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„Bóg zmartwychwstał
Odwalił groby naszych domów.
Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli.
Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli.”
Ernest Bryll

Szanowni Państwo!
Wkrótce Święta Wielkanocne. Niech radość Zmartwychwstania Pańskiego niesie ze sobą zgodę i pojednanie, wzajemną miłość w rodzinach, zdolność
do przebaczania, życzliwość i otwartość na potrzeby drugiego człowieka,
niech da wiarę w zwycięstwo dobra i prawdy oraz odrobinę nadziei na lepsze
jutro.
Wójt Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Górski

Janusz Lechowicz

Egzemplarz bezpłatny
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Dnia 28.02.2013r. odbył się przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa
drogi gminnej w m. Rejowiec – ul. Przemysłowa. Wpłynęło 6 ofert.
Wybrano ofertę Nr 5 - Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. we Włodawie,
ul. Lubelska 62 za cenę: 149 286,30 zł netto, 183 622,15 brutto
Najdroższa oferta w tym przetargu to kwota: 171 861,46 zł netto, 211 389,60 brutto
Termin wykonania zamówienia do 25. 06..2013 r.
xxx

Dnia 01.03.2013 r. odbył się przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych – nawierzchnia asfaltowa w miejscowościach: 1) Rybie, 2) Wereszcze Małe. Wpłynęło 6 ofert.
Komisja przetargowa wybrała ofertę Nr 2 – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o. we Włodawie , ul. Lubelska 62 za ogólną kwotę 123 016,50 zł netto, 151 310,30 zł brutto
Najdroższa oferta w tym przetargu była za kwotę : 164 098,51 zł netto, 211 841,16 zł brutto.
Termin wykonania zamówienia do 10.06. 2013 r.
xxx

Dnia 05.03.2013 r. odbył się przetarg nieograniczony pn. Modernizacja drogi gminnej w m.
Czechów Kąt. Wpłynęło 5 ofert.
Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta Nr 5 Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Sp. z o.o. we
Włodawie, ul. Lubelska 62 za cenę 120 157,25 zł netto, 147 793,42 zł brutto
Najdroższa oferta była za kwotę 162 357,86 zł netto, 199 700,17 zł brutto.
xxx

Dnia 27.02.2013 r. odbył się wybór ofert w zapytaniu cenowym na cztery komplety placów zabaw. Wpłynęło 17 ofert.
Najkorzystniejszą ofertę przysłała firma P.P.H.U. „JORDAN”, Małkinia Górna ul. Brokowska 1 za
cenę 20 620,00 zł netto, 25 362,60 zł brutto.
Najdroższą ofertą w tym zapytaniu była za kwotę 96 400,00 zł netto, 118 572,00 zł brutto.
Teresa Anna Kula

Komunikat dla odbiorców wody i dostawców ścieków
na terenie gminy Rejowiec.
Obowiązkiem dostawcy wody i odbiorcy ścieków a więc Gminy Rejowiec jest dokładanie wszelkich starań, by usługi przez nią świadczone były na jak najwyższym poziomie. W zamian oczekujemy
terminowego uiszczania opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki wg faktur VAT wystawianych na
poszczególnych odbiorców wody i dostawców ścieków.
Z przykrością podkreślam fakt, że nie wszyscy jednak wywiązują się z obowiązków wynikających
z zawartych umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków tj. terminowego dokonywania opłat za
wykonaną usługę.
Są też i tacy odbiorcy, którzy notorycznie uchylają się od tych obowiązków, nie reagując na wezwania do zapłaty i wszelkiego rodzaju pisma w sprawie zaległości za wodę i ścieki.
Gmina, jako dostawca zobowiązana jest do podejmowania wszelkich działań przewidzianych
prawem, mających na celu wyegzekwowanie swych należności i tym samym uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz surowych sankcji nakładanych przez organy kontrolujące.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 8, ust. 1, pkt. 2 oraz art. 8, ust 3 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.
U. 2006, nr 123, poz. 858 z późn. zm.) jak również § 4 pkt. 5 oraz § 9 umowy na dostawę wody, w okresie wiosenno – letnim upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy będą odcinać przyłącza wodociągowe
odbiorcom uchylającym się od regulowania ww. należności wobec Gminy Rejowiec.
Ponowne przyłączenie do sieci wodociągowej będzie odbywać się przy zachowaniu wszelkich
procedur i czynności przewidzianych przepisami prawa na koszt odbiorcy.
Ciąg dalszy art. na następnej stronie
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Równolegle do tego Gmina Rejowiec będzie dochodzić swych należności na drodze sądowej,
co niestety narazi dłużników na dodatkowe wysokie koszty postępowania sądowego.
Wobec tych przykrych konsekwencji, które mogą nastąpić, apeluję do wszystkich o bieżące
regulowanie swoich zobowiązań, a do dłużników o spłatę powstałych zaległości za dostawę wody
i odprowadzanie ścieków w jak najszybszym terminie.
Tadeusz Górski

