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Szanowni Państwo 

  Święta Wielkanocne niosą przesłanie życia nad śmiercią i wynikającą z tego na-
dzieję, która zawsze towarzyszy człowiekowi i nie może go zawieść. 
     Niech te radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego dadzą wszystkim miesz-
kańcom gminy i Ich gościom otuchę. Niech sprawią, aby pokój płynący z wiary        
w Zmartwychwstanie przenikał każdy dzień naszej codzienności, dał siłę w pokonywa-
nie trudności, rozproszył wątpliwości ogarniające człowieka i pozwolił otworzyć się na 
potrzeby innych. 
      Z  okazji tych Świąt - serdecznych spotkań w gronie najbliższych, wiele radości, 
zgody, miłości w rodzinach, życzliwości bliższego i dalszego otoczenia oraz smacznego 
święconego 
          życzą 
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Gminny Dzień Kobiet w obiektywie  
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OKSZA 

 W ramach I przetargu - ogłoszonego w lutym br. zostaną przeprowadzone nastę-
pujące inwestycje drogowe – współfinansowane z Funduszu Sołeckiego 
Zawadówka -  450 mb – asfalt – wartość zadania po przetargu - 100 183,50 zł 
Zagrody/Czechów Kąt – 290 mb – asfalt – wartość zadania po przetargu - 
-  67 059,60 zł 

Hruszów – 160 mb  – asfalt – wartość zadania po przetargu -  35 620,8 zł 
Zyngierówka (do sklepu) – 240 mb – kamień – wartość zadania po przetargu 50 922,00 zł 
Marynin – 395 mb – asfalt – wartość zadania po przetargu -  43 240,65 zł 
Wereszcze Duże – I etap 500 mb – kamień – wartość zadania po przetargu - 46 125,00 zł 
Wereszcze Małe –  I etap 300 mb – kamień – wartość zadania po przetargu -  27 675,00 zł 
Rybie – 480 mb – kamień – 130 mb (do lasu) – wartość zadania po przetargu -  48 486,60 zł 
Kobyle – 504 mb – asfalt – wartość zadania po przetargu - 104 836,05 zł 
Rejowiec – ul. Szkolna (łącznik) – 100 mb, ul. Szkolna 150 mb – asfalt – wartość zadania po prze-
targu - 87 075,57 zł  

xxx 

 Ponadto przygotowano dokumentację projektową wraz z uzgodnieniami oraz uzyskano po-
zwolenia na prowadzenie inwestycji: 
 Modernizacja drogi gminnej w m. Leonów – Bieniów – Niemirów – 600 mb – asfalt – inwe-
stycja współfinansowana ze środków budżetu Województwa Lubelskiego  
 Modernizacja drogi gminnej w m. Bieniów – Niemirów- Stary Majdan – 1 660 mb (w podzia-
le na etapy I etap 800 mb) - kamień 
 Modernizacja drogi gminnej w m. Niedziałowice I (Wojniaki) – 483 mb - asfalt 

xxx 

 Dodatkowo zostaną przeprowadzone inwestycje drogowe jak poniżej: 
 Trwają przygotowania do przetargu na budowę zatoki postojowej przy cmentarzu oraz remont 
chodnika w kierunku Osiedla SM „Osada”  – inwestycja realizowana wspólnie z Wojewódzkim Za-
rządem Dróg współfinansowana ze środków Województwa Lubelskiego 
 Wysłano zaproszenia do składania ofert na wykonanie projektu zagospodarowania terenów 
zielonych w Rejowcu – przy pawilonie oraz przy szkole. 
 Wysłano zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług równiarką i walcem w celach 
profilowania i utwardzenia gruzem lub kamieniem dróg gminnych, planuje się wykorzystanie sprzę-
tu w m. Aleksandria Krzywowolska Dolna, Majdan Stary Górny, Czechów Kąt (wzdłuż torów), 
Adamów, Kobyle , Wereszcze Małe. 
 Został przygotowany  projekt wykonania zatoki postojowej dla autobusów oraz chodnika przy 
ul. Szkolnej – inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci dojeżdżających. 
Planuje się również ogłoszenie przetargu dotyczącego ułożenia nowej warstwy ścieralnej na ul.  Sło-
necznej i w Wólce Rejowieckiej oraz budowę chodnika wzdłuż ulicy Słonecznej do ul. Szkolnej – 
inwestycja w 50 % współfinansowana ze środków „Narodowego programu przebudowy dróg lokal-
nych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność  - Rozwój”. 

xxx 

 Wyszczególnienie pozostałych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
oraz stopień ich realizacji: 
 „Budowa kanalizacji sanitarnej” – ul. Fabryczna – inwestycja 75 % współfinansowana ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej - została podpisana umowa z Samorządem Województwa Lubelskiego 
- wartość zadania po przetargu 203 349,34 zł brutto. W dniu 24 marca 2014 r.  został przekazany 
Wykonawcy plac budowy. 
  „Od jarmarków Mikołaja Reja do współczesnej promocji lokalnych produktów i rękodzieła- 

przebudowa targowiska i parkingu wraz z wyposażeniem w miejscowości Rejowiec” – inwestycja 
75 % współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 
Odnowa i rozwój wsi - została podpisana umowa z Samorządem  

Strona 3 

Ciąg dalszy art. na następnej str. 
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 Pogodnych, pełnych ciepłej i prawdziwie rodzin-
nej atmosfery, niosących pokój i nadzieję Świąt 
Wielkanocnych 
   Czytelnikom Okszy  
     życzy 
       Redakcja 

Strona 4 

Województwa Lubelskiego – wartość zadania po przetargu 245 148,50 brutto. W dniu 26 marca  2014 
r. została podpisana umowa z Wykonawcą. 
 „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rejowcu” - inwestycja polega na dokończe-
niu budowy - wykonaniu prac wewnątrz budynku - inwestycja współfinansowana ze środków Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej - wartość zadania po przetargu 820 697,37 zł brutto. W dniu 10 kwiet-
nia zostanie podpisana umowa z wykonawcą.  
 

 „Aktywny wypoczynek dzieci i dorosłych w gminie Rejowiec” - inwestycja polegająca na budo-
wie placów zabaw w Leonowie (już funkcjonuje), w Maryninie oraz w Wólce Rejowieckiej (plac za-
baw wraz z elementami siłowni zewnętrznej) - projekt współfinansowany w 80 % ze środków Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Małe projekty - została podpisana umowa  
z  Samorz ądem Wojewódz t wa Lubelskiego -  p rojekt  w trakcie real iz acji 
 „Sport to zdrowie” - remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie publicznej sali sporto-
wej w Rejowcu (remont Domu Strażaka) - projekt współfinansowany w 80 % ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Małe projekty - wniosek w trakcie weryfikacji         
w Urzędzie Marszałkowskim 

 
 „Remont połączony z modernizacją oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Wólka Rejowiec-

ka” - projekt współfinansowany w 80 % ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ra-
mach działania Małe  - wniosek w trakcie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim 

 
 „Spotkanie z Gminą Rejowiec” - projekt polegający na promocji walorów gminy Rejowiec po-
przez organizację festynu oraz publikację folderu promocyjnego -  projekt współfinansowany w 80 % 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Małe projekty  - wniosek  
w trakcie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim 
 

 „Remont istniejącej bieżni służącej do rekreacji”- inwestycja polegająca na wykonaniu bieżni 
tartanowej na boisku gminnym - projekt współfinansowany w 33 % ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej - wniosek w trakcie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim Departament Kultury, 
Edukacji i Sportu. 
 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siedliszczki - inwestycja polegać będzie na 
montażu przewodu oświetleniowego oraz lamp ulicznych - wystąpiono do Zakładu Energetycznego 
oraz do Starostwa Powiatowego w Chełmie o wydanie warunków niezbędnych do przygotowania pro-
jektu. 
               Aneta Jeleń 

O G Ł O S Z E N I E 
 Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec 
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy zostały za-
mieszczone wykazy: wykaz  nieruchomości stanowiących własność gminy, przezna-
czonej do dalszego najmu na okres do 3 lat– lokal użytkowy o powierzchni 61 m² 
we wsi Leonów. 
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 W dniu 30 grudnia 2013 Rada Gminy Rejowiec uchwaliła budżet na 2014 rok.  Został on po-

dzielony na dochody, wydatki, przychody i rozchody.  

