
 

 

Egzemplarz bezpłatny 

Idzie Wielki Tydzień 
serca nam odmienia, 
ciszą i powagą 
pełną zamyślenia 

 Drodzy Mieszkańcy 
 

 Niech czas paschalnej radości napełni Wasze serca Bożą łaską i mocą  
Zmartwychwstałego. 

 Niech nastrój tych Świąt  przybranych wiosenną radością utrwali się  
w Waszych sercach na długi czas. 

 Niech pozostanie z Wami w każdy dzień poświątecznej codzienności. 

    Z życzeniami Radosnych i Zdrowych Świąt dla mieszkańców gminy  
i przybyłych gości 

 

                     Przewodniczący Rady Gminy                    Wójt Gminy 
 
                 Mirosław Kość                               Tadeusz Górski 

GAZETA SAMORZĄDOWA nr  2 (170) 2015r. 



 

 

Gminny Dzień Kobiet w fotopigułce 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oksza 

Strona 3 

 Szanowni Pań-

stwo, pragnąc uhono-

rować osoby, które 

przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, zwracam się z serdeczną 

prośbą o zgłaszanie   do Urzędu Stanu Cywilnego par, spełniających ten warunek.  

  Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej obywatelom polskim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach 

i odznaczeniach. Stanowi nagrodę dla osób, które wspólnie przeżyły co najmniej pół wieku.  

  Na Państwa zgłoszenia oczekujemy  w terminie do 31 maja br. Wnioski prosimy kierować do 

USC Rejowiec (druki dostępne w urzędzie). 
           Z wyrazami szacunku 

          Wójt Tadeusz Górski 

Złote Gody  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_Rzeczypospolitej_Polskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_Rzeczypospolitej_Polskiej
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 Niech radość Zmartwychwstałego Boga - Człowieka złoży         
w Waszych sercach dar miłości. By czas, który nieubłaganie ucieka, 
był pełen piękna, prawdy i radości. Serdeczne życzenia świąteczne 
czytelnikom OKSZY składa 
          Redakcja 

Być  
kobietą.... 
 

        Od wieków kobieta 

była inspiracją dla arty-

stów różnego typu. To      

o NIEJ powstawały wier-

sze, utwory literackie 

mniejsze lub większe ob-

jętościowo, rozprawy na-

ukowe, rzeźby i piosenki. 

O JEJ roli na każdym od-

cinku życia wiedzą wszy-

scy. 

     Doceniając tę rolę, 

w naszej gminie, zgodnie    

z tradycją, zorganizowano obchody Dnia Kobiet. 

Inspiratorami doniosłej uroczystości byli Wójt 

Gminy P. Tadeusz Górski i Przew.  Rady P. Mi-

rosław Kość. Nie zabrakło przedstawicieli Tow. 

Regionalnego, które reprezentował  jego wice-

przewodniczący P. Stanisław Miszczuk. Przybyli 

tez radni: P. P. Paweł Holuk i Tomasz Ścibak. 

Swoją obecnością zaszczyciła nas wiceprzewod-

nicząca Rady Powiatu P. Maria Patra, obecna też 

była na uroczystości radna powiatowa P. Dorota 

Łosiewicz. 

      Sala GOK - u wypełniona  po brzegi  

świadczyła, iż Panie chcą wyjść z czterech ścian 

domowego zacisza, spotkać się ze znajomymi, 

porozmawiać, wymienić poglądy, oderwać się na 

chwilę od rozlicznych domowych obowiązków.  

Cała gmina była reprezentowana na uroczystości 

przez kobiety w bardzo zróżnicowanym wieku. 

Na powitanie każda z nich została obdarowana 

słodkim upominkiem. 

    Otwarcia uroczystości dokonał gospodarz 

Gminy P.  T. Górski, który w ciepłych słowach 

powitał wszystkie Panie. Życzenia złożył Przew. 

Rady Gminy P. M. Kość. Przywołał refleksyjne  

strofy poświęcone kobiecie, podkreślił  Jej po-

nadczasowe znaczenie na każdym odcinku życia. 

  Serdeczne  życzenia składali wszyscy Pa-

nowie obecni na uroczystości. 

    Część artystyczna miała charakter dość 

zróżnicowany. Niezawodna orkiestra dęta pod 

wprawną batutą kapelmistrza P. Mariusza Cicho-

sza w specjalnie dobranym na tę okazję repertu-

arze, poruszyła  wrażliwe zakątki kobiecej duszy 

i serca. Piosenki w wykonaniu Klaudii Słomczyń-

skiej związane z kobiecością nie pozostały bez 

wpływu na damską psychikę. Występ dzieci         

z przedszkola przygotowany przez P. Małgorzatę  

Kość - Krupińską rozbawił wszystkich obecnych 

do łez.   W specjalnej  humorystycznej scence 

przypomniał, ze oprócz Dnia Kobiet w ich życiu 

istnieje jeszcze codzienność. 

     Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rejowcu 

pod kierunkiem P. Anny Prus zaprezentowały 

repertuar taneczny, zaś gimnazjaliści przygoto-

wani przez P. Tomasza Praczuka  wystąpili         

w scenkach tematycznie związanych z kobietami. 

     Można było obejrzeć wystawę obrazów 

malarki z Chełma P. Ewy Król, od lat związanej 

bardzo emocjonalnie z naszą gminą, uczestniczką 

Międzynarodowych Plenerów Malarskich w Re-

jowcu.  

Panie spędziły czas bardzo miło. Poczęstunek 

przygotowany przez pracowników ośrodka kultu-

ry przy pomocy KGW z Wólki Rejowieckiej         

i Wereszcz Małych zaspokoił podniebienia, bo-

wiem Panie posiadają wysokie umiejętności kuli-

narne i chęć działania w środowisku.  Kapela 

„Sami Swoi” umilała czas poczęstunku i towa-

rzyskich rozmów. 

    Słowa szczerych podziękowań dla władz 

gminy i organizatorów pięknej uroczystości,       

w imieniu wszystkich obecnych  Pań, złożyła  

autorka tegoż artykułu - 

      
     Janina Danielczuk 
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Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 

w Gminie Rejowiec 

  Wybory samorządowe to nie tylko wybór Wójta Gminy i Radnych Rady Gminy ale również 

wybór Sołtysów i Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach. 

 W naszej gminie zebrania sołeckie w sprawie wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich odbyły się na 

przełomie lutego i marca 2015 r. 

 W większości sołectw mieszkańcy zaufali dotychczasowym sołtysom i zostali oni wybrani na 

kolejną kadencję. 

 Zmiany nastąpiły w 6 sołectwach, w których Sołtysami zostali wybrani: Adamów - Emilia Sera-

fin; Bańkowszczyzna - Waldemar Brzyszko; Hruszów  -  Alicja Książek; Marynin - Paweł Kargol; 

Rybie -  Małgorzata Kozłowska; Elżbiecin - Henryk Zając. 

 Składamy podziękowania za dotychczasową pracę sołtysom, którzy zrezygnowali z kandydowa-

nia na kolejną kadencję lub nie zostali wybrani: Pani Małgorzacie Popek z Marynina, Pani Wioletcie 

Kapelusznej z Elżbiecina, Panu Grzegorzowi Kościowi z Adamowa, Panu Sylwestrowi Mazurowi         

z Hruszowa, Panu Kazimierzowi Frańczakowi z Bańkowszczyzny, Panu Stanisławowi Semeniukowi     

z Rybiego. 

 Wybrane zostały również nowe Rady Sołeckie w składzie 3 - 5 osób. 

 Wnioski zgłoszone na zebraniach będą sukcesywnie realizowane w miarę posiadanych i przewi-

dzianych w budżecie Gminy środków, natomiast te, za których realizację odpowiedzialne są inne 

urzędy lub instytucje zostaną do nich przekazane.  
              Janusz Mazurek 

NIE! DLA WYPALANIA TRAW, ŁĄK I NIEUŻYTKÓW 

 Od początku roku tylko do 3 marca br. na terenie powiatu chełmskiego strażacy wyjeżdżali już 

do 164 pożarów traw, łąk i nieużytków. W gminie Rejowiec do tego dnia było 11 takich przypadków. 

Łącznie w obszarze działania jednostki OSP Rejowiec w gminach Rejowiec, Rejowiec Fabryczny i mie-

ście Rejowiec Fabryczny było 31 pożarów traw, łąk i nieużytków, co stanowi 1/5 wszystkich tego typu 

pożarów na terenie powiatu chełmskiego. (źródło Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie) 

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta licz-

ba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chę-

cią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje 

szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błęd-

ne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian 

w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład 

resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicz-

nych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu po-

żarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zda-

rzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób. 

 CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE,         

W TYM PODPALACZE, PRZYPADKOWE OSOBY ORAZ STRAŻACY!!! 

Ogień bowiem to żywioł. Zdarza się, że w starciu z nim giną także osoby wyszkolone w walce              

z płomieniami. 

 NIE WARTO RYZYKOWAĆ - NA SKUTEK JEDNEJ, NIEODPOWIEDZIALNEJ DECYZJI 

BARDZO ŁATWO STRACIĆ DOROBEK SWOJEGO ŻYCIA, ALE I... SAMO ŻYCIE 

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWDĘ NIEBEZPIECZNE, ALE TEŻ NIEDOZWOLONE! 

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami. 

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, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk  i szuwa-

rów”. Art. 131: „Kto...wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzci-

nowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ust. 3 ustawy  z dnia 28 września 

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 nie-

bezpieczeństwo, a w szczególności: 



 

 

 Wszystkim, którzy spełnili obywatelski obowiązek, poświęcili swój cenny czas, zrezygnowali    

z niedzielnego wypoczynku, rodzinnych spotkań i uczestniczyli w zebraniu związanym z wyborem 

sołtysa w Rejowcu; jak również tym, którzy z różnych przyczyn przyjść nie mogli, lecz wspierali 

mnie duchowo i byli ze mną myślami - składam  szczere i serdeczne podziękowania 

 

                  sołtys Lucyna Polakowska 
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- rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, 

- korzystania z otwartego płomienia, 

- wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”. 

 Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu 

wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wy-

sokość 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 za-

graża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega 

karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. 

W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypalania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia 

polityki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi 

umożliwiających dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest system dopłat bezpośrednich. Ta 

forma wsparcia unijnego, zobowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie z normami tzn. w do-

brej kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów 

wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.). 

W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należy stwierdzić że wypalanie traw jest 

nie dość, że środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za wypalanie traw grożą, oprócz kar na-

kładanych 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 wskutek 

nieostrożności osób wykonujących te prace lub niesprawnego sprzętu technicznego. 

Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił     

i środków straży pożarnych. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w ak-

cję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia        

i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na 

czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni. 

Pożary traw powodują również spustoszenie dla flory i fauny. Niszczone są miejsca lęgowe wielu ga-

tunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Palą się również gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami 

lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas wszystkich skowronków). Dym uniemożliwia pszczołom i trzmie-

lom oblatywanie łąk. Owady  giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów,        

a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. 

Giną zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru (tracą orientację w dymie, 

ulegają zaczadzeniu). Dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak sarny, jelenie czy dziki. Płomie-

nie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren. 

W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgo-

wych: płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, bady-

larki, ryjówki i inne drobne gryzonie). 

Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może zniszczyć do 4 milionów szkodliwych owadów 

rocznie. Mrówki zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają war-

stwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, 

zjadające mszyce. 

Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. dżdżownice (które mają pozytywny 

wpływ na strukturę gleby i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze). Pożary traw nisz-

czą rodzimą faunę i florę. 
 

 Źródło: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. 



 

 

Oksza Oksza 

Strona 7 

Ciąg dalszy art. na następnej str. 

Zestawienie działań ratowniczo – gaśniczych 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu w 2014 roku 

Lp. kwartał 

roku 2014 pożary miejscowe 

zagrożenia Ćwiczenia Alarmy 

fałszywe 
Zdarzeń 

razem 
w 2014r. 

W tym wy-

jazdy poza 

teren gminy 

Rejowiec 
w 2014r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. I 20 0 1 0 21 10 

2. II 5 10 0 0 15 8 

3. III 5 4 3 1 13 7 

4. IV 3 6 0 0 9 0 
Razem 2014 33 20 4 1 58 25 
Razem 2013 23 39 1 1 64 13 
 Szkolenie doskonalące dla strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z zakresu współpracy  z 

SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe ukończyli: dh Soczyński Przemysław, dh Soczyński Wiesław, dh Kość 
Paweł, dh Maciejewski Maciej 
 Szkolenie dowódców OSP ukończyli: dh Soczyński Sebastian, dh Maciejewski Maciej 
 Szkolenie z ratownictwa technicznego dla strażaków – ratowników OSP ukończyli: dh Jasiński Adam,   dh 
Kość Paweł 
 Szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej (recertyfikacja) ukończyli: 
dh Sałamacha Karol, dh Soczyński Przemysław 
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Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanoc-

nych, serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i przyjaciół oraz smacznego jajka mieszkań-

com Adamowa, Marysina i Wereszcz 

Małych życzy Radny   

     Jerzy Kieliszek 

10 najaktywniejszych druhów jednostki OSP Rejowiec 

uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych w 2014 roku: 

Lp. Nazwisko i imię 
2014 rok 

Kwartał I 
  

(ilość udziałów 
w akcji) 

kwartał II 
  

(ilość udziałów 
w akcji) 

kwartał III 
  

(ilość udziałów 
w akcji) 

kwartał IV 
  

(ilość udziałów 
w akcji) 

Razem 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Soczyński Przemysław 21 13 12 5 51 
2 Soczyński Wiesław 18 14 8 9 49 
3 Soczyński Sebastian 16 13 8 9 46 
4 Maciejewski Maciej 17 3 9 4 33 
5 Kość Paweł 8 10 9 4 31 
6 Jasiński Adam 16 7 0 0 23 
7 Skomorowski Wojciech 7 6 5 2 20 
8 Żołnik Damian 5 2 3 1 11 
9 Kloc Konrad 5 2 0 0 7 
10 Wiorko Sebastian 4 1 0 0 5 
10 Kowalczyk Krzysztof 0 1 3 1 5 

W 2014 roku jednostka OSP Rejowiec otrzymała dotację z Komendy Głównej Państwowej 

Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej jednostki w kwocie 10 372,00 złotych.             