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi będzie obowiązywał wszystkich mieszkańców Gminy Rejowiec od dnia 1 lipca 2013 r. Gmina zacznie pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewni świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę od właścicieli
nieruchomości będzie obliczona w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca ustalono
w wysokości (Uchwała Nr XXV/173/2013 Rady Gminy Rejowiec z dnia 31 stycznia 2013 r.):
7,50 zł miesięcznie przy zbiórce selektywnej,
15,00 zł miesięcznie przy zbiórce nieselektywnej.
Opłata będzie pobierana na podstawie wypełnionej deklaracji, w której osoby zamieszkujące
nieruchomość oświadczą sposób gromadzenia odpadów wybierając spośród dwóch wariantów
(selektywnie, nieselektywnie). Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą dostarczone prze sołtysów poszczególnych sołectw.
Należność za odbiór odpadów komunalnych będzie uiszczana do ostatniego dnia każdego
miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłat: gotówką w kasie Urzędu Gminy w Rejowcu, 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.
Paulina Kowalczuk

Działka rolno - budowlana w Hruszowie. Uzbrojona, pow 0,78 ha, cena do uzgodnienia.
tel. 727 426 408
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Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt
Wielkiej Nocy, smacznego jajka, a także odpoczynku w rodzinnym gronie
członkom Towarzystwa Regionalnego Rejowiec , wszystkim mieszkańcom gminy
i ich gościom życzy Przewodniczący Towarzystwa Regionalnego
Jerzy Grzesiak

Wesołych, zdrowych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego święconego, mokrego
dyngusa oraz obfitych łask i moc błogosławieństw od Zmartwychwstałego Chrystusa na każdy
dzień życzy wszystkim mieszkańcom i ich gościom
Sołtys Rejowca i kol. Rejowiec
Lucyna Polakowska
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Chełmskie Zagłębie Węglowe w perspektywie najbliższego czasu
8. stycznia b.r. gościli w Chełmie przedstawiciele Kompanii Węglowej S.A. na czele z wiceprezesem Zarządu tejże P. Markiem Uszko, który złożył oficjalne potwierdzenie o odwiertach badawczych w okolicach Pawłowa. Ich początek planowany jest na kwiecień b.r. W konferencji prasowej zwołanej przez prof. Józefa Zająca – senatora RP, rektora PWSZ w Chełmie uczestniczyli
przedstawiciele wielu szczebli władzy lokalnej – prezydent Chełma p. Agata Fisz, wiceprezydent
p. Józef Górny, starostowie – chełmski p. Paweł Ciechan i krasnostawski p. Janusz Szpak, burmistrz Rejowca Fabrycznego p. Stanisław Bodys oraz wójtowie gmin – Rejowca p. Tadeusz Górski
i Rejowca Fabrycznego p. Zdzisław Krupa. Wystosowali list do wicepremiera, ministra gospodarki
Janusza Piechocińskiego, który nadesłał odpowiedź następującej treści:
Bardzo dziękuję Panu Wójtowi za przekazane na moje ręce wyrazy poparcia dla realizacji
prac przygotowawczych oraz budowy przez Kompanię Węglową S.A. kopalni węgla kamiennego
w Pawłowie w powiecie chełmskim.
Dziękuję również społeczności lokalnej, która z przychylnym zainteresowaniem przyjęła wiadomość o udzieleniu Kompanii Węglowej S.A. koncesji na rozpoznanie złoża węgla kamiennego
w rejonie Pawłowa i wiąże z tym faktem nadzieję na zahamowanie procesu degradacji gospodarczej
regionu, powstanie nowych miejsc pracy i związany z tym rozwój szkolnictwa przygotowującego
specjalistów w zawodach górniczych.
Licząca około 70 km kwadratowych powierzchnia rejonu Pawłów stanowi fragment udokumentowanego złoża węgla kamiennego Chełm II, którego wielkość zasobów bilansowych jest skalkulowana na ponad 1 mld ton, w tym ponad 45% to węgiel koksujący. Jestem przekonany, że budowa kopalni w Pawłowie, z własną elektrownią i dużym zbiornikiem wodnym, zapoczątkuje powstanie dużego Zagłębia Chełmskiego, eksploatującego te bogate złoża.
Pragnę zapewnić, że Ministerstwo Gospodarki popiera plany Kompanii Węglowej S.A. związane
z budową pierwszej kopalni tej największej górniczej spółki, zlokalizowanej poza Śląskiem. Będziemy czynić starania, aby inwestycja objęta została współfinansowaniem w ramach rządowego
programu Inwestycje Polskie, przeznaczonego dla projektów realizowanych przez duże firmy
z udziałem Skarbu Państwa. Na poziomie Ministerstwa Gospodarki sprawy związane z realizacją
inwestycji w Pawłowie wspierał będzie pan Maciej Kaliski, dyrektor Departamentu Górnictwa.
Założenia inwestycyjne oraz dotychczasowe kontakty pozwalają oczekiwać, że budowa kopalni w Pawłowie stanie się przykładem innowacyjności oraz efektywnej współpracy środowiska
lokalnego z przedsiębiorcami.
Podpisał Janusz Piechociński
Wszystko wskazuje na to, że dzięki zaangażowaniu wielu osób kopalnia stanie się faktem
dokonanym za około 5 lat. W planie jest także budowa elektrowni węglowej w rejonie s. Olesnik.
Janina Danielczuk