W budżecie zostały zapisane wszystkie zadania, jakie nasza gmina powinna zrealizować w ciągu roku 

budżetowego.  

    W budżecie zostały wydzielone główne źródła dochodów gminy Rejowiec z podziałem na bie-

żące w kwocie 16 732 550,00 zł  i majątkowe w kwocie 1 110 641,00 zł w tym z tytułu dotacji i środ-

ków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unii europej-

skiej w kwocie 609 641,00 zł.   

Wydatki w budżecie w przeważającej części wiążą się z realizacją zadań obligatoryjnych. Zadania te 

muszą być realizowane w każdym okresie budżetowym, co wiąże się z koniecznością zaplanowania 

na każdy rok budżetowy wydatków umożliwiających nieprzerwaną realizację danego zadania. Wydat-

ki podzielono na bieżące w kwocie 15 353 691,00 zł i majątkowe w kwocie 2 489 500,00 zł w tym na 

programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej w kwocie 989 500,00 zł.  

    Obecnie budżet gminy to kwota 20 696 846,00 zł po stornie wydatków. Kwota ta w porównaniu 

z początkowym planem została zwiększona o 2 853 655,00 zł. Skutkiem tak dużego zwiększenia pla-

nu wydatków jest zaplanowanie  dotacji na zadania bieżące jak i majątkowe oraz wprowadzenie kwo-

ty 930 000,00 zł wolnych środków, które wypracowaliśmy w 2013 roku. (Wolne środki to kwota jaka 

znajduje się w dyspozycji jednostki i może być wykorzystana na realizację zadań tej jednostki)  

Realizując budżet 2013 roku wypracowaliśmy nadwyżkę budżetową w kwocie 1 817 764,19 zł  oraz 

nadwyżkę operacyjną w kwocie 2 649 925,68 zł. Środki, jakie pozostały na rachunku bankowym do 

dyspozycji to kwota 1 000 569,58 zł, którą sukcesywnie wprowadzamy do budżetu 2014 r. jako wolne 

środki. 

    Kwota jaką obecnie mamy przeznaczoną na inwestycje to 5 229 029,00 zł w tym na zadnia re-

alizowane przez gminę to 4 754 529,00 zł, i na zadania jako pomoc finansowa w kwocie  

474 500,00 zł. 

   Konsekwentnie spełniając wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych, planując budżet na 

2014 rok również zaplanowaliśmy nadwyżkę operacyjną w kwocie 1 378 859,00 zł,. 
           Skarbnik Gminy 

           Renata Słomczyńska 

Wokół rejowieckiego budżetu 

           
        Moc łask i błogosławieństw od Zmartwychwstałe -
       go Chrystusa, pełnych dobroci i pokoju Świąt Wielkanoc-   
                         nych z radosnym Alleluja oraz smacznego święconego,  
       wielu najmilszych spotkań rodzinnych, mokrego dyngusa  
           mieszkańcom Rejowca i Kolonii  
           Rejowiec i Waszym gościom  
 
              życzy sołtys, 
              Lucyna Polakowska  
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Z Podola do Rejowca 
 

 Nazwisko Kossowski kojarzone jest w Polsce ze znamienitymi rodami, z których wywodziło 

się wiele zasłużonych dla ojczyzny obywateli. Byli wśród nich zarówno politycy, duchowni,  pracowni-

cy państwowi różnych szczebli a także szlachta, rycerstwo, czy w późniejszym okresie przedstawicie-

le wojska, artyści, urzędnicy. 

Powszechnie uważa się, że Kossowscy wyszli z Kossowa vel Koszowa, vel Koszewa  

leżącego w ziemi drohobyckiej. Pierwszym Kossowskim wymienionym w piśmiennictwie polskim był 

Stanisław, o którym mówi się, że w 1485 r.  mieszkał w Drohiczynie. Wzmianki o tym rodzie występu-

ją także w latach 1496, 1532, 1563, 1636, czy 1672 r. Kossowscy są też obecni w dokumentach pol-

skich w kolejnych wiekach.  

W Polsce były co najmniej dwie niezależne od siebie linie rodów Kossowskich, które legity-

mowały się herbami Ciołek i Dołęga, przy czym drugi z wymienionych rodów, oprócz Kossowa miał 

mieć swoje korzenie w miejscowości Zimne, w parafii grodziskiej, w powiecie  szadkowskim .   

Należy też dodać, że herbem Ciołek znaczyło się wiele innych niż Kossowscy rodów. Znawcy 

przedmiotu wymieniają aż 185 nazwisk .Są wśród nich: Stanisław August Poniatowskim, Tadeusz 

Boy-Żeleński, Maciej Drzewick, arcybiskup gnieźnieński, Kanclerz Wielki Koronny czy Stanisław 

Ciołek, biskup z przełomu XIV i XV stulecia. 

P o d o b n i e  rzecz się ma z herbem Dołęga. Henryk Grocholski podaje, że przynależał on 

do co najmniej 298 rodzin , wśród których byli między innymi: Jerzy Mycielski, historyk, Roch 

Kossowski, Paweł Włodkowic, czy Maria Skłodowska-Curie. 

Warto w tym miejscu wyjaśnić, że oprócz wymienionych rodów znane są również mniej zna-

czące rody Kossowskich, które legitymowały się innymi, niż wymienione herby. Były to przykładowo: 

Abdank, Jelita, Kościesza, Leszczyc, Łodzia, Odwaga, Rawicz, Suchekomnaty, Wieniawa .  

Jak już zostało wspomniane, przedstawiciele Kossowskich w sposób szczególny służyli swoje-

mu krajowi. W wielu źródłach wymienia się najważniejszych z nich, a przecież nawet ci z drobnej 

szlachty w wielu przypadkach zasługują na szacunek, uznanie, a przede wszystkim pamięć. 

Niewątpliwie do takich należy Józef Kossowski, wieloletni burmistrz Rejowca, powiat chełm-

ski i Żółkiewki, powiat krasnostawski. Jest to niewątpliwie przykład członka rodu szlacheckiego, który 

całe swoje zawodowe życie spędził na szeroko rozumianej Chełmszczyźnie, służąc miejscowym spo-

łeczeństwom, ciesząc się szacunkiem i uznaniem. 

