunek, a także zapewni nam dodatkowe punkty przy ocenie naszych wniosków o unijne
dotacje.
Zdobycie certyfikatu to kolejne potwierdzenie naszych starań o wypracowanie wysokiej
renomy i podniesienie atrakcyjności gospodarczej naszego regionu.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały zamieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w: Rejowcu – lokal mieszkalny
o powierzchni 20,75 m²; w Niedziałowicach Pierwszych – działki 243 i 244 o powierzchni 1,13 ha;
Leonów – ½ udziału w działce 109 o powierzchni 0,1643 ha, przeznaczone do sprzedaży; wykaz
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dla dotychczasowych dzierżawców, położonych
w obrębach Aleksandria Krzywowolska, Rejowiec, Wereszcze Duże i Wólka Rejowiecka; wykaz
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat, położonych w obrębach Kobyle,
Marysin, Wólka Rejowiecka.
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Gminne inwestycje 2012 docenione

Starania Wójta i Rady oraz pracowników UG mające na względzie polepszenie warunków życia
mieszkańców, ułatwienie im codziennej egzystencji oraz podniesienie atrakcyjności gminy zyskały
uznanie komisji ogólnopolskiego konkursu “Modernizacja Roku 2012”.
Potwierdzeniem tegoż uznania są ponisze dyplomy przyznane za realizację 5 inwestycji na
terenie całej gminy.
Należy mieć nadzieję, że oddane do użytku obiekty będą dobrze służyć mieszkańcom i nie są
ostatnimi zadaniami realizowanymi dla ich dobra.
Janina Danielczuk
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Ład i porządek w naszych rękach
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mimo swojej niedoskonałości, musi zostać wdrożona w życie i z początkiem lipca bieżącego roku będzie obowiązywała
w całym kraju. Nakłada ona na samorządy nowe obowiązki, których wdrażanie wywołuje niezadowolenie społeczne. Tak dzieje się zawsze, gdy państwo zaczyna ingerować w wolny rynek i narzucać
swoje zasady. A z taką sytuacją spotykamy się właśnie w tym przypadku. Dlaczego mieszkańcy naszej gminy muszą rezygnować z usług firm, które do tej pory odbierały regularnie śmieci? Wszyscy
byli zadowoleni i płacili za taką ilość odpadów, jaką faktycznie wytworzyli. Czyżby wprowadzono
zbiorową odpowiedzialność tylko dlatego, że część mieszkańców w kraju w ogóle takich umów nie
podpisała i podrzucała swoje śmieci do przydrożnych rowów czy też lasów?
Od 1 lipca odpowiedzialność za gospodarkę odpadami ponosi Gmina. Została ona zobowiązana do zorganizowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotychczas to
właściciele nieruchomości decydowali, jaka firma odbierała śmieci, teraz wyboru zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych dokona samorząd.
Rada Gminy po konsultacjach z mieszkańcami dokonała wyboru metody naliczania opłaty
spośród czterech wariantów. Na terenie naszej gminy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana od właścicieli nieruchomości będzie obliczona w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców raz jeszcze pochyliliśmy się nad proponowanymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty zostaną naliczane
w następujący sposób (Uchwała Nr XXVIII/192/2013 Rady Gminy Rejowiec z dnia 02 maja 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty):
- przy zbiórce selektywnej:
1) 6,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy liczbie mieszkańców zamieszkujących nieruchomość od 1 do 4 osób,
2) 3,00 zł miesięcznie od piątego i szóstego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
3) 2,00 zł miesięcznie od siódmego i ósmego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
4) 1,00 zł miesięcznie od dziewiątego i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
- przy zbiórce nie selektywnej:
15,00 zł miesięcznie