Niech radosne Święta Wielkanocne dodadzą nam otuchy, przywrócą nadzieję, rozproszą niepokoje, zaś zdrowie, optymizm i wiara
w lepsze jutro niech zagoszczą w naszych domach - z serdecznymi życzeniami dla wszystkich mieszkańców gminy oraz ich gości
Redakcja Okszy
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W czasach przedchrześcijańskich jajko by- mi substancjami. Na zielono barwiło się skorupki
ło symbolem życia. Ludzie uważali, ze posiada
magiczną moc. Chcąc chronić swoje domostwa
od wszelkiego typu nieszczęść, zakopywali przed
progiem jajko. Razem ze zmarłymi składali je
w grobach.
W trzecim tysiącleciu p.n.e. pojawiły się pierwsze pisanki. Znalezione w grobowcu na terenie
obecnej Syrii były wykonane z jaj strusich pięknie ozdobionych rytem.
Pierwsza polska pisanka odnaleziona w Opolu
w wieku X to zdobione woskiem, zabarwione na
kolor brunatny skorupki jaj.
Wraz z upływem czasu zmieniała się moda na
wykonywanie pisanek. Jaja barwiono naturalny

za pomocą kiełek młodego zboża. Chcąc otrzymać czarne pisanki, wykorzystywano napar z kory dębu lub olchy, dodając opiłki żelaza. Napar
z kwiatów malwy dawał kolor różowy. Jednak
najpopularniejszym kolorem była czerwień. Pozyskiwano ją z larw owadów czerwca.
Bardzo rozpowszechniony był zwyczaj barwienia
jaj w łuskach cebuli. Otrzymywało się kolory od
czerwieni do brązu.
Moda na pisanki wraca ponownie. Wykonane własnoręcznie są niepowtarzalne, jedyne
w swoim rodzaju. Warto pielęgnować tradycję,
bo jest ona częścią naszej kultury.
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Uwaga Rodzice!!
Gminne Przedszkole w Rejowcu prowadzi zapisy
dzieci na rok szkolny 2013/14.
Zapraszamy Rodziców dzieci w wieku 3, 4, 5 lat
o zgłaszanie się do kancelarii przedszkola w godzinach od
8. 00 do 15. 00 w celu pobrania kart zgłoszenia.
Rekrutacja będzie trwała do 30. 04. 2013 r
Dzieci 6. letnie będą realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. M. Reja w Rejowcu.
Wszystkich zainteresowanych proszę o zgłaszanie się do sekretariatu
Szkoły Podstawowej (więcej informacji na tablicy ogłoszeń w szatni).
Dyrektor Gminnego Przedszkola w Rejowcu
Barbara Kość