A. Boniecki, Herbarz Polski, cz. I, wiadomości historyczno-genealogicne o rodach szlacheckich, t. XI, Warszawa  
07, s. 335. 
Ibidem, s. 336. 
T. Gajl, Herbarz Polski od średniowiecza do XX wieku, Gdańsk 2011, 608 s.  
H. Grocholski, Genealogia dynastyczna (Dynastic Genealogy), Herb Dołęga, 
http://genealogia.grocholski.pl/gd/herb.php?id=0037, data pobrania (4 IV 2014). 
T. Gajl, Herby …op.cit. 
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 Na tę bardzo interesującą postać natrafiłem w trakcie opracowywania serii naukowej  Monogra-

fie Wschodniej Lubelszczyzny.  To właśnie w trakcie  prac związanych z dokumentacją pozycji opisujących 

gminy Rejowiec i Żółkiewka natrafiłem na burmistrza Józefa Kossowskiego.  Z pozoru funkcja,  jaką 

pełnił wydaje się nie  być zbyt atrakcyjną, by  uzasadniała podejmowanie żmudnej i  czasochłonnej pra-

cy związanej z kwerendami archiwalnymi, analizą wielu opracowań heraldyczno-geneologicznych, 

czy badaniami terenowymi.  W rzeczywistości jednak, postać ta jest na tyle wyrazista i interesująca, że 

w mojej ocenie zasłużyła na specjalne  potraktowanie, tym bardziej, że akta archiwalne wskazują na je-

go patriotyzm, szczerość, prawdomówność, skromność oraz oddanie swojemu Kościołowi. W tym 

właśnie celu dokonane zostały badania dokumentacji archiwalnych Parafii Rzymskokatolickiej 

Pawłów, Żółkiewka, Gorzków, Wysokie, Wierzchowina, Rudnik, Bychawa, Bychawka, Archiwum 

Państwowym w Lublinie i Zamościu oraz Archiwum Głównym Akt Dawnych a także archiwum Parafii 

Rzymskokatolickiej w Podkamieniu, dekanat i powiat Brody – leżącej wówczas na pograniczu Podola i  

Galicji, gdzie się urodził i gdzie spędził młodość. 

Józef Kossowski w 195 rocznicę ślubu, który zawarł z Marianna z  Dąbrowskich w kościele pa-

rafialnym w Pawłowie oraz w 155 rocznicę śmierci (jest pochowany na cmentarzu w Żółkiewce) po-

wraca do Rejowca, gdzie spędził około 20 lat dorosłego życia. Ukochał tutejszych mieszczan  i mia-

sto, miał  przyjaciół w ówczesnych elitach gospodarczych i  administracyjnych, a  także, co jest bardzo 

istotne, jego dom był otwarty dla wszystkich, którzy potrzebowali jakiegokolwiek wsparcia.  Należy 

też dodać, że właśnie w Rejowcu przyszło na świat sześcioro jego dzieci. Można więc mówić o rejo-

wieckim rodzie Kossowskich, któremu początek dał właśnie Józef Kossowski, wiceburmistrz i bur-

mistrz tego miasta. 

 Planowane przez władze gminy Rejowiec uroczystości rocznicowe, w mojej ocenie,  będą po-

dziękowaniem złożonym byłemu burmistrzowi za jego wieloletnią służbę na rzecz mieszkańców Re-

jowca i okolic,  a także trwanie w wierze Ojców, mimo bardzo trudnego okresu, w jakim przyszło mu 

żyć. 

           Dr Andrzej Wawryniuk   
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Wypalanie - problemem nas wszystkich 
 Zima była dość łagodna, więc już płoną 

trawy. Niestety jest już także pierwsza ofiara 
śmiertelna wypalania traw w Sosnowcu – woj. 
śląskie. 
 Od początku roku do 13 marca br. strażacy 
wyjeżdżali już do ponad 20 tysięcy pożarów 
traw, łąk i nieużytków (paliło się w sumie już po-
nad 11 756ha). Najwięcej tego rodzaju pożarów 
odnotowano na terenie woj. dolnośląskiego 
(4495), śląskiego (3441) i mazowieckiego (2064). 
Niestety, wzrasta również ilość pożarów lasów. 
We wspomnianym okresie strażacy gasili już 563 
takich pożarów. Najwięcej było ich na terenie 
województw: dolnośląskiego (87), mazowieckie-
go (68) i podkarpackiego (56). 
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz 
przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie 
wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele 
osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc 
swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od 
pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem prze-
konanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy    
i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie 
korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie 
błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że 
wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, 
niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym 
– ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bar-
dzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślin-
nych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do at-
mosfery przedostaje się szereg związków che-
micznych będących truciznami zarówno dla lu-

dzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również 
przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie 
prowadzą niestety także do wypadków śmiertel-
nych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć 
ponosi kilkanaście osób. 
Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, 
która ze względu na występujące w tym czasie 
okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże pal-
ne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynni-
ka ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtow-
nym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn 
ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, 
nadal bowiem trzeba pamiętać, że po zimie trawy 
są wysuszone i palą się bardzo szybko. W roz-
przestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, 
które wbrew logice decydują się na wypalanie 
traw, przekonane są, że w pełni kontrolują sytu-
ację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Nieste-
ty mylą sie i czasami kończy się to tragedią.     
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 bezpo-
średnie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 
CO ROKU W POŻARACH WYWOŁA-
NYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LU-
DZIE, W TYM PODPALACZE, PRZYPAD-
KOWE OSOBY ORAZ STRAŻACY!!! 
 

 Ogień bowiem to żywioł. Zdarza się, że     

w starciu z nim giną także osoby wyszkolone     

Kilka słów przypomnienia o odpadach komunalnych … 

 

Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku poprzez 
między innymi wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunal-
nych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.  

Priorytetową zasadą jest zbieranie odpadów w sposób selektywny zgodnie z wytycznymi zawar-
tymi w ulotce na temat segregacji odpadów komunalnych, zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu - 
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/. 

W przypadku nieprzestrzegania przez właściciela nieruchomości rygorów w zakresie obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako 
zmieszane odpady komunalne, co skutkować będzie znacznie wyższą opłatą. 

Odpady komunalne odbierane są w godzinach od 7.00 do 20.00, w związku z powyższym należy 
wystawić je przed posesją, przy drodze publicznej w dzień odbioru do godziny 7.00.  

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych zamieszczony jest na stronie interne-
towej Urzędu Gminy - http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/. 

Paulina Kowalczuk 
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WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ 
NIEBEZPIECZNE,  

ALE TEŻ NIEDOZWOLONE! 
  Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzyko-
wać, muszą również liczyć się z konsekwencja-
mi. 
O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone 
mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.      
o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2009 r. Nr 

151, poz. 1220 z późn. zm.), art. 124. 