Z w/w kwoty dokonano zakupu 10 szt. hełmów strażackich „GALLET’’, 3 kpl. ubrania 

specjalnego „GARDA”, 6 par rękawic niepalnych. 
W 2014 roku jednostka OSP Rejowiec otrzymała dotację ze środków Samorządu 

Województwa Lubelskiego w kwocie 10 000,00 złotych na zakup 30 kpl. mundurów galowych 

damskich i męskich. Ze środków MSW kwotę 7 050,00 złotych. Kwotę 154,40 złotych dołożyła 

ze środków własnych. Całkowity koszt to 17 204,40 złotych. Mundury zostały przeznaczone dla 

Gminnej Orkiestry Dętej. 
             Karol Sałamacha 
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Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe  
dla najlepszych uczniów w Gminie Rejowiec 

 

  Od wielu lat zgodnie z art. 90g ust. 8 ustawy z dnia 07 września 1991r. w szkołach przyznawane 

są stypendia dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie. Ogólne kryteria przyznawania stypen-

diów, które określa powyższa ustawa to wymóg minimum dobrego zachowania, oraz osiągnięć sporto-

wych, co najmniej na szczeblu powiatowym. Szkoły w swoich regulaminach określają szczegółowe 

kryteria przyznawania stypendiów m.in. dotyczące średniej za wyniki w nauce. Przez okres kilku lat   

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu i Gimnazjum im. Jana Henryka Dąbrowskiego   

w Rejowcu  średnia za wyniki w nauce nie zmieniła się  i wynosi 5,00 i powyżej. Stypendia przyzna-

wane są uczniom po zakończeniu I i II semestru na wniosek wychowawcy klasy złożony do dyrekcji 

szkoły.  

W I semestrze roku szkolnego 2014/ 2015 takimi stypendiami wyróżniono 27 uczniów w Szkole Pod-

stawowej w Rejowcu, z czego 25 za wyniki w nauce, a 2 za osiągnięcia sportowe. W ubiegłym roku 

szkolnym stypendia po I semestrze otrzymało 21 uczniów: 20 za wyniki w nauce i 1 za osiągnięcia 

sportowe.  

Na koniec roku szkolnego 2013/2014 było już przyznanych  25 stypendiów: 24 za wyniki w nauce,      

1 za osiągnięcia sportowe. 

Uczniowie z największą średnią w szkole podstawowej, którzy otrzymali stypendium za wyniki w na-

uce to: Maja Maziarczyk – kl. IVb, Oliwia Torbiczuk, - kl. IVb, Patrycja Piwko – kl. IVb, Weronika 

Jagucka – kl. IVb, Monika Długosz – kl. Va, Aleksandra Kiraga – kl. Va, Aleksandra Bereza – .kl. Vb, 

Kamila Błaziak – kl. Vb, Jakub Czerwiński – kl. Vb, Karolina Korcz – kl. Vb, Eliza Kozłowska – kl. 

Vb, Martyna Tomala   – kl. Vb, Joanna Wiorko – kl. Vb, Aleksandra Nachuniak – kl. VIa, Zuzanna 

Batejko – kl. VIa, Łukasz Kopciewicz - kl. VIa, Emilia Sadowska - kl. VIa, Dawid Koczura - kl. VIa, 

Zuzanna Jodłowska – kl. VIb, Julia Mitek - kl. VIb, Julia Bandosz – kl. VIb, Agata Cygan  – kl. VIb, 

Martyna Fabiańczyk – kl. VIb, Dawid Nowak – kl. VIb. 

Stypendium za wyniki sportowe tejże szkoły otrzymały dwie uczennice klasy szóstej, są to: Dominika 

Herman -  kl. VIb i Amelia Myszor – kl. VIb.  

Natomiast w Gimnazjum w Rejowcu w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 stypendiami wyróżnio-

no 17 uczniów, z czego 8 za wyniki w nauce, a 9 za osiągnięcia sportowe. W poprzednim roku szkol-

nym stypendia po I semestrze otrzymało 10 uczniów: 8 za wyniki w nauce i 2 za osiągnięcia sportowe. 

Na koniec roku szkolnego 2013/2014 przyznano  17 stypendiów: 9 za wyniki w nauce, 8 za osiągnięcia 

sportowe. 

Uczniowie z największą średnią w gimnazjum, którzy zostali uhonorowani stypendium za wyniki       

w nauce  to: Danielczuk Igor kl. Ia, Sochacki Damian - kl. Ia, Chomątowski Albert - kl. Ic, Fabiańczyk 

Karolina - kl. IIa, Jędruszak Michalina - kl. IIa, Kociuba Barbara - kl. IIa, Posturzyńska Sylwia - kl. IIa, 

Woźniak Adrian – kl. IIIa. 

Stypendium za wyniki sportowe tejże szkoły otrzymali: Maciejewska Katarzyna - kl. Ia, Oleksiejuk 

Dawid - kl. Ic, Sadowski Kacper - kl. IIa, Czajka Jacek  -  kl. IIa, Uszko Antoni - kl. IIb, Adamczuk 

Weronika - kl. IIIa, Kozaczuk Michał - kl. IIIa,    

Górny Michał -  kl. IIIb, Ogrodnik Aleksandra - kl. IIIb,  

Stypendia finansowane i wypłacane są przez organ prowadzący szkoły tj. samorząd Gminy Rejowiec. 