Informacja
W oparciu o pismo Min. Administracji i Cyfryzacji, KRTiT oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej informujemy, że wyłączenie naziemnej telewizji analogowej na naszym terenie nastąpi w dniu 17.
czerwca 2013 r.
Telewizję naziemną zastąpi telewizja cyfrowa. Oznacza to, że widzowie, którzy nie wyposażą się we właściwy sprzęt do jej odbioru, utracą możliwość odbierania telewizji naziemnej.
Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej potrzebny jest :
 nowoczesny telewizor cyfrowy lub
 zewnętrzny dekoder DVB - T MPEG - 4 w formie przystawki podłączony do telewizora oraz tak jak
dotychczas antena naziemna.
Koszt zakupu dekodera, to wydatek 100 - 250 zł. Ceny anten kształtują się pomiędzy 50 - 200 zł. Przy
zakupie dekodera lub telewizora trzeba upewnić się, czy to odpowiednie urządzenie.
Widzowie korzystający tylko z usług sieci kablowych lub odbierający telewizję satelitarną nie muszą
podejmować działań w związku z cyfryzacją telewizji, gdyż proces ten dotyczy telewizji naziemnej.
Informacje można uzyskać pod bezpłatnym nr 800 - 007 - 788.
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W dniach 18 - 22 luty
2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu odbywały się Warsztaty Plastyczne
dla 47. dzieci z terenu gminy
Rejowiec. Zajęcia z nimi prowadzili artyści: Elżbieta Konopka z Rejowca Fabrycznego,
Krystyna Mojska z Krasnegostawu, Stanisław Jan Miszczuk
z Rejowca, Stanisław Wójcik
z Chełma. Dzieci również
uczestniczyły w zajęciach
garncarskich prowadzonych
przez pana Leszka Kiejdę –
GOK Pawłów. Obejrzały
przedstawienie grupy Małych
Form Teatralnych Art. – Re
z Krakowa pt. „Warkocz królowej Widełki”. Zakończeniem
Warsztatów był wyjazd do Lublina na film „Zambezi” oraz
zwiedzanie miasta. Opiekunem
Warsztatów był Grzegorz
Gwardiak. Ferie w GOK to nie
tylko Warsztaty. Przeprowadzono także rozgrywki rekreacyjno - sportowe. W kategorii
piłkarzyki stołowe nagrodzono następujące osoby: Dominikę Herman, Maję Hałas, Kingę
Jaworską, Igę Wdowicz, Dominika Mazura, Dawida Psujka, Weronikę Kozioł, Olę Fornal, Ewę Adamczyk, Natalię
Jasińską, Karolinę Krzywicką
i Weronikę Jasińską. Zakończenie ferii zostało uwieńczone wykonaniem rzeźby śniegowej, za którą został nagrodzony Kacper Grabiec.

Zespół woogie - boogie z MDK w Chełmie

obchodzony Gminny Dzień
Kobiet. W tym roku czekało na
panie wiele atrakcji. Na początku uroczystości życzenia
przekazał Tadeusz Górski,
Wójt Gminy Rejowiec, ks.
Proboszcz Andrzej Jeżyna,
Janusz Lechowicz, Przewodniczący Rady Gminy, Mirosław
Kość, Radny oraz członek Towarzystwa Regionalnego Rejowiec. Dla pań zagrała Orkiestra Dęta z Rejowca pod kierunkiem Mariusza Cichosza,
wystąpiły dzieci z Przedszkola
Gminnego w Rejowcu przygotowane przez Małgorzatę Krupińską oraz Karolinę Pilipczuk. Następnie wystąpiła grupa wokalna z GOK przygotowana przez Marka Pukasa, zatańczył zespół boogie - wrogie
z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie oraz Bogdan
Depta, który prowadził całą
uroczystość. W sali klubowej
można było zobaczyć wystawę
haftów i rękodzieła artystycznego pań pracujących na zajęxxx
Gminny Dzień Kobiet ciach w naszym ośrodku kultury (i nie tylko).
8 marca 2013 roku
Dodatkową atrakcją dla
Już tradycyjnie w tym pań była wystawa Grzegorza
dniu w gminie Rejowiec jest Gwardiaka, pracownika GOK
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i nauczyciela plastyki w SP
w Rejowcu, zorganizowana
w ośrodku kultury z okazji jubileuszu 5. lecia twórczości
artystycznej. Na wystawie znalazło się 56 prac (w technice
olejnej, akwarelowej i tuszu).
Wystawę można oglądać do
końca marca. Wernisaż umilał
koncert kapeli Sami Swoi
z Rejowca oraz słodki poczęstunek przygotowany dla pań
z okazji tego święta.
Panie bawiły się znakomicie z okazji swojego święta
i wyjątkowego uczczenia go
w gminie Rejowiec, a ośrodek kultury opuściły dopiero
po 5. godzinach niesamowitych wrażeń i niezapomnianej atmosfery.
Grzegorz Gwardiak