„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużyt-
ków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków ko-
lejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 13-
1: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, ro-
wy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowi-
ska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo 
grzywny”. Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 wrze-
śnia 1991 r. o lasach (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: 
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do 
tego celu przez właściciela lasu lub nadleśnicze-
go, 
2. korzystania z otwartego płomienia, 
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozo-
stałości roślinnych”. 
 Za wykroczenia tego typu grożą surowe 
sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. 
Kodeksu wykroczeń (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 z późn. 

zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które 
zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mie-
niu w wielkich rozmiarach, mające postać poża-
ru, podlega karze pozbawienia wolności od roku 
do lat 10”. 
W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania 
traw włączyła się także Unia Europejska. Zało-
żenia polityki rolnej UE regulują między innymi 
zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. 
Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywa-
nie 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 ra-
mach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.). 
W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Moderniza-
cji 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 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet 
odebrania, należnej wysokości wszystkich rodza-
jów dopłat bezpośrednich za dany rok. 
Podczas intensywnego prowadzenia prac rolnych 
na polach, także może dojść do pożarów wsku-
tek 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 in-
terwencja to poważny wydatek finansowy. Stra-
żacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów 
traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mo-
gą być potrzebni do ratowania życia i mienia 
ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, 
że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z po-
mocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbęd-
ni. 
Pożary traw powodują również spustoszenie dla 
flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu 
gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krze-
wach. Palą s ię również gniazda już zasiedlone,   
a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lu-
bianych przez nas wszystkich skowronków). 
Dym uniemożliwia pszczołom i trzmielom obla-
tywanie łąk. Owady  giną w płomieniach, co 

powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwia-
tów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. 
Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo 
znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację     
w dymie, ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to rów-
nież dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, 
jelenie czy dziki. Płomienie niszczą miejsca by-
towania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuro-
patw, zajęcy, a nawet saren. 
W płomieniach lub na skutek podwyższonej  
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Kobiety poczuły się docenione 

 

    O roli kobiety na każdym odcinku życia 
wiedzą wszyscy.  Na ten temat powstawały licz-
ne utwory literackie, rozprawy naukowe, ob-
szerne dzieła. 
    Doceniając   znaczenie „słabej płci” ,        
w naszej gminie po raz kolejny  zorganizowano 
uroczyste obchody Dnia Kobiet. Inicjatorem tej-
że uroczystości byli Wójt Gminy p. Tadeusz 
Górski i Przew. Rady Gminy p. Janusz Lecho-
wicz oraz Rada Gminy . W celu podkreślenia 
rangi tego święta zaproszeni zostali dostojni go-
ście. 
Swoją obecnością zaszczycili uroczystość Sena-
tor RP P. Józef Zając – rektor PWSZ w Chełmie  
wraz z prorektorami P. B. Fałdą i A. Tofilem. 
Nie zabrakło niemal zaprzyjaźnionego z naszą 
gminą wicemarszałka Woj. Lubelskiego P. 
Krzysztofa Grabczuka, który jest Honorowym 
Obywatelem Rejowca. Marszałka Województwa 
P. Krzysztofa Hetmana reprezentował. P. S. 
Niepogoda. 
Sala GOK wypełniona była po brzegi, co świad-
czy, że Panie chcą się spotykać, porozmawiać ,  
podzielić spostrzeżeniami i wymienić poglądy. 
Poszczególne sołectwa – wszystkie bez wyjątku 
– były reprezentowane przez grupę kobiet w 
różnym wieku. Panie otrzymały słodki upomi-
nek – każdej z wchodzących wręczono czekola-
dę. 
Uroczystość otworzył gospodarz gminy wójt P. 
T. Górski. Życzenia składane przez wójta, 
Przew. Rady J. Lechowicza, radnego M. Kościa 
i wszystkich zacnych gości płci męskiej były 
jednym z ważniejszych punktów uroczystości. 
Pod adresem Pań padło bardzo wiele miłych       
i nadzwyczaj ciepłych słów. Wszyscy zabierają-
cy głos podkreślali rolę kobiet i ich zasługi dla 
rodziny, środowiska i społeczeństwa.  

Część artystyczna miała zróżnicowany charak-
ter. Koncert Orkiestry Dętej pod batutą P .M. 
Cichosza dostarczył zebranym wielu wrażeń, 
przywołał wspomnienia w sercu niejednej Pani  
i pozostawił niezapomniane wrażenia. 
Występy dzieci  ze Szkoły Podstawowej w Re-
jowcu przygotowanych zarówno przez P. Dorotę 
Bednarską jak i P. Annę Prus bardzo podobały 
się zebranym. Gimnazjaliści z Rejowca pod 
okiem P. Tomasza Praczuka w sposób humory-
styczny zaprezentowali scenki z życia małżeń-
skiego , wywołując salwy śmiechu. Niejedna     
z Pań z pewnością mogła stwierdzić „samo ży-
cie”. W zróżnicowanym repertuarze wystąpiła 
zaprzyjaźniona z GOK-iem Monika Pyclik. 
Urzekającym głosem zaśpiewała piosenki li-
ryczne i skoczne. Zaśpiewała także młodzież 
szlifująca w GOK swe umiejętności pod okiem 
P. M. Pukasa 
Zebrani mogli podziwiać  wystawę obrazów au-
torstwa malarki z Rejowca Fabrycznego P. Elż-
biety Konopka. 
Smakołyki przygotowane przez KGW Weresz-
cze Małe nie po raz pierwszy zaspokoiły najwy-
trawniejsze podniebienia. 
    Wspaniała atmosfera sprawiła, że Panie 
poczuły się naprawdę docenione. Mogły ode-
rwać się od codziennej rzeczywistości wypeł-
nionej rozlicznymi obowiązkami, zapomnieć 
chociaż na kilka chwil o trudach dnia powsze-
dniego. 
Chciałoby się powiedzieć, aby Dzień Kobiet 
trwał nieskończenie długo. 
   W imieniu zgromadzonych słowa szcze-
rych podziękowań dla władz gminy na czele  
z gospodarzem P. T. Górskim jak też i pozo-
stałych Panów na ich ręce przekazuje autor-
ka artykułu  
                        
         Janina Danielczuk 

temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt krę-
gowych: 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 mo-
że zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów 
rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzę-
ce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzboga-
cają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Po-

dobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami 
są biedronki, zjadające mszyce. 
Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkrę-
gowych, 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. 
   Opracowanie: mł. bryg. Katarzyna Bogu-
szewska, Wydział Informacji i Promocji KG PSP 
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 27 marca 
w Gminnym 
Ośrodku Kultu-
ry w Rejowcu 

mieliśmy wizytę Oddziału 
Przedszkolnego klasy „O” ze Szkoły Podstawo-
wej. Prezentacją wystawy malarskiej Elżbiety 
Konopko oraz  przeprowadzeniem lekcji o ma-
larstwie i pracy malarza - artysty zajął się Grze-
gorz Gwardiak. 

xxx 

 W dniach 2, 3 i 4 kwietnia zajęcia z ręko-
dzieła artystycznego - wykonywanie pisanek tra-
dycyjnymi metodami - poprowadziła w GOK 
Danuta Długosz. Z zajęć skorzystało około 70 - 
cioro dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rejowcu 
oraz Gminnego Przedszkola w Rejowcu. 

xxx 

 Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu za-
prasza do udziału w corocznej edycji konkursu 
pt. „Moje gospodarstwo estetyczne i bezpiecz-
ne”. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 maja   
w GOK Rejowiec, pod nr. telefonu 82 56 88 335. 
Pamiętajmy, że podajemy także nr domu (by uła-
twić nam szukanie tych, co zgłaszają się do nas  
po raz pierwszy☺). 

xxx 

 30 kwietnia 2014 roku o godzinie 11. 00 w 
naszej placówce dzieci i młodzież z naszego po-
wiatu będzie miała możliwość wziąć udział w 
Eliminacjach Powiatowych Konkursu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”. 
Uczestnicy startują w kategoriach:  I kategoria -
6-10 lat, II kategoria - 11-13 lat, III kategoria - 
14-16 lat, IV kategoria - 17-20 lat. Zapraszamy 
śpiewające gwiazdy oraz widzów.. Zgłoszenia są 

przyjmowane do 25 kwietnia 2014 roku telefo-
nicznie, bądź listownie. 