Ciąg dalszy art. na następnej stronie
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Opłata będzie pobierana na podstawie wypełnionej deklaracji, w której osoby zamieszkujące nieruchomość zadeklarują sposób gromadzenia odpadów wybierając spośród dwóch wariantów
(selektywnie, nie selektywnie). Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą dostarczone przez sołtysów poszczególnych sołectw.
W przypadku nie złożenia deklaracji wysokość opłaty zostanie określona w drodze decyzji,
odpowiednio do ilości osób zameldowanych na terenie nieruchomości. Należność za odbiór odpadów komunalnych powinna być uiszczana do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy
obowiązek ponoszenia opłat: gotówką w kasie Urzędu Gminy, przelewem na rachunek bankowy
Gminy, lub w drodze inkasa.
Odbieranie odpadów komunalnych wszelkiego typu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem.
Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. budynki użyteczności publicznej, szkoły, lokale użytkowe, itp., zobowiązani są do pozbywania się odpadów na starych
zasadach oraz udokumentowania w formie umowy korzystanie z usługi odbioru odpadów komunalnych.
Pozostaje wierzyć, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyczyni się do
transformacji i rewolucji gospodarki odpadami oraz do ochrony środowiska, a przede wszystkim
zmusi do segregacji odpadów komunalnych i recyklingu.
Ufam, że mieszkańcy naszej gminy, rozumiejąc zaistniałą sytuację, jak zawsze potraktują
poważnie, co usprawni utrzymanie czystości, zapewni lepszy porządek.
Tadeusz Górski

Absolutorium dla Wójta
Zgodnie z art. 271 ustawy o finansach publicznych nie później niż dnia 30 czerwca roku
następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla
organu wykonawczego. W dniu 29 kwietnia Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy i do Regionalnej Izby Obrachunkowej
o udzielenie wójtowi absolutorium za wykonanie
budżetu za 2012 rok. Zgodnie z art. 267 ustawy
o finansach publicznych, wójt do 31 marca
przedłożył radnym jak i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z realizacji budżetu za
2012 rok. Wyżej wymienione sprawozdanie zostało ocenione pozytywnie i stwierdzono, że budżet jest realizowany zgodnie z prawem jak
i wolą rady gminy. Analizie poddane zostały

sprawozdania statystyczne, finansowe jak i informacja o stanie mienia komunalnego. Budżet
gminy po stronie dochodów zamknął się kwotą
18 739 657,24 zł z tego dochody bieżące zostały
wykonane w kwocie 17 353 622,12 zł, a dochody majątkowe w kwocie 1 386 035,12 zł, co stanowiło w stosunku do planu 98,51 %. Wydatki
ogółem wykonano w kwocie 18 312 441,12 zł
z tego wydatki bieżące w kwocie
15 350 115,78 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 2 962 325,34 zł, co stanowiło 97,48 % w stosunku do planu. Gmina wypracowała tym samym nadwyżkę budżetową w kwocie 427 216,12
zł, a nadwyżkę operacyjną w kwocie
2 003 506,34 zł, świadczy to o przeznaczeniu
części dochodów bieżących na realizację inwestycji.
Z budżetu w 2012 roku przeznaczono
2 962 325,34 zł na zadania majątkowe,
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najważniejsze z nich to:
- zakończenie zadania dotyczącego modernizacji
oczyszczalni i budowy kanalizacji w kwocie
1 036 868,29 zł,
- budowa centrum sportowo rekreacyjnego
w miejscowości Rybie w kwocie 234 803,18 zł
- inwestycje drogowe w kwocie 777 164,19 zł,
- dotacja dla powiatu na budowę drogi w miejscowości Kobyle w kwocie 206 640,00 zł,
- zakup komputerów dla mieszkańców jak i jednostek podległych z tytułu wykluczenia cyfrowego w kwocie 133 015,89 zł ,
- budowa boiska wielofunkcyjnego w kwocie
374 762,83 zł.

Z budżetu udzielono dotacji dla jednostek z sektora finansów publicznych jak i spoza sektora
w kwocie 1 104 566,10 zł.
Z analizy budżetu gminy za 2012 rok wynika,
że dochody z tytułu podatków jak i opłat były
gromadzone systematycznie, efektywnie wykorzystywano środki z Unii Europejskiej, przestrzegano limitu wydatków określonych planem
finansowym. W związku z powyższym Rada
Gminy Rejowiec jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi za 2012 rok z wykonania budżetu
gmin.
Renata Słomczyńska