Urodzeni: Mieszko G.,
Oliwier T., Marek S., Marecel B., Julia G., Wiktoria
D., Natalia P., Zuzanna D.,
Arkadiusz K., Zuzanna S.,
Alicja L.
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Zajęcia prowadzone
przez Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu
w 2013 roku
1. Grupa dorosłych „Igłą malowane”– w razie potrzeby
2. Zajęcia recytatorskie (wtorek- piątek 15. 15)
3. Zajęcia teatralne (wtorek-piątek 17. 15, sobota 12. 00 - 19. 45)
4. Zajęcia sportowe „Guerrero” – 2 razy w tygodniu (środa, piątek 18. 00 - 19. 45)
5. Koło plastyczne maluchy – 1 raz w tyg. (środa 15. 00 - 16. 00)
6. Koło plastyczne dla dzieci – 1 raz w tygodniu (środa 16.00 - 17. 00), możliwość prowadzenia
zajęć dla dorosłych (w razie potrzeby, konsultacje cały tydzień)
7. Zajęcia taneczne (wtorek 17.00 - 18. 00)
8. Aerobik (wtorek 18.00 - 19.00)
9. Zajęcia wokalne (czwartek 15.00 -18.00)
10. Orkiestra Dęta (czwartek godz. 16.00 - 18.00)
11. Nauka gry na instrumentach (wtorek godz. 13.00 -16.00 i czwartek od 13.00 do 16.00)
12. Kapela ludowa Sami Swoi (wtorek godz. 16.00 – 19.00)
13.Siłownia - wtorek - sobota (12. 00 – 19. 45)
Godziny pracy pracowników etatowych w GOK:
Dorota Łosiewicz: poniedziałek 8. 00 - 16. 00, wtorek 9. 00 - 17. 00, środa 8. 00 - 16. 00,
czwartek 9. 00 - 17. 00, piątek 7. 30 - 15. 30
Danuta Długosz od wtorku do soboty od 12. 00 do 20. 00
Grzegorz Gwardiak: wtorek od 14. 00 do 20. 00, środa od 10. 00 do 20. 00, czwartek, piątek
i sobota od 12. 00 do 20. 00.

Kurs komputerowy ,,50+” w Gminnej Bibliotece Publicznej
W okresie od 05.02 – 27.02.2013r. w Gminnej Bibliotece po raz kolejny odbył się bezpłatny kurs komputerowy dla osób, które nie miały kontaktu z komputerem. Kurs został przeprowadzony na sprzęcie, który biblioteka otrzymała w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Tak jak poprzednio propozycja nasza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Chętnych było o wiele więcej niż stanowisk komputerowych, dlatego też
uczestnicy pracowali w dwóch grupach, spotykając się dwa razy w tygodniu. Ogólnie w kursie
uczestniczyło 13 osób. Poznawali oni podstawy wiedzy informatycznej, w tym: obsługa urządzeń komputerowych, korzystanie z Internetu, praca z edytorem tekstu, korzystanie z poczty
elektronicznej, odtwarzanie filmów i plików muzycznych. Na zakończenie kursu przygotowano
słodki poczęstunek. Pan Wójt wręczył wszystkim uczestnikom dyplomy ukończenia kursu.
W związku z duzym zainteresowaniem mieszkańców Biblioteka planuje przeprowadzenie podobnego kursu dla osób ” 50+ „ w okresie jesiennym.
O terminie kursu poinformujemy mieszkańców gminy na łamach Okszy.
Wiesława Podkowa