Wysokość stypendiów określa również w/w ustawa i jest to kwota nie wyższa niż dwukrotność kwoty 

zasiłku rodzinnego. Obecnie kwota ta wynosi 212,00 zł. Za rok szkolny 2013/2014 w ramach stypen-

diów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rejowcu wypłaco-

no kwotę 9 752 zł., natomiast uczniom Gimnazjum w Rejowcu wypłacono sumę 5554,40 zł.  

         



 

 
Strona 10 

Oksza 

Grażyna Korcz 

 W  I semestrze roku szkolnego 2014/2015  stypendiami wyróżniono 17 uczniów Gimnazjum  w Rejow-

cu.  Ośmiu uczniów  uhonorowano za osiągnięcia w nauce tj. średnią co najmniej  5,00,  a 9-ciu uczniów otrzy-

mało stypendia  za osiągnięcia sportowe w rywalizacji na szczeblu powiatowym i rejonowym w sztafetowych 

biegach przełajowych.  Reprezentacja szkoły zajęła II miejsce w powiecie (dziewczęta i chłopcy) i IV  w rejo-

nie- dziewczęta, III miejsce w rejonie -chłopcy. 

Na apelu szkolnym podziękowano uczniom za rzetelną pracę  i wkładany wysiłek we własny rozwój jak rów-

nież za przynoszenie szkole powodów do dumy oraz wręczono informacje poświadczające przyznanie stypen-

dium. Stypendia za wyniki w nauce otrzymali:  

Danielczuk Igor kl. Ia,  Sochacki Damian kl. Ia, Chomątowski Albert kl. Ic, Fabiańczyk Karolina kl. IIa,  Jędru-

szak Michalina kl. IIa, Kociuba Barbara kl. IIa,  Posturzyńska Sylwia  IIa, Woźniak Adrian  IIIa 

Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymali:  

Maciejewska Katarzyna kl. Ia, Oleksiejuk Dawid kl. Ic, Sadowski Kacper kl. IIa 

Czajka Jacek kl. IIa, Uszko Antoni kl. IIb, Adamczuk Weronika kl. IIIa, Kozaczuk Michał kl. IIIa,  Górny Mi-

chał kl. IIIb, Ogrodnik Aleksandra kl. IIIb, 
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Sukces w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja 

 

 Aleksandra Nachuniak, uczennica klasy 6 a Szkoły Podstawowej im. 

Mikołaja Reja w Rejowcu odniosła sukces w konkursach przedmiotowych 

organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

 W grudniu  2014r. Ola przeszła pomyślnie etap okręgowy konkursu 

przyrodniczego i historycznego uzyskując tytuł laureata.  

 Swoją wiedzą uc-

zennica zapewniła sobie 

udział w etapie wojewódz-

kim tych konkursów. 

W lutym 2015r. w etapie 

woje-wódzkim uczennica 

z o - s t a ł a  l a u r e a t e m 

konkursu przyrodniczego, uzy-skując także bardzo 

wysoki wynik z konkursu historycznego. 

 Do konkursów uczennica przygotowywała się 

pod kierunkiem nauczycieli: p. Marii Knapińskiej, 

p. Roberta Pawlasa.  

 Ola jest wzorową uczennicą. Na pierwszy se-

mestr roku szkolnego 2014/2015 uzyskała na-

jwyższą średnią ocen w szkole 5,64. 

      Wychowawca klasy 6a, 
     Maria Knapińska 

 Stypendia szkolne (socjalne) przysługują uczniom z rodzin których dochód netto nie przekracza kwoty 

456,00 zł na członka  gospodarstwa domowego. Wypłaca się je w dwóch ratach: I  obejmuje okres od  01 wrze-

śnia do 31 grudnia ( I semestr), II od 01 stycznia do 30 czerwca (II semestr ), finansowane są   z budżetu państwa  

- 80 % dotacji i  z budżetu gminy -20% dotacji. Stypendia mogą uzyskać uczniowie szkół podstawowych, gim-

nazjum, ponadgimnazjalnych (zawodowe, technika, licea i policealne). Ogólna wysokości tych świadczeń   w 

2014 roku wyniosła ogółem 201272,80 zł, w tym 161018,24 zł z budżetu państwa i 40254,56 zł z budżetu gmi-

ny. W pierwszym semestrze 2014 roku  wypłaciliśmy 231 stypendiów, w tym uczniom szkół : podstawowych  - 

103, gimnazjum  - 64, ponadgimnazjalnych – 64. W drugim semestrze  2014 roku wypłaciliśmy  223 stypendiów 

w tym uczniom szkól : podstawowych  -104, gimnazjum  -55,  ponadgimnazjalnych  - 64. 