Prace rozpoznawcze złoża węgla kamiennego rozpoczęte
Śląskie Towarzystwo Wiertnicze poinformowało, że rozpoczynają się prace rozpoznawcze
w 5 otworach wiertniczych. Jeden z nich zwany otworem Pawłów nr 8 usytuowany jest na terenie
naszej gminy w miejscowości Majdan Stary. Max. głębokość otworów waha się w granicach 820 m
– 965 m. Termin rozpoczęcia to data19 kwietnia 2013roku, zaś przewidywany termin zakończenia to
19 grudnia 2014 roku.
W związku z tym powstał „Program gospodarowania odpadami wydobywczymi powstającymi
w wyniku prac rozpoznawczych złoża węgla kamiennego”, który został zaopiniowany pozytywnie
przez gospodarzy gmin, w tym przez wójta naszej gminy Tadeusza Górskiego.
Program na celu:
a) ochronę wód powierzchniowych i podziemnych, ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone
w szczelnych zbiornikach i wywożone na oczyszczalnię ścieków przez specjalistyczną firmę.
b) ochronę powietrza poprzez ograniczenie wielkości emisji z urządzeń poprzez optymalizację zużywanej mocy urządzeń stosownie do realnych ,bieżących potrzeb, stosowanie paliwa wysokiej jakości, racjonalną gospodarkę paliwami oraz przeglądy i remonty urządzeń w celu podniesienia ich
sprawności.
c) ochronę gleby.
Po zakończeniu działalności teren zajęty pod wiertnię zostanie uporządkowany i zrekultywowany. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów wydobywczych oraz ich negatywnego
oddziaływania na środowisko będzie prowadzone racjonalne gospodarowanie tymi odpadami.
Szacunkowa wielkość tzw. bilansowych zasobów węgla na naszym terenie to ok.840 mln ton.
Według planów KW (Kompanii Węglowej), nowa kopalnia będzie miała dwa szyby centralne,
a dzienne wydobycie wyniesie ok. 20 tys. ton. Pracę znajdzie ok. 2 tys osób. Pierwsze wydobycie
przewidywane jest na 2021 rok.
Istnieje realna możliwość wybudowania elektrowni węglowej oraz zbiornika Oleśniki, który byłby
rezerwuarem wody niezbędnej do chłodzenia siłowni.
Wójt gminy T. Górski także wyraził pozytywną opinię dotyczącą „Wstępnej koncepcji rekultywacji terenu na potrzeby posadowienia wiertni”. Chodzi o przedsięwzięcia mające na celu obniżenie skutków degradacji powierzchni ziemi, rekultywacji i zagospodarowania terenu po wiertni.
W programie przewidziane jest wyzbieranie i wywiezienie gruzu, nawożenie nawozem organicznym
w ilości ok. 3 kg/ mkw., dokonanie orki, kultywatorowanie, ewentualne wapnowanie nawozowe
oraz dodatkowe nawożenie nawozem mineralnym, wykonanie bronowania, zasiew rośliny poplonowej.
Z powyższego jasno wynika, że wójt gminy na bieżąco czuwa nad pracami zmierzającymi do uruchomienia kopalni.
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12. marca 202013. roku
w
Gminnym
Ośrodku Kultury przeprowadziliśmy Eliminacje Gminne do Powiatowego
Konkursu Palm i Pisanek Wielkanocnych. Każdy
uczestnik musiał przygotować minimum 3 pisanki lub 3 palmy, które można było wykonać
w technice tradycyjnej, bądź nowoczesnej. Komisja konkursowa, w której znaleźli się pracownicy GOK, po obejrzeniu prac 16. uczestników
postanowiła, że gminę na etapie powiatowym będą reprezentować: Zuzanna Jodłowska, Natalia
Zagożdżan i Dawid Semeniuk w kategorii szkoły
podstawowe, natomiast w kategorii gimnazjum
Paweł Maśluch. Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Prace pozostałe po konkursie, wzbogacone o prace dorosłych i dzieci uczęszczających na zajęcia
plastyczne w GOK można było oglądać na wystawie w holu głównym jeszcze przez dwa tygodnie.
xxx

17. maja w naszej placówce odbyły się
Eliminacje Gminne Małego Konkursu Recytatorskiego. Komisja w składzie: Wiesława Podkowa,
Barbara Kość, Iwona Borowska po wysłuchaniu
14 prezentacji postanowiła, że wyróżnienia otrzymali: w kategorii klasy I – III:, Dawid Semeniuk,
a w kategorii klasy IV – VI: Patrycja Kostecka
i Aleksandra Nahuniak. Każde dziecko otrzymało
dyplom za udział w Konkursie i nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Rejowiec.
Do eliminacji powiatowych zostaną zgłoszone osoby wyróżnione
xxx