xxx 

 9 maja o godzinie 10. 00 w ośrodku kultu-
ry rozpoczną się eliminacje gminne do Powiato-
wego Małego Konkursu Recytatorskiego. Recy-
tatorom ze szkół podstawowych znajdujących się 
na terenie gminy życzymy powodzenia i jak naj-
szerszej publiczności. 

xxx 

 23 maja o godzinie 10. 00 w GOK Rejo-
wiec dzieci i młodzież będzie miała okazję 
sprawdzić swoją wiedzę o gminie Rejowiec i za-
łożycielu Rejowca w konkursie wiedzy pt. „Moja 
Mała Ojczyzna”. Konkurs jest skierowany do 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. 
Zgłoszenia są przyjmowane do 15 maja w naszej 
placówce. 

xxx 

 Zapraszamy do udziału w otwartym kon-
kursie plastycznym pt. „95 lat istnienia Orkiestry 
Dętej w Rejowcu”. Dzieci i młodzież będzie oce-
niana w kilku kategoriach: I - 3-6 lat, II - 7 -9 lat,  
III - 10- 12 lat, IV- 13 - 16 lat. Prace w technice 
dowolnej formatu A3 (duży blok) powinny być 
podpisane z tylu imieniem, nazwiskiem, ile lat  
posiada twórca i do jakiej szkoły, bądź przed-
szkola uczęszcza. Prace prosimy przesyłać lub 
dostarczać osobiście na nasz adres: GOK Rejo-
wiec, ul. Fabryczna 13, 22 – 360 Rejowiec do 
dnia 16 maja 2014 roku. Wręczenie nagród oraz 
dyplomów przewidujemy na 23 maja 2014r.      
Z najlepszych prac powstanie stała wystawa, któ-
ra będzie można oglądać do końca tego roku. 
Wszystkich chętnych zapraszamy! 
 
     Grzegorz Gwardiak 

  Dzieci z grupy 4-latków przygotowały 
przedstawienie teatralne pt „Wiosno przybywaj”. 
Na swoje występy zaprosiły kolegów i koleżanki 
z innych grup wiekowych, grono pedagogiczne 
oraz rodziców. 
Każda grupa przedszkolna przybyła w zielonych 
strojach. Pani Wiosna w kwiecistej sukni śpiewa-
ła wraz z dziećmi wiosenne piosenki. Nie mogło 
zabraknąć Marzanny, którą dzieci nakryły koł-
derką i uśpiły słomianą kukiełkę kołysanką; Aaa, 

aaa śpij Marzanno aż do grudnia…! 
Po części artystycznej i konkursach przedszkola-
ki w wiosennym, barwnym korowodzie wyszły 
na spacer z gaikami i kolorowymi kwiatkami, by 
wyrazić swą radość z przyjścia nowej pory roku. 
 Rodzice grupy Średniaków uczestniczyły 

również w zajęciu otwartym, przygotowanym     

z zastosowaniem nowatorskich metod pracy pra-

cy. Wspólnie z dziećmi wykonały prace pla-

styczne techniką orgiami. Wytworami ich pracy 

były zwiastuny wiosny: kolorowe hiacynty, bo-

ciany oraz żabki. 
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Ciąg dalszy art. na następnej stronie 
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Zajęcia warsztatowe dostarczyły wszystkim wiele 
satysfakcji, a także miały na celu zaspokoić u naj-
młodszych potrzebę aktywności, kontaktu emocjo-
nalnego oraz potrzebę bezpieczeństwa 
Oprócz zajęć otwartych wychowawczynie Marian-
na Machel i Małgorzata  Kość-Krupińska zorgani-
zowały konkurs na „Najciekawszy kącik Przyro-
dy”. Wzięły w nim u dział wszystkie grupy wieko-
we. Dzieci wspólnie z Paniami założyły hodowlę 
w kącikach przyrody: wysadzały w skrzynkach 

cebulę, fasolę i kwiaty, które pielęgnowały. Komi-
sja w składzie Danuta Długosz-pracownik GOK, 
Agnieszka Dubiel- z Rady rodziców oraz dyrektor 
placówki Barbara Kość z zachwytem obejrzały 
wiosenne kąciki przyrody, po czym przyznały dy-
plomy i upominki dla grup. Dzięki zaangażowaniu 
wszystkich, w naszym przedszkolu zrobiło się bar-
dzo wiosennie i kolorowo. 
      Barbara Kość 

 Gminne Przedszkole w Rejowcu bierze udział w akcji zbiórki 
środków czystości, które zostaną przekazane za pośrednictwem 
GOPS-u dla dzieci najuboższych zamieszkałych na terenie naszej 
gminy. Wszystkich, którzy wesprą naszą akcję prosimy o przynosze-
nie: mydełek, szamponów, pasty do zębów itp. do naszego przed-
szkola. Serdecznie dziękujemy. 
         Organizatorzy 

Malarskie inspiracje 
Dnia 27 marca 2014 r. przedszkolaki ze 

Sz k o ły  P od s t a wo w e j  w  R e j ow c u 
kl.,,0”odwiedziły w Gminnym Ośrodku Kultury 
znanego rejowieckiego artystę malarza - pana 
Grzegorza  Gwardiaka, malującego piękne obra-
zy i tworzącego swoje dzieła z potrzeby serca. 

Pan Grzegorz przeprowadził warsztaty zajęciowe 
z dziećmi i podzielił się cennymi uwagami doty-
czącymi sztuki malarskiej.  

Na samym początku dzieci z zaciekawie-
niem obejrzały wystawę prac autorstwa pani      
E. Konopki  pt.: ,,Z pejzażem i martwą naturą         
w tle”. Po wnikliwym zapoznaniu się z obrazami, 
przyszła pora na wywiad z malarzem  

                                  KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W  MAJU 
  Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi zapisy na odpłatny kurs języka angielskiego.   Zajęcia 
będą się odbywały popołudniami w sali komputerowej przy bibliotece. Wszystkich chętnych prosi-
my o kontakt z biblioteką pod tel. (82) 568-86-88. Zapisy będą przyjmowane przez cały  kwiecień. 
                                                                                       Osoby chętne   -  zapraszamy.       