"Dobre słowo leczy smutek"
Panu Wójtowi Tadeuszowi Górskiemu, członkom Towarzystwa Regionalnego oraz
wszystkim , którzy wspierali nas dobrym słowem w trudnych chwilach i uczestniczyli
w ostatniej ziemskiej drodze naszej Mamy Heleny Grzesiak tą drogą składam serdeczne podziękowania
Jerzy Grzesiak z Rodziną
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Nowe książki w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Rejowcu systematycznie wzbogaca swój księgozbiór o nowe
pozycje. W roku ubiegłym z dotacji samorządowej biblioteka zakupiła 225 książek na kwotę
3.248,46 zł, z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” zakupiono 186 książek za 3.200 zł.
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczyła dla biblioteki
2.000 zł, za które kupiliśmy 84 książki o patologiach społecznych Dzięki naszym Czytelnikom,
którzy wykupili cegiełkę - „Zakup nowości wydawniczych” księgozbiór biblioteki powiększył się
o 29 pozycji książkowych na kwotę 746 zł. Z pozyskanych środków łącznie biblioteka zakupiła
523 książki za kwotę 9.194,46 zł.
Przy zakupie nowości książkowych kierujemy się głównie preferencjami i zainteresowaniami
naszych Czytelników, toteż wśród ostatnio zakupionych książek znaleźć można zarówno bajki dla
najmłodszych, beletrystykę dla młodzieży i dorosłych, biografie, literaturę podróżniczą jak również
pozycje popularnonaukowe z różnych dziedzin.
Zachęcając do lektury, biblioteka dziękuje jednocześnie wszystkim swoim darczyńcom.
Wiesława Podkowa

Do czego uczniów podstawówki zainspiruje
Król Julian?

Kiermasz Pomysłów
O dużych sukcesach, ale i osobistych zwycięstewkach, o sprawach poważnych, ale i rzeczach
śmiesznych, o kwestiach szkolnych, ale i zupełnie
z nią niezwiązanych, o zagadnieniach barwnych, ale
i takich bez obrazków... O wszystkim z każdej beczki
i niejednego pieca, od dwudziestu lat, pisze gazeta
„Żaczek”. To szkolna gazeta wydawana przez Szkołę
Podstawową. Teraz ma nowy pomysł.
„Kiermasz Pomysłów” to najnowsza akcja ogłoszona
w gazetce. Jej celem jest wykorzystanie potencjału
jakim są uczniowie, do wdrażania ich do samorządności, oraz ich rodzice, do uczestnictwa w partnerstwie
jakie stanowi szkoła XXI wieku. Akcja zakłada przetaczającą się przez marzec burzę mózgów w klasowych drużynach złożonych z uczniów, rodziców
i wychowawców. Zbierane będą ciekawe pomysły
usprawnienia jednych spraw i interesujące inicjatywy
ubarwienia innych. Będą one gromadzone przez wychowawców i zapisywane w specjalnym formularzu.
Finałem będzie podsumowanie dokonane przez dyrektor szkoły Małgorzatę Królicką, która nagrodzi najbardziej aktywne drużyny i zezwoli na wprowadzenie w życie najciekawszych inicjatyw.
Z niecierpliwością czekamy na owoce tego eksperymentu. Oby nie wszystkie pomysły były, jednak,
inspirowane poglądami zapatrzonego w siebie Króla Juliana ...
Anna Kostecka
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W związku z możliwością pozyskania dotacji na zadanie ,,Usuwania
wyrobów zawierających azbest” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie we współfinansowaniu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do siedziby Urzędu Gminy Rejowiec osobiście lub telefoniczne pod nr 82 56 88 145 w. 34 – P. Paulina Kowalczuk, w celu zapoznania się z kryteriami udzielenia możliwych dotacji
do dnia 15 kwietnia 2013 r.