19. maja na boisku szkolnym mieszkańcy

Janusz Lechowicz – Przewodniczący Rady Gminy Rejowiec oraz radni. Dodatkowym atutem
podkreślającym wyjątkowość konkursu była całodniowa obecność dziennikarzy Radia Lublin
oraz wystawy Starostwa Powiatowego w Chełmie
i artystów ludowych. W komisji konkursowej
zasiedli Janina Biegalska (z Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu UM Województwa Lubelskiego) i Marian Chyżyński (konsultant WOK
Lublin). Komisja po wysłuchaniu 8 śpiewaków,
15 zespołów śpiewaczych i 2. prezentacji „Duży Mały” przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach wszystkim zespołom. Najważniejsze
jednak jest to, że do reprezentowania naszego
powiatu na szczeblu wojewódzkim wytypowała:
Zofię Sulikowską z Wojsławic, Franciszkę Bydychaj z Sielca, Zespół Nadbużański Klon Zielony
z Zanowinia, Zespół Rakołupianki z Rakołup
i Koral z Kamienia. Nagrody finansowe ufundował Starosta Chełmski, zaś rzeczowe - Huta
Szkła Marta 2 w Chełmie.
xxx

26. maja w GOK Rejowiec po raz kolejny
odbył się konkurs o charakterze powiatowym (to
już 5.konkurs o takim charakterze!- jasne, że
chwalimy się). Tym razem był to Powiatowy
Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
który uświetniła obecność Marii Patry, wicestarosty chełmskiego. Komisja w składzie: Bogdan
Depta - muzyk CHDK w Chełmie i Marek Pukas
- nauczyciel muzyki, artysta po przesłuchaniu
uczestników w trzech kategoriach postanowiła
przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii I (6 - 10 lat):
I miejsce Zuzanna Batejko
W kategorii II (11 - 13 lat):
I miejsce - Aleksandra Holuk
II miejsce - Weronika Holuk
III miejsce - Natalia Oleszczuk
Wyróżnienie przyznano Katarzynie Pilipczuk
W kategorii III (14 - 16 lat):
I miejsce - Ewelina Czerniak
Nagrody w postaci pucharów i dyplomów
ufundowało Starostwo Powiatowe w Chełmie. Na
etapie wojewódzkim powiat będą reprezentować
zdobywcy I miejsc.

naszej gminy mieli możliwość wysłuchania artystów, którzy wzięli udział w XV Powiatowym
Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych, Kapel
i Śpiewaków Ludowych. Jest to impreza cykliczna, organizowana przez powiat, co roku urządzana w innej gminie. Tym razem gospodarzem imprezy był Rejowiec. Wśród gości, którzy odwiedzili naszą miejscowość znaleźli się Paweł Ciechan - Starosta Chełmski oraz Maria Patra - Wixxx
cestarosta Chełmski. Nie można też zapomnieć
Wszystkich mieszkańców gminy zapraszao obecności władz naszej gminy, którą reprezen- my 23 czerwca o godzinie 14:00 w GOK do
towali Tadeusz Górski – Wójt Gminy Rejowiec, udziału w imprezie charytatywnej na rzecz
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Tomasza Baranowskiego. Wystąpi kapela „Sami telefonu 825688335.
xxx
Swoi”, uczniowie z rejowieckich szkół. PrzewiMiędzynarodowe Warsztaty Plastyczne
dujemy także aukcję prac plastycznych i rękodzieła artystycznego.
w naszej gminie rozpoczną się 1 lipca, a zakońxxx
czy je wystawa, która odbędzie Się w GOK 11.
Zapisy na konkurs „Moje gospodarstwo lipca o godzinie 17. 00.
xxx
estetyczne i bezpieczne” w UG i GOK do dnia
Zapraszamy na Gminne Święto Plonów
20. czerwca 2013 roku.
xxx
dnia 25. sierpnia. Miejsce uroczystości to boisko
Letnie Warsztaty Plastyczne dla dzieci bę- szkolne. W tym roku zapraszamy do udziału
dą się odbywały od 2. do 8. lipca w GOK. Zapisy w konkursach: najpiękniejszy wieniec dożynkou naszej placówce oraz SP.
wy, konkurs na tradycyjny chleb wiejski, konkurs
xxx
na nalewkę, konkurs na najlepszą drożdżówkę.
Półkolonie letnie w tym roku będą trwały Szczegóły na plakatach i w Gminnym Ośrodku
w dniach 15 - 26 lipca. Szczegóły pod numerem Kultury w Rejowcu.
Grzegorz Gwardiak