 Jednocześnie informuję, że wnioski na stypendia składa się urzędzie gminy w  nieprzekraczalnym termi-

nie  od 01 do 15 września danego roku. 
                                                                                                     Adam Pastuszak 

 

Najmłodsi Kobietom 

 

 W Szkole Podstawowej w Rejowcu 

najmłodsi uczniowie z trzech oddziałów przedsz-

kolnych przygotowali atrakcyjny występ z okazji 

Święta Pań. 

 Tańce, piosenki, pokazy mody, wiersze 

poświęcone były wszystkim Paniom. 

Kolorowe kwiaty i życzenia uświetniły występy. 

Wszyscy bawili się wspaniale!  

 Występy obejrzały również mamy wszyst-

kich pięciolatków. Były zachwycone.  

 Najmłodszych artystów przygotowały 

panie: Bożena Jaszczuk, Michalina Maziarczuk 

i Aneta Trajda. 
      Organizatorzy 
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KONKURSY KURATORYJNE  

w Gimnazjum 

  Mamy laureatki szkolnego etapu konkursu kura-

toryjnego z języka angielskiego.  Są nimi Kinga Ja-

worska i Karolina Fabiańczyk. Gratulujemy i trzy-

mamy kciuki  podczas kolejnego etapu. 

Uczniowie z najlepszą frekwencją 98% i więcej: Ia  

Katarzyna Maciejewska 100%, Ib: Dominika Błaziak 

100%, Marcin Krawczak 100%, Bartosz Tyrański 

100%, Mikołaj Nizioł, 99%, Ic:  Milena Wasińska, 

Aleksandra Wiśniewska, IIa:  Bartłomiej Rejak, Syl-

wia Posturzyńska, IIb:  Katarzyna Holuk 100%, 

Kacper Parchowski 100%, Antoni Uszko, IIIa:  

Weronika Adamczuk, Anita Dec, Patrycja Dec, 

Dominika Kister, Roksana Krawczyk, Przemysław 

Maciejewski, Łukasz  Szuryga 100 %, Mikołaj 

Wiorko, Adrian Woźniak, IIIb: Karolina Gimlewicz 

100% 

Gratulujemy i czekamy na koniec roku na jeszcze uc-

zniów z taką frekwencją. 

 

ENGLISH PROVERBS COMPETI-

TION 
 11 marca 2015  roku  nauczyciel języka angiel-

skiego p . Agnieszka Dąbska zorganizowała szkolny 

konkurs przysłów z języka angielskiego. Trzy - 

osobowe zespoły z klas I-III wzięły udział w konkur-

sie. Uczniowie  rozwiązywali test, krzyżówkę, pokazy-

wali wylosowane scenki, układali  puzzle oraz  od-

gadywali przysłowia na podstawie rekwizytów. 

Pierwsze miejsce zajął zespół z klasy 2 a w składzie  

Karolina Fabiańczyk, Barbara Kociuba, Michalina 

Jędruszak. Drugie miejsce zespół z klasy 3 a w 

składzie  Dominik Mazur, Adrian Rybarczyk, Mikołaj 

Wiorko  ex aequo z klasą 3 b w składzie Aleksandra 

Zalichta, Jagoda Kuras, Weronika Dziubińska. Trzecie 

miejsce zająły ex aequo dwa zespoły z klasy 3 a – 

Michał Malarz, Michał Kozaczuk, Adrian Woźniak     

i 1 bc w składzie Marcin Krawczak, Adrian Chomą-

towski, Mateusz Śladewski.  
     Redakcja GIMprasy 
   

 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz 

przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 

dzieli się z innymi.” (Jan Paweł II) 

SZKOLNE KOŁO PCK  I SAMORZĄD SZKOLNY GIM-

NAZJUM W REJOWCU SKŁADAJĄ SERDECZNE PO-

DZIĘKOWANIA UCZNIOM RODZICOM I PRACOWNI-

KOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ, UCZNIOM RODZI-

COM I PRACOWNIKOM GIMNAZJUM, PRACOWNI-

KOM URZĘDU GMINY W REJOWCUI WSZYSTKIM 

MIESZKAŃCOM GMINY, KTÓRZY WŁĄCZYLI SIĘ  

W AKCJĘ I WSPARLI ZBIÓRKĘ NA RZECZ CHORE-

GO MATEUSZA - UCZNIA NASZEGO GIMNAZJUM 

DZIĘKUJEMY GORĄCO I ŻYCZYMY  

WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI NA CO DZIEŃ! 

  Aleksandra Ogrodnik – prezes  SKPCK 

Laureatki konkursu laboratoryjnego 
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 Zdrowych, spokojnych i pięknych Świąt Wielkiej Nocy, wszelkich łask        
i błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Chrystusa, miłych i rodzinnych 
spotkań, smacznego jajka, mokrego Dyngusa  z Wesołym Alleluja, mieszkań-
com Rejowca  i Kolonii Rejowiec, ich gościom i znajomym oraz czytelnikom 
Okszy  - życzy 
       sołtys Rejowca  - Lucyna Polakowska 

    Pogodnych, pełnych ciepłej i prawdziwie rodzinnej atmosfery,        

    niosących pokój, radość i nadzieję Świąt Wielkiej Nocy członkom To-                     

    warzystwa Regionalnego Rejowiec, mieszkańcom gminy i ich gościom  

        życzy  

         Zarząd Towarzystwa Regionalnego 

Wielkanoc 
 To najradośniejsze 

święto zarówno w kościele 

katolickim, jak       i w ob-

rzędowym kalendarzu pol-

skiej wsi. Nawet dzwony 

wielkanocne brzmią ina-

czej, w sposób  szczególny i bardziej dostojny. 