xxx       
  Kurs komputerowy ,,50+” w Gminnej Bibliotece Publicznej 

  W okresie od 5 do 26 marca 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej po raz kolejny odbył się 
bezpłatny kurs komputerowy dla osób, które już wcześniej  poznały podstawy wiedzy informatycz-
nej. Kurs został przeprowadzony na 12 nowych laptopach i biurkach, w które została wyposażona 
sala komputerowa przy GBP w ramach programu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.  Te-
goroczna edycja kursu została sfinansowana ze środków gminnych, dzięki czemu mógł go  poprowa-
dzić informatyk.  Tak,  jak poprzednio propozycja nasza cieszyła się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców.   Uczestnicy pracowali w dwóch grupach, spotykając się dwa razy w tygodniu. Ogól-
nie w kursie uczestniczyło aż 17 osób. Poznawali oni nie tylko podstawy wiedzy informatycznej, ale 
również: korzystanie z internetu, praca z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, korzystanie ze 
skype, zakładanie poczty elektronicznej. Na zakończenie kursu uczestnicy przygotowali słodki po-
częstunek. Pan Wójt wręczył wszystkim piękne dyplomy ukończenia kursu. 
 Na kolejną edycję kursu biblioteka zaprasza wszystkich chętnych jesienią, o terminie rozpoczę-
cia będziemy informować na łamach Okszy. 
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oraz oglądanie prac wykonanych przez pana 
Gwardiaka. Na spotkanie z przedszkolakami 
artysta przygotował specjalną niespodziankę. 
Pokazał dzieciom płótno, blejtram, ramę, paletę, 
sztalugę, farby olejne i zestaw pędzli. Opowia-
dał dzieciom o swojej pracy, jakie czynności 
należy wykonać zanim zacznie się malować, ile 
czasu trzeba poświęcić, aby powstał obraz. Pan 
Grzegorz opowiedział też dzieciom historię, 
skąd wziął się pędzel. Najpierw ludzie malowali 
palcami, potem słomą, której końcówka była 
postrzępiona, w końcu patykami. Ale sam patyk 
nie wystarczył. Człowiek szybko spostrzegł, że 
świetnie maluje się włosiem zwierząt. Związał 
je w „kitkę”, przymocował do patyczka i 
tak  powstał pędzel. W kolejnym etapie zajęć 
artysta,  w formie zagadek obrazkowych,  poka-
zywał dzieciom  różne rodzaje obrazów: portret, 

krajobraz, pejzaż, martwą naturę, a potem na 
oczach dz ieci,  namalował obraz  pt . 
,,Niezapominajki”. Na zakończenie wszystkie 
dzieci postanowiły wykorzystać swoje umiejęt-
ności zdobyte podczas spotkania z panem Grze-
gorzem i namalowały własne obrazy przedsta-
wiające wiosenne kwiaty. Spotkanie mijało w 
ciepłej i radosnej atmosferze. Po zakończonych 
zajęciach, w przedszkolu powstał mały werni-
saż, który mogą oglądać sami  mali „artyści”, 
ich rodzice, rodzeństwo i wszyscy goście          
w szkole.  

 Dzięki panu Grzegorzowi przedszkolaki 
kształciły smak artystyczny, pobudzały i rozwi-
jały  umiejętność wypowiadania i wyrażania 
własnych doznań za pomocą linii, plamy, barw  
i kształtu. 

Michalina Maziarczuk 

„WIELKI KONKURS WIEDZY  
O FUNDUSZACH  
EUROPEJSKICH”  

  Z okazji 10 rocznicy wejścia Polski do 
UE uczniowie Gimnazjum w Rejowcu wzięli udział w akcji zorganizowanej przez Departament 
Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego    
w Lublinie. Celem jej było zapoznanie uczniów z efektami wykorzystania środków unijnych na 
przestrzeni 10 lat. od akcesji Polski do UE. Całość przedsięwzięcia zakończył Wielki Konkurs 
Wiedzy o Funduszach Unijnych przygotowany i przeprowadzony przez Ewę Kasjan. 22 uczniów  
zgłosiło chęć wykazania się swoją wiedzą. Na wszystkich uczestników czekały atrakcyjne nagrody 
przygotowane przez organizatora. Za I miejsce tablet, II i III słuchawki nauszne, pozostałe miejsca 
zostały nagrodzone gadżetami- etui na telefon komórkowy( 8), długopisy i opaski odblaskowe( 
19).  Nagroda za pierwsze miejsce przypadła uczennicy klasy III A Klaudii Werenkowicz, nato-
miast za drugie i trzecie dla Kacpra Kiragi    z klasy I A i  Izabeli Andrzejewskiej z klasy III A. 

xxx 

Projekty w Gimnazjum 
 Uczniowie Gimnazjum im. J.H. Dąbrowskiego w Re-
jowcu w ramach realizacji obowiązkowego projektu poszerza-
ją swoją wiedzę z różnych dziedzin. 22.03.2014 r. uczennice 
klas II pod kierunkiem p. Ewy Kasjan przygotowały i zapre-
zentowały wystawę plakatową pt.: „Lokacja Rejowca”. Głów-
nym celem było zapoznanie uczniów z postacią Mikołaja Reja 
jako dobrego gospodarza i pisarza oraz przekazanie informacji 
na temat lokacji Rejowca. Wiedzę uczennice czerpały głównie 
z publikacji naszych regionalistów: p. M.J. Kawałko, Rejo-
wiec. Jego okolice i właściciele w latach 1531-1869  oraz p. 

D. i Z. Kalinowskich, Rejowiec w starej fotografii. Przygotowanie projektu było doskonałą okazją, 
aby sięgnąć po opracowanie dotyczące naszej Małej Ojczyzny      i przeczytać barwne historycznie 
i językowo teksty. 
  Wystawę można obejrzeć w bibliotece szkolnej w Gimnazjum w Rejowcu. 
        Przygotowała Ewa Kasjan Ciąg dalszy art. na następnej str. 
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 Radosnych Świąt Wielkiej Nocy, optymizmu i wiary, która 
nadaje sens życiu – członkom Towarzystwa Regionalnego 
Rejowiec i wszystkim mieszkańcom gminy 
życzy Przewodniczący Towarzystwa 
         Jerzy Grzesiak 

„DZIĘKUJĘ, NIE TRUJĘ” 
  Właśnie wystartowała ogólnopolska akcja społecznościowa pod hasłem "Dziękuję, nie truję", 
która ma na celu uświadomienie zagrożeń spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. 
Zła jakość powietrza to najczęściej skutek spalania śmieci w domowych piecach, ogrzewanie do-
mów najtańszymi paliwami i przestarzałe urządzenia grzewcze. Akcja "Dziękuję, nie truję" ma prze-
ciwdziałać takim zachowaniom. Chodzi o to, by poszerzyć wiedzę Polaków na temat niskiej emisji, 
uczulić ich na samo zjawisko i zachęcić do reagowania. 

xxx 

Cała Polska „robi dym”  
 Pierwszym działaniem w ramach kampanii jest akcja pod hasłem "Zrób dym", skierowana do 
osób, którym przeszkadzają wszechobecne dymiące kominy, smog i spalane śmieci. Organizatorzy 
zachęcają mieszkańców całej Polski do robienia zdjęć dymiących kominów i umieszczenia ich na 
Facebooku lub Instagramie oraz dopisania kilku słów, dlaczego dym z domowych palenisk jest taki 
szkodliwy.   Dołącz do akcji i TY 

xxx 

 W ramach projektu "Dziękuję, nie truję" organizowany jest też konkurs dla szkół gimnazjal-
nych  i ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Uczniowie mają za zadanie organizację wydarzenia, 
poruszającego tematykę niskiej emisji. Mogą to być apele, konkursy wiedzy i konkursy plastyczne. 
Uczniowie z Gimnazjum im. J.H.Dąbrowskiego wezmą  udział  w tym projekcie . 
 Koordynatorem akcji, która jest dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest katowicka spółka Planergia. 

Agnieszka Dąbska 
xxx 

ROK 2014 – ROKIEM CZYTELNIKA! 
 