Nabożeństwa majowe
Każdego roku z nastaniem maja w całej
Polsce rozbrzmiewają przepiękne pieśni maryjne.
Wczesnymi wieczorami słychać „Chwalcie łąki
umajone”, „Po górach, dolinach”. Tymi słowami
w czasie Nabożeństw majowych przy przydrożnych kapliczkach sławimy Królową Polski. Jest
to wyraz wielkiej wiary Polaków, którzy dzięki
tej wierze przetrwali burze dziejowe, tak często
niszczące Polskę.
Centralną częścią Nabożeństwa jest Litania
Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na
cześć Maryi. Litania powstała w XII wieku prawdopodobnie we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie
papież Benedykt XIV.
W Polsce Nabożeństwo majowe publicznie
zostało odprawione po raz pierwszy w Warszawie w roku 1837. W niespełna 30 lat rozszerzyło
się pocałuj polskiej ziemi. Dziś nie ma świątyni,
gdzie nie byłoby odprawiane. Nabożeństwo ma-

jowe jest cenne dla wszystkich, ale szczególnie
dla grzeszników i dusz prowadzących życie wewnętrzne. .
Pierwsi mają możność otrzymania wielkiego miłosierdzia Bożego; drudzy – postąpienia w miłości i zjednoczenia z Bogiem oraz z Najświętszą
Maryją Panną.
Niechaj najpiękniejszy miesiąc w roku poświęcony Matce Bożej będzie dla nas zachętą nie tylko
do ukwiecenia kapliczek i Jej wizerunków, ale
przede wszystkim do sławienia Tej, która jest
piękniejsza niż cała przyroda budząca się do życia, zapierająca dech w piersiach.
Zapraszamy wszystkich, szczególnie dzieci
i młodzież na piękne, tradycyjne wieczory, by
śpiewać na chwałę Maryi loretańską i lubiane
przez wszystkich pieśni maryjne. Jest to również
forma ewangelizacji, bo przecież przechodzący
obok nas, zgromadzonych widzą, że spotykamy
się w imię naszego Ojca, by sławić naszą Matkę.
Legion Maryi w Rejowcu
Janina Adamczuk

Podziękowanie
Panu Zenonowi Kistrowi z Rejowca za zakup kruszywa przeznaczonego na wysypanie
głównej alejki na cmentarzu parafialnym oraz Panu Pawłowi Cebratowi za pomoc w jej wysypaniu
serdeczne słowa podziękowania
składa wdzięczna grupa parafian.
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 stanowiącej własność gminy, położonej we wsi Kobyle i oznaczonej numerem działki 659 – 0,19 ha, przeznaczonej do sprzedaży.
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wych rad udzieliła nam p. Marlena Orkiszewska, która pracuje w salonie kosmetycznym
„Afro” w Rejowcu, bardzo jej dziękujemy.
Mam nadzieję, że był to udany tydzień.

Tydzień Bibliotek
Maj to miesiąc, w którym organizowana
jest ogólnopolska akcja promowania biblioteki i czytelnictwa „ Tydzień Bibliotek”. Rozpoczyna się Dniem Bibliotekarza - 8 maja,
a kończy się 15 maja. Gminna Biblioteka
Publiczna przygotowała na ten tydzień kilka
ciekawych atrakcji do swoich Czytelników.
Najmłodsi mieli okazję do spotkań przy
dobrej książce – wierszach naszych wybitnych pisarzy Marii Konopnickiej oraz Juliana
Tuwima, obejrzenia przedstawienia
pt. „ O Dwunastu Miesiącach” Dziecięcego
Teatrzyku „Bazyliszek” z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rejowcu Fabrycznym, który
przyjechał na nasze zaproszenie.
Dla młodzieży starszej zorganizowaliśmy „ Szybki kurs makijażu”, jak pielęgnować cerę, jakich używać kosmetyków, jak
wykonywać odpowiedni makijaż dla nastolatki, który doda nam urody, a nie lat. Facho-

Teresa Kopniak
xxx

AMNESTIA DLA CZYTELNIKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI
W ramach Tygodnia Bibliotek nasza
placówka ogłasza amnestię dla zapominalskich.
Wszyscy czytelnicy, którzy zalegają z oddaniem książek nie będą przez miesiąc maj obciążeni karami za ich przetrzymywanie. Można przyjść do biblioteki w godzinach jej
otwarcia i bez żadnego problemu oddać nawet bardzo dawno wypożyczone pozycje.
Skorzystajcie z amnestii!!! To nic nie kosztuje !!!
Wiesława Podkowa