Oznajmiają zmartwychwstanie Chrystusa. W połu-

dniowej części naszego kraju wierzono, że dono-

śny głos dzwonów jest w stanie obudzić śpiących 

w Tatrach rycerzy i zmobilizować ich do walki o 

wolność Polski, gdy ta była pod zaborami. Spiżo-

wego głosu dzwonów podobno bały się nawet złe 

moce. Ludzie, słysząc ich dźwięk, wyrzucali ze 

swoich zatwardziałych serc nienawiść. 

Od wieków na wielkanocnym stole królowało jaj-

ko, bowiem uważano je za symbol początku   

i źródło życia. Było znakiem zmartwychwsta-

nia, odrodzenia. 

W ludowych wierzeniach jajku przypisywano 

jeszcze inną moc. Było lekarstwem na różne 

choroby, na urok, chroniło przed pożarem, 

nawet stawało się pomocne w zdobyciu serca 

upragnionej dziewczyny czy chłopaka. Za-

pewniało urodzaj, szczęście i pomyślność.  

Jajo taczane po ciele chorego miało wlewać 

w niego nowe siły, odradzać go fizycznie i 

duchowo. Noworodka myło się w wodzie, do któ-

rej oprócz innych przedmiotów mających zapew-

nić szczęście i bogactwo, wkładano jajo. Wy-

dmuszki pisanek wielkanocnych położone pod 

drzewami owocowymi miały je chronić przed 

szkodnikami. Wierzono też, że rzucone  w płomie-

nie, ugaszą pożar. 

    Na polskiej wsi panował zwyczaj obdarowywa-

nie się pisankami. Dostawali je nie tylko członko-

wie najbliższej rodziny, ale dzieci chrzestne i oso-

by zaprzyjaźnione. Jeśli chłopakowi podobała się 

któraś z dziewczyn, oznajmiał jej o tym, wręczając 

pisankę. Przyjęcie pisanki i obdarowanie chłopaka 

swoją oznaczało, że uczucia są odwzajemnione. 

   Pisankami obdarowywano i zmarłych. Kładziono 

na mogiłach, czasem zakopywano w ziemi. 

Znaczna część obyczajów zanikła, ale wiele z nich 

nadal jest pielęgnowane w polskiej tradycji. 
     Janina Danielczuk 



 

 

 

 

 

 

  

W dniach 2 - 

14 luty w naszej gminie aktyw-

nie wypoczywały dzieci i mło-

dzież podczas ferii zimowych. 

W pierwszym tygodniu ferii 

dzieci korzystały ze specjalnie 

dla nich przygotowanych warsz-

tatów plastycznych. Każdego 

dnia zajęcia prowadził inny arty-

sta. W tym roku byli to: Izabela 

Piasecka, Stanisław Wójcik        

i Stanisław Jan Miszczuka, 

Grzegorz Gwardiak.  Mali arty-

ści skorzystały także z warszta-

tów garncarskich w Pawłowie, 

odwiedziły wystawę Stanisława 

Jana Miszczuka, znajdującą się 

wówczas w Muzeum w Kra-

snymstawie, korzystały z warsz-

tatów plastycznych przygotowa-

nych przez Muzeum w Chełmie. 

Obejrzały także przedstawienie 

teatralne przygotowane przez 

profesjonalną grupę z Krakowa 

oraz wzięły udział w pogadance 

i konkursie wiedzy dotyczącej 

bezpieczeństwa prowadzonej 

przez Katarzynę Górską z Od-

działu Chełmskiego KRUS. 

Gmina zapewniła bezpłatnie 

dzieciom   materiały plastycz-

ne, poczęstunek, bilety wstę-

pu, autokar. Warsztaty pla-

styczne zostały zakończone 

pieczeniem kiełbasek na ogni-

sku. Z zajęć skorzystało pra-

wie 70-cioro dzieci. 

  Drugi tydzień fe-

rii był pełen konkursów skie-

rowanych do różnych grup 

wiekowych. Niewątpliwie 

najwięcej emocji wzbudził 

trójbój siłowy, w którym wy-

startowali uczęszczający na 

siłownię w GOK Rejowiec. 