     W związku z tym, zapraszamy wszystkich uczniów do częstych wizyt w bibliotece szkolnej oraz 
udziału w następujących przedsięwzięciach: 
● Wykonanie gazetki klasowej przedstawiającej historię książki. 
● Konkurs n/t historii ksiązki dla klas I i II ( termin zostanie ogłoszony). 
● Prezentacja  książek do „natychmiastowego przeczytania” zaproponowana przez uczniów. 
● Wspólne wyszukiwanie ciekawostek n/t książek i nowości wydawniczych – zamieszczanie ich na 
tablicy w czytelni. 
● Wykonanie przez uczniów chronologicznej listy Laureatów Literackiej Nagrody Nobla. 
● Akcja pt. ”Gimnazjaliści czytają przedszkolakom”. 
● Kontynuacja wspólnego, głośnego czytania ‘Pana Tadeusza”. 
                                                                                         Organizatorzy: 

                                                                                                           E. Futyma  E. Kasjan 
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Światłowodem  
do Rejowca  

 

 Rejowiec będzie kolejną miejscowością,          

w której dzięki unijnemu dofinansowaniu, po-

wstanie sieć światłowodowa zapewniająca dostęp 

do taniego, superszybkiego Internetu. Już w tym 

tygodniu przedstawiciele inwestora rozpoczną 

obchód „po domach”, proponując przystąpienie 

do projektu i podpisanie umowy na przyłączenie 

się do sieci. 
Podobnie jak w Żółtańcach, Żółtańcach Kolonii i Po-

krówce, a wcześniej w Woli Uhruskiej i Bytyniu 

(powiat włodawski) w Rejo wcu jeszcze w tym roku 

powstanie sieć szerokopasmowego Internetu w opar-

ciu o kable światłowodowe w technologii FTTH 

(światłowód do domu). Wszystko dzięki unijnym fun-

duszom z Działania 8.4 Programu Operacyjnego Inno-

wacyjna Gospodarka. Inwestorem projektu jest firma 

Invicom Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu. Wartość 

całego projektu to ponad 5 milionów złotych.  

Na terenie Rejowca zostanie wybudo wanych łącznie 

około 400 bezpłatnych przyłączy światłowodowych 

do domów jednorodzinnych, bloków, firm oraz insty-

tucji użyteczności publicznej. Warunkiem przystąpie-

nia do projektu jest podpisanie umowy na sam Inter-

net z firmą Invicom Sp. z o.o. i wyrażenie zgody na 

montaż przyłącza. Koszt takiego przyłącza bez dofi-

nansowania z Unii Europejskiej wahałby się między 

4,5 a 5 tys. zł. Dzięki dotacjom właściciele nierucho-

mości, którzy zdecydują się na przyłączenie do sieci, 

nie zapłacą ani złotówki. Jedyny koszt jaki poniosą to 

sama opłata za abonament internetowy, którego pręd-

kość wybiorą sami. - Umowa taka podpisywana bę-

dzie na 24 miesiące. Najniższy abonament to 1,23 zł 

za miesiąc. W tej cenie szybkość przesyłu danych zo-

stała ograniczona do 256 kb/s. Oferta jest skierowana 

do osób, które mają jeszcze zobowiązania wobec in-

nych operatorów, a nie chcą stracić możliwości udzia-

łu w projekcie - mówi Piotr Bogaczewski, prezes fir-

my Invicom. Pierwsza płatność będzie obowiązywała 

klienta dopiero w momencie uruchomienia usługi. W 

każdej chwili trwania umowy za 1,23 zł miesięcznie 

klient będzie mógł przejść na wyższy abonament i 

cieszyć się szybszym Internetem w najkorzystniejszej 

na rynku cenie: 29 zł miesięcznie za 4Mb/s, 39 zł za 

8Mb/s, 49 zł za 16Mb/s – dodaje Bogaczewski. 

Kiedy Invicom starał się o unijne pieniądze na budo-

wę sieci światłowodowej w Rejo wcu, mieszkańcy tej 

miejscowości mieli dostać przyłącza do sieci za dar-

mo bez konieczności podpisywania umów na świad-

czenie usługi, jednak w trakcie realizacji zmieniły się 

wytyczne Instytucji Zarządzającej działaniem 8.4. -  

W tym momencie, wykonanie darmowego przyłącza 

uzależnione jest od podpisania umowy na świadczenie 

usługi dostępu do Internetu w wymiarze podstawo-

wym. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy będą 

zadowoleni z tego powodu dlatego też przygotowali-

śmy ofertę za 1,23 zł miesięcznie - mówi prezes Invi-

comu.   

Jak szybko w Rejowcu powstanie sieć? – Jesteśmy 

gotowi rozpocząć inwestycję jak najszybciej. W tej 

chwili trwają ustalenia ze spółdzielniami mieszka-

niowymi i wspólnotami, dotyczące pozwoleń na uło-

żenie na działkach należących do spółdzielni kabli 

światłowodowych. Nie ukrywam, że mamy niewielkie 

problemy w przypadku spółdzielni „Kryształ”, ale 

jesteśmy dobrej myśli - wyznaje prezes Bogaczewski. 

Już w tym tygodniu w Rejowcu pojawią się 

przedstawiciele inwestora proponując mieszkań-

com podpisanie umowy na przyłączenie się do 

światłowodu i korzystanie z Internetu. – Podpisa-

nie umowy nie wiąże się z żadną opłatą. Nasi 

przedstawiciele są upoważnieni tylko do przed-

stawienia oferty, podpisania umowy i maja obo-

wiązek odpowiedzieć na wszystkie pytania zwią-

zane z projektem – mówi szef Invicomu. – Wszy-

scy mieszkańcy Rejowca będący właścicielami 

nieruchomości, którzy chcą mieć wybudowane 

przyłącze mogą też zgłaszać się do nas telefo-

nicznie pod nr 82 564 95 05. 

(ks) 

Źródło: „Nowy Tydzień” 
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ZAPOBIEGANIE I LECZENIE OTYŁOŚCI U DZIECI cz. II 
 
    Ćwiczenia są niezbędną częścią składową terapii ruchowej w odchudzaniu. Należy je wykonywać 
codziennie około 20-30 minut . Wskazane jest, aby wykonywane były o tej samej porze. Dobrze jest, 
jeśli ćwiczenia te wykonuje się we dwójkę, np. mama z dzieckiem. Oto przykładowy zestaw ćwiczeń: 
 
● Spokojny bieg po pokoju lub bieg w miejscu przez 30 s, 

● Leżenie tyłem, nogi ugięte w kolanach, ramiona wzdłuż tułowia - przejście do półsiadu i powrót 
do leżenia – „brzuszki”, 

 
● Leżenie tyłem, nogi ugięte w kolanach, ramiona wzdłuż tułowia - wznos bio-
der w górę – wytrzymać  licząc do 5, powrót do pozycji wyjściowej, 
 
● Z leżenia tyłem oparci stopami o siebie: współćwiczący i dziecko wykonują 
przejście do siadu z przekazaniem piłki i wracają do leżenia tyłem,  

 
 ● W leżeniu tyłem głowami do siebie z nogami wyprostowanymi 

uniesionymi do góry oboje  kładą nogi na podłodze z prawej 
strony, następnie unoszą w górę i kładą z lewej strony, 

 
 ● Leżąc tyłem, ćwiczący trzymają się za ręce 
i podnosząc nogę prawą starają się nią dotknąć do lewej ręki współćwi-
czącego. Następnie to samo wykonują nogą lewą do prawej ręki współ-
ćwiczącego, 

 
  

Jeden z ćwiczących wykonuje tzw. podpór tyłem robi jakby „most”, pod 
którym przechodzi drugi ćwiczący czołgając się po podłodze, 