SZCZYPIORNIŚCI Z REJOWCA TRZECI
W WOJEWÓDZTWIE!!!
W dniu 21.O3. 2013 uczniowie Zespołu Szkól Publicznych w Rejowcu wzięli udział w wojewódzkiej licealiadzie w piłkę ręczną chłopców. Turniej odbył się w hali MOSiR w Puławach.
W zmaganiach wzięło udział sześć drużyn reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne w województwie lubelskim. Były to: Z.S.B.iO BIŁGORAJ, Z.S. nr III HRUBIESZÓW, III L.O PUŁAWY, II L.O LUBLIN, L.O ŁUKÓW I SZCZYPIORNIŚCI z Z.S.P. w Rejowcu w składzie: Adrian
Czerwiński, Mateusz Adamczuk, Szajduk Paweł, Waręcki Mateusz, Kozioł Przemysław, Maciejewski Maciej, Karauda Dawid, Ziemiński Dawid, Bohuniuk Karol.( opiekun - Sylwia Sowa). Po rozegraniu fazy grupowej, gdzie w pierwszym starciu szczypiorniści rejowieccy przegrali
z ubiegłorocznym wicemistrzem Lukowem 24;10, a pokonali II L.O z LUBLINA 16-15 reprezentacja ZSP w Rejowcu zakwalifikowała się do gry o III miejsce w województwie. W bezpośrednim
starciu o trzecią lokatę Z.S.P pokonał drużynę Z.S. nr III z HRUBIESZOWA 14:11 Należy dodać
iż uczniowie ze szkoły z Rejowca nie trenują na co dzień w piłkę ręczną (są to głównie zawodnicy
UNII REJOWIEC), a przy Zespole Szkól Publicznych nie ma sali gimnastycznej co utrudniało prowadzenie zajęć w.f z tej dyscypliny. Dlatego SERDECZNIE GRATULUJEMY reprezentacji
Z.S.P bo ulokować się na trzecim miejscu w województwie, pokonując drużyny z tradycjami gry
w piłkę ręczną będąc amatorem to nie lada wyczyn !!!
Opracowała Sowa Sylwia
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Już po ewaluacji w SP w Rejowcu
W kwietniu w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja odbyła się ewaluacja całościowa, która miała
na celu ocenę funkcjonowania szkoły w 4 podstawowych obszarach: 1)Efekty działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności
statutowej szkoły. 2)Procesy zachodzące w szkole.
3)Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku
lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy
z rodzicami uczniów. 3) Zarządzanie szkołą.
Wizytację przeprowadziły Panie wizytatorki z Lubelskiego Kuratorium Oświaty, które gościły w szkole 5
dni. Badanie rozpoczęto od wywiadu z dyrektorem,
z nauczycielami, Panem Wójtem i partnerami szkoły
a także z rodzicami i uczniami. Wywiadem i badaniem ankietowym objęci byli uczniowie klas 5 i 6,
oraz ich Rodzice. Wizytatorki rozmawiały również
z pracownikami szkoły. W czasie pobytu w szkole
Panie obserwowały życie szkoły, zachowanie
uczniów, rodziców, sposób prowadzenia lekcji przez
nauczycieli a także badały dokumentację szkoły.
Bacznie przyglądały się funkcjonowaniu placówki,
jak prezentuje się i współpracuje ze środowiskiem
lokalnym. Badania były przeprowadzone w sposób
wyjątkowo sprawny, jawny i transparentny. Ankiety
odbywały się systemem online. Wyniki swojej pracy
Panie wizytatorki przedstawiły w postaci raportu Radzie Pedagogicznej. Następnie Lubelski Kurator
Oświaty opublikował raport na stronie kuratorium.
Taki raport dostał również Wójt Gminy oraz dyrektor
szkoły. W raporcie zawarta została informacja na temat: miejsca naszej placówki w środowisku lokalnym,
działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej szkoły, zaangażowania rodziców w życie szkoły,
odczuć i opinii uczniów i rodziców o szkole. Wyniki
raportu stanowią dla nas bardzo dużą wartość poznawczą, ponieważ wszystkie wymagania (17) spełniamy w stopniu wysokim lub średnim. Mamy świadomość, co należy poprawić, nad czym popracować,
aby jeszcze bardziej udoskonalić pracę Naszej Szkoły.
Bardzo serdecznie dziękujemy naszym uczniom, którzy okazali się dojrzałymi ludźmi, w prezentowaniu