Wyniki konkursu były mie-

rzone metodą Wilks’a polegają-

cą na mierzeniu osiągnięć spe-

cjalnym przelicznikiem podnie-

sionych kilogramów do wagi 

zawodnika. W kategorii juniorzy 

(do 18 roku życia) I miejsce za-

jął Mateusz Woźniak (waga: 64 

kg, przysiad 100 kg, wyciska-

nie leżąc 87 kg, martwy ciąg: 

126 kg, osiągnął wynik 252, 1 

pkt), II  Adrian Pieczończyk  

(waga: 72, 6 kg, przysiad 110 

kg, wyciskanie leżąc 87, martwy 

ciąg, 132 kg, zdobyte punkty 

239, 9), III Radosław Jędrusz-

czak (waga: 71,2 kg, przysiad 

100 kg, wyciskanie leżąc 89 kg, 

martwy ciąg: 130 kg, osiągnął 

wynik 235,9  pkt), IV Gabriel 

Książek (waga: 86,6 kg, przysiad 

55 kg, wyciskanie leżąc 52 kg, 

martwy ciąg: 105 kg, osiągnął 

wynik 138, 1 pkt). Prawdziwe 

rekordy padały w kategorii doro-

słych. I miejsce zajął Piotr Dłu-

gosz, ważący 81, 2 kg. W przy-

siadzie podniósł 185 kg, wyci-

snął sztangę o wadze 125 kg i 

dźwignął w martwym ciągu 

210 kg, osiągając wynik 351, 7 

pkt. II miejsce zajął Mateusz 

Waręcki (waga: 68,3 kg, przy-

siad 150 kg, wyciskanie leżąc 85 

kg, martwy ciąg: 165 kg, osią-

gnął wynik 305,5 pkt), III Mate-

usz Adamczuk (waga: 81 kg, 

przysiad 135 kg, wyciskanie le-

żąc 109 kg, martwy ciąg: 180 kg, 

osiągnął wynik 287,2 pkt), IV 

Krzysztof Ziemkiewicz (waga: 

71,4 kg, przysiad 80 kg, wyci-

skanie leżąc 61 kg, martwy ciąg: 

110 kg, osiągnął wynik 185,3 

pkt). Nagrody na konkurs za-

pewni wójt Tadeusz Górski oraz 

sami ćwiczący, przekazując na 

nie pieniądze ze składek. 

 Konkursy piłkarzy-

ków stołowych, ping – ponga, 

rysunków dla najmłodszych były 

nagradzane słodyczami. Konkurs 

tenisa stołowego w kategorii 

otwartej wygrał Kamil Płachec-

ki, II miejsce zajął Radosław Ję-

druszczak, III  Przemysław 

Woźniak. Nagrody na turniej 

zapewnił wójt. 

 Z takiej formy wypo-

czynku w tym roku skorzystało 

około 120 osób odwiedzających 

naszą placówkę. 
xxx 

 Bardzo dobrze układa nam 

się współpraca  z Lubelskim 

Ośrodkiem Doradztwa Rolnicze-

go, Oddział w Chełmie, który   

w ostatnim czasie zorganizował 

trzy szkolenia. Pierwsze z nich  

Oksza 
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trwało sześć dni i było skierowa-

ne do pań z Koła Gospodyń 

Wiejskich w Wólce Rejowiec-

kiej. Zapoznawały się one z ob-

sługą komputera (korzystanie      

z Internetu itp..).  Grupa liczyła 

12 osób. 

Drugie było skierowane do rolni-

ków obsługujących sprzęt chemi-

zacyjny. Natomiast trzecie doty-

czyło wypełniania wniosków      

o dopłaty unijne. 
xxx 

 Zapraszamy wszystkich do 

oglądania wystawy pokonkurso-

wej Palm i Pisanek Wielkanoc-

nych, wystawy malarskiej Ewy 

Król, malarki z Chełma oraz Gra-

żyny Sybirskiej - Wilk, znanej 

terapeutki i medium z Warszawy, 

a prezentującej u nas swoje ma-

larstwo. 
xxx 

 W dniu 17 kwietnia od go-

dziny 11. 00 w GOK Rejowiec 

rozpoczną się przesłuchania do 

Eliminacji Powiatowych Woje-

wódzkiego konkursu wokalnego 

Śpiewający Słowik”. Chętnych 

prosimy o zgłaszania się do na-

szej placówki w terminie do 8 

kwietnia 2015 roku. 
xxx 

 Przypominamy, że zbliża 

się termin Małego Konkursu Re-

cytatorskiego. Prosimy o przygo-

towywanie chętnych dzieci. 
 

  Grzegorz Gwardiak 

  

 Dziękujemy serdecznie Panu Wiesławowi Psuja               

z Marynina za przekazanie koszyków wiklinowych na licy-

tację w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
 

      Sztab WOŚP nr 675 w Rejowcu 

Kurs chemizacyjny 

Kurs komputerowy 

Fragment wystawy  
Ewy Król z Chełma 
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Spotkanie z łowczymi  

z Koła Łowieckiego 

 „Sokół” 

  W piątek 20 lutego 2015r. nasze przedszkole odwiedzili łowczy        

z Koła Łowieckiego „Sokół”, pan Waldemar Kość