 
    

 
● W siadzie naprzeciw siebie współćwiczący unosząc nogi w górę prze-

kazuje piłkę trzymaną między stopami w ręce drugiego ćwiczącego. 
Następnie zmiana, 

  
 

● Stojąc w rozkroku plecami do siebie współćwiczący przekazują sobie piłkę raz  

dołem między nogami, raz górą nad głowami, 

● Stojąc jw. współćwiczący przekazują sobie piłkę z boku wykonując równoczesny skręt tułowia 

(mama w prawo dziecko w lewo, a następnie przeciwnie),  

● Stojąc naprzeciw siebie w odległości 1-1,5m jeden ćwiczący wyciąga ręce w przód, a drugi stara się 

raz prawą, a raz lewą nogą dotknąć do rąk współćwiczącego. Następnie  

zmiana, 

● Skoki na skakance – gra : kto dłużej będzie skakał bez zatrzymania (kto pierwszy się zatrzymał, traci 

punkt) – gra do 5 punktów.  
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Aktywny trening pleców 
 
 Program ćwiczeń dla kręgosłupa lędźwiowego. 
 

  Zanim rozpocznie się ćwiczenia, należy pobudzić krążenie rozluźniającymi ćwi-
czeniami ruchowymi (3-5 minut). Może to być swobodny trucht w miejscu z ra-
mionami wyciągniętymi w górę. Podczas truchtu należy wykonywać krążenie ra-
mion do przodu i do tyłuĆwiczenia rozluźniające - Leżąc na plecach, stopy należy 

oprzeć o ścianę tak, by łydki tworzyły kąt prosty. Docisnąć lekko stopy do ściany, a kręgosłup do 
podłogi. Przytrzymać napięcie, na koniec powoli się rozluźnić. Cel: odczuwanie napięcia   i napręże-
nia mięśni. 

 
 Leżenie na plecach - Podstawowe napięcie mięśni, lekkie uniesienie głowy 
i barków. Należy unieść ugięte ręce i napierać na domyślną przeszkodę.  Cel: 
wzmocnienie mięśni prostych brzucha. 
 
  
 Leżenie na plecach  -  Prawą rękę i lewą nogę należy docisnąć do podłogi. Prawą 
nogę unieść, głowę i barki lekko unieść i lewą ręką odpychać kolano tak, by po-
czuć napięcie w całym ciele. Następnie zmienić strony. Cel: wzmocnienie mięśni 
obręczy ręki aż po łydkę, z naciskiem na poprzeczne mięśnie brzucha. 

 
Leżenie na plecach - Nogi należy lekko ugiąć, stopy ułożyć na rozstaw barków pła-
sko na podłodze. Powoli należy unosić biodra tak, by kręgosłup unosił się stopnio-
wo nad podłogą. Mięśnie brzucha i pośladków napiąć tak, by tułów utworzył jedną 
linię. Cel: wzmocnienie muskulatury tułowia, rozwinięcie napięcia ciała. 

 
 Leżenie na plecach - Lewe kolano należy mocno objąć rękami i przyciągnąć do 
piersi, następnie wyprostować ramiona i kolanami odpierać opór dłoni. To samo 
ćwiczenie wykonać z lewą nogą. Rozwinięcie ćwiczenia: obie nogi przyciągnąć 
tak, aby na krótko głowa znalazła się między nogami. Cel: rozciągnięcie mięśni ud, 
po-śladków i pleców, wzmocnienie mięśni ud i pośladków. 

 
Leżenie na brzuchu - Ramiona należy ułożyć na kształt litery „U” obok głowy i 
rozwinąć na-pięcie podstawowe. Unieść ramio-na i ściągnąć łopatki do kręgosłu-
pa. Rozwinięcie ćwiczenia: wykonać ramionami ruchy pływania żabką. Cel: 
wzmocnienie wszystkich mię-śni grzbietu, rozciągnięcie mięśni piersiowych. 

 
 Klęczenie podparte na dłoniach (stanie na „czterech łapach”) - Należy oprzeć się 
na rękach i kolanach, trzymać plecy proste, napiąć mięśnie brzucha i pośladków. 
Zamiennie prostować jedną nogę w tył, palce stopy przyciągnąć, a głowę wycią-
gnąć do przodu. Lewą nogę wyprostować do tyłu prawe ramię wyciągnąć do 
przodu i odwrotnie Cel: wzmocnienie mięśni pośladków i grzbietu, ćwiczenie 

równowagi. 
 
 Wskazówki dotyczące ćwiczeń: Lekki ból mięśniowy jest nieunikniony, natomiast nie należy poko-
nywać bólu ćwiczeniami. Każde ćwiczenie należy powtórzyć 2-3 razy. Rezultaty często widać do-
piero po dłuższym ćwiczeniu.  
       Sylwia Tokarzewska  

       mgr fizjoterapii  
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Pieczarki faszerowane 
  
1,5kg pieczarki średniej wielkości 
10 jajek 
3 cebule 
ok.1/2 szkl. bułki tartej 
sól, pieprz 
  
Sposób wykonania: 
Pieczarki opłukać i wydrążyć. Korzonki zetrzeć na tarce o dużych oczkach i usmażyć z cebulą na 
oleju. Jajka ugotować na twardo, pokroić w drobną kostkę i dodać do usmażonej pieczarki. Zagę-
ścić bułką tartą. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Pieczarki napełniać farszem. Panierować  
w jajku i bułce. Ułożyć w blaszce i piec ok.1godziny. 
                                                                              Smacznego. 
  
                                                                                                   Celina Mazurek 

Świąteczne   
ciekawostki 

 

 Zwyczaj zdobienia jaj znany był już w czasach starożyt-
nych. Najstarsze pisanki pochodzące sprzed ponad 5 tys. lat znale-
ziono w Asyrii. 
 Zwyczaj ten trafił do Europy najprawdopodobniej za sprawą 
Persów. 
 Na ziemiach słowiańskich podobno już w IX wieku malo-
wano jajka. Najstarsze odnalezione pisanki polskie pochodzą z X 
wieku z okolic Opola i Wrocławia 
 Baranek wielkanocny, pieczony ze słodkiego ciasta – zwany po staropolsku agnuskiem lub 
agnuszkiem ( od Agnus Dei – Baranek Boży), pojawił się na świątecznych stołach w XVII w. 
 Zarówno zwyczaj jedzenia jaj podczas Wielkanocy, jak i uciechy związane ze śmigusem-
dyngusem przez wiele lat były tępione przez duchownych jako praktyki pogańskie. Minęło dwie-
ście lat od przyjęcia wiary chrześcijańskiej, nim jajo mogło zagościć na polskich stołach – zanim 
jednak tam trafiło, musiało zostać poświęcone, by odgonić złe moce. 
             Janina Danielczuk 

  

 

 Nowi trenerzy: Drużynę seniorów prowadzi Tomasz Sąsiadek, Młodzików 

i trampkarzy prowadzi Tomasz Kędzierski. 
 

 Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt 
Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w ro-
dzinnym gronie 
         życzą  Zarząd i Piłkarze Unii 
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Przywitanie wiosny w Gminnym Przedszkolu w Rejowcu 
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Spotkania warsztatowe uczniów Szkoły Podstawowej w Rejowcu  
oraz  Gminnego Przedszkola 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu 

 

   

 