swojego zdania i opinii. Nasi uczniowie doceniają
zaangażowanie nas nauczycieli, wychowawców i pracowników szkoły.
Bardzo serdecznie dziękujemy Rodzicom za wszystkie
opinie, pozytywne i uwagi krytyczne. Jesteśmy świadomi, że wiele możemy wspólnie zrobić dla dobra
naszych dzieci. Dziękujemy także Panu Wójtowi,
oraz pozostałym partnerom szkoły za pozytywne budowanie wizerunku szkoły w środowisku, co daje
nam motywację do dalszej pracy.
Na zakończenie chcielibyśmy zacytować kilka wypowiedzi naszych uczniów na pytania zawarte
w ankiecie, które napawają nas optymizmem i dumą:
Co najbardziej lubisz w swojej szkole?
(wypowiedzi oryginalne)
- Najbardziej lubię to że można zyskiwać przyjaźnie
i wiedzę
- Najbardziej lubię w mojej szkole to, że nauczyciele
mnie zawsze wspierają, pomagają w poprawianiu
ocen. Lubię również to że koledzy są bardzo mili i że
kolegów mogę mieć też w innych klasach, nie tylko
mojej
- Najbardziej w mojej szkole lubię to, że nauczyciele
wierzą w uczniów nawet bardziej niż uczniowie w siebie
- Lubię przedstawienia i to że są ciekawe konkursy
prawie ze wszystkich przedmiotów
- Gdy dostanę złą ocenę, to nauczyciel mówi, że stać
mnie na lepszą i namawia mnie do poprawy
Czego najbardziej chcesz się nauczyć w szkole?
- Przyjaźni, języka angielskiego, tolerancji
- W szkole chcę nauczyć się jak postępować w różnych
sytuacjach, chcę posiąść dużą ilość wiedzy i być zaradnym w normalnym życiu
- Ortografii, życia, przyjaźni
- Matematyki, obsługi komputera i dobrze uprawiać
sport
- Być w przyszłości człowiekiem na poziomie, nauczyć
się kulturalności i wiedzy o wszystkim, rozeznać się
w dorosłym życiu
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. M. Reja
w Rejowcu Małgorzata Królicka, Renata
Adamczuk

zentowaną przez uczniów klas „0” wielofunkcyjne boisko szkolne.
Z wizytą w SP w Rejowcu..
Przyszli uczniowie byli pod wrażeW dniu 16.05.2013 r. dzieci i „I”.
z Gminnego Przedszkola w Rejowcu wraz z Rodzicami zostały zaproszone przez panią Małgorzatę Królicką- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rejowcu na Dni Otwarte.
Podczas spotkania pani Dyrektor
powitała gości i zapoznała z ofertą
placówki. Następnie przedszkolaki
obejrzały część artystyczną zapre-

Kolejną atrakcją dla maluchów były zabawy integracyjne,
w których uczestniczyły dzieci
wraz z rodzicami. Każdy uczestnik
spotkania otrzymał plakietkę z logo
szkoły oraz kolorowy balonik.
Dzieci miały okazję zobaczyć również jak wyglądają: szkolna biblioteka, świetlica, klasy lekcyjne oraz
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niem i z przyjemnością po wakacjach dołączą do grona starszych
kolegów.
W imieniu przedszkolaków
i rodziców dziękujemy organizatorom za zaproszenie.
Barbara Kość
Małgorzata KośćKrupińska
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Sernik z piernikami
1.5 kg sera białego, 25 dkg margaryny,40 dkg cukru pudru,
10 jajek, 2 cukry waniliowe, budyń śmietankowy bez
Cukru, 2 opakowania pierników zw czekoladzie
Margarynę utrzeć z cukrem pudrem i cukrem waniliowym.
Następnie dodawać po jednym żółtku. Ciągle ucierając dodać zmielony ser. Pod koniec dodać budyń śmietankowy i ubitą pianę z białek. Całość lekko wymieszać. Połowę masy serowej
wyłożyć na posmarowaną tłuszczem dużą blaszkę. Na ser ułożyć szczelnie pierniki, przykryć
drugą połową masy serowej i piec ok. godziny.
SMACZNEGO,