Paulina Kowalczuk

Pogodnych, radosnych, zdrowych i pełnych rodzinnej atmosfery
Świąt Wielkiej Nocy mieszkańcom Hruszowa i Kolonii Hruszów życzy sołtys
Sylwester Mazur
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Udka w sosie miodowo - musztardowym
Potrzebujemy: 5-6 udek, natka pietruszki do posypania
Glazura: 3łyżki płynnego miodu, 4 łyżki musztardy gruboziarnistej, 4 łyżki octu białego winnego, 4 łyżki oleju słonecznikowego, przyprawa do kurczaka, sól,
pieprz
Sposób wykonania: udka włożyć do szklanego naczynia, polać glazurą, przykryć folią
i wstawić do lodówki na 1godz.Wyjąć udka z marynaty, ułożyć w naczyniu żaroodpornym.
Piec 40 min. pozostałym sosem polać ziemniaki i posypać natką pietruszki.
Izabela Karauda
KGW Wereszcze Małe

Ruszyła VI edycja programu stypendialnego dla maturzystów
Indeks Start2Star
Rozpoczęła się szósta edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star, którego celem jest zapewnienie zdolnym ale niezamożnym maturzystom finansowania przez cały okres studiów (stypendia w wysokości 1300 zł miesięcznie). Kandydaci mają pełną swobodę wyboru uczelni i kierunku studiów. Organizatorem projektu jest Fundacja 2065
im. Lesława A. Pagi we współpracy z Fundacją Jolanty i Leszka Czarneckich. Udział w programie mogą wziąć osoby
spełniające następujące warunki:
1.
Miesięczny dochód w rodzinie kandydata nie może przekraczać 1000 zł netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny (w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych),
2.
Średnia ocen minimum 4, 0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej,
3.
Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych związanych z przyszłym kierunkiem studiów,
4.
Wykazanie się aktywnością społeczną i przedsiębiorczością.
W ramach I etapu realizacji kandydaci powinni zarejestrować się oraz wypełnić formularz na stronie
www. fundacjajlc. pl/start2star w terminie do 7. kwietnia 2013 roku.
Drugi etap realizacji przewiduje rozmowę kwalifikacyjna przez Komisją Stypendialną, która odbędzie się
w terminie 23 - 26 kwietnia 2013 roku w Warszawie, dojazd kandydatów na rozmowy będzie refundowany.
Więcej info. o projekcie znajduje się na stronie www.paga.org.pl/ start2star
xxx

Telefon zaufania dla osób uzależnionych behawioralnie
W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie dostępny jest Telefon Zaufania o numerze
801 889 880 dla osób uzależnionych behawioralnie oraz ich rodzin i bliskich.
Uzależnienia behawioralne są to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), czyli Np.. Pracoholizm, uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu, komputera, uzależnienie od zakupów, czy objadania się.
Konsultacje prowadzone są przez doświadczonych specjalistów Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego codziennie, także w weekendy, w godzinach od 17. 00 do 22. 00.
Kierownik GOPS w Rejowcu
Dorota Holuk

Odeszli: Błasiak Stanisława ur. 1929 r., Broda Stanisław ur. 1965 r., Grzesiak Helena ur.
1931 r., Herda Andrzej ur. 1972 r., Jarosz Zbigniew ur. 1949 r., Kajdaszuk Andrzej ur. 1957, Kaproń Jan ur. 1921 r., Kawałek Ryszard ur. 1954 r., Kozak Mieczysław ur. 1938 r., Krupiński Kazimierz ur. 1951 r., Mazurek Katarzyna ur. 1925 r., Modrzyńska Marianna ur.
1933 r., Niegoda Anna ur. 1993 r., Oszust Celina ur. 1933 r., Piekaruś Kazimiera ur. 1934 r.,
Płachecka Janina ur. 1937 r., Ragaman Kazimierz ur. 1932 r., Serafin Genowefa ur. 1920 r.,
Skubisz Nadzieja ur. 1930 r., Szadura Mieczysław ur. 1924 r., Szłapa Teodozja ur. 1931 r.

Strona 14

OKSZA

Strona 15

OKSZA

OKSZA.
Gazeta samorządowa. Redaktor prowadzący: Janina Danielczuk.
Adres redakcji: ul. Dąbrowskiego 1, 22 - 360 Rejowiec. Wydawca: URZĄD GMINY REJOWIEC
Skład: Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu; Druk: WCP KORZAN, ul. Szkolna 16, 22 - 100 Chełm, tel.825640055
Nr 2/ 2013 - 1500 ; www.gmina.rejowiec.pl
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu e-mail: sekretariat@gmina.rejowiec.pl