Kilka słów o wychowaniu…

czenia: rodziców sąsiadów, Rzeczypospolitej; ale także
przez stosowne i godne zachowanie wobec krewnych, towarzyszy, urzędników, panów i sług, przyjaciół i wrogów;
- i wreszcie, czego winno być najwięcej, przez przepojenie
całego życia miłością do Boga.
Już wtedy, w XVI wieku Modrzewski zwrócił uwagę na
jedną z najważniejszych spraw w wychowaniu – przykład
osobisty rodziców. Wymagania jakie stawiają oni przed
swoimi dziećmi, muszą przede wszystkim wypełniać
w codziennym życiu. ,, I tu rad bym wielce, aby każdy
rodzic ocenił swoje postępowanie i sprawdził, czy to on
sam najbardziej obyczajów swoich dzieci nie popsuł”.
Modrzewski dostrzegł niebezpieczeństwa, których źródłem był brak surowej karności widocznej na zewnątrz w
intrygach, biesiadach, tańcach, miłostkach i pijaństwie.
Dlatego też ,,młodzież powinna raczej uczyć się zasad
życia umiarkowanego i zrównoważonego, sposobów mężnego znoszenia swego losu, sprawiedliwego osądzania
ludzkich czynów i poznawania ich przyczyn, mówienia
i działania takiego, by nimi dawać świadectwo dobrych
obyczajów swoich i swojego rodu, jak wreszcie tego, jak
zaświadczać, że zawsze powoduje nimi prawość, wiara
i dobro Rzeczypospolitej”. Z ludzi dbałych o dobro, uczciwość, rzetelność, pracowitość i sprawy publiczne wyrastały pierwsze szeregi prawych obywateli Rzeczypospolitej.
Jak widać, nie tylko współcześni pedagodzy, ale i ci
sprzed wieków, zgodni są, że największy wpływ na wychowanie jednostki ma rodzina, jej wszechstronne oddziaływanie na dziecko we wszystkich okresach jego rozwoju
.Środowisko rodzinne, jako pierwsze i najbliższe, najintensywniej oddziałuje na dziecko. Rodzina wywiera istotny
i znaczący wpływ na zachowanie się dziecka, na jego stosunek do innych ludzi, do świata wartości, do systemu
norm i wzorów postępowania oraz na to ,,Co ”z tego
dziecka wyrośnie?

Obserwacja życia codziennego, informacje prasowe,
publikacje coraz częściej alarmują o rosnącym zjawisku ,,
złego zachowania” dzieci i młodzieży. Problem ten obecnie zyskał dużą popularność,
a przecież znany jest od wielu wieków. Już w XVI w autor
wielkiego dzieła ,, O poprawie Rzeczypospolitej” – Andrzej Frycz Modrzewski zwracał uwagę na wychowanie,
wskazywał ogromną rolę rodziców
i domu rodzinnego w tym procesie. Swój program naprawy Rzeczypospolitej rozpoczął księgą traktującą o obyczajach ,bo dla ,, Rzeczypospolitej szkodliwsze jest zepsucie
dobrych obyczajów, niż braki wiedzy czy nieznajomość
prawdy .Wszystkie problemy dotykające Rzeczypospolitej
można ułożyć w trzech kategoriach:
- sprawy rządzenia, obrony i zachowania porządku państwa;
- sprawy wiary i czci dla Boga;
- sprawy kształcenia i wychowania młodzieży.
Umieszczenie tu wychowania świadczy o tym, jak wielką
wagę przywiązywano do kształcenia młodego pokolenia
wchodzącego do służby publicznej. ,,Z dobrego bowiem
ludzi ćwiczenia rosną wielkie korzyści tak dla religii, jak
i dla wspólnoty ludzkiej”. Zadaniem rodziców jest wskazanie ,, co jest godne, a co jest haniebne”, można to robić
w domowym wychowaniu:
- przez unikanie towarzystwa ludzi ,, miernego charakteru”, przez piękną mowę i przyzwyczajenie do sprawiedliwości, łagodności;
- przez unikanie krzywdzenia innych, gniewu, zawiści, pychy czy okrucieństwa, czyli wszystkich tych zachowań, które niosą za sobą zło;
- przez wstrzemięźliwość w wypowiadaniu słów niepotrzebnych, przez
Wykorzystano artykuł ,,Przez wychowanie do
zgodność słów z czynami;
- przez łączenie obowiązków z zabawą, a w tym unikanie poprawy Rzeczypospolitej” pedagoga - Wojciecha
Hausnera zamieszczony w czasopiśmie
,,czynów
nieobyczajnych i słów sprośnych, myśli występnych”, cze- ,,Wychowawca” 11/2008
mu sprzyja
próżnowanie;
pedagog Gimnazjum
- przez obecność rodziców w czasie zabawy;
w Rejowcu – Edyta Farian
- przez powinności co jest niezmiernie ważne – wobec otoStrona 14
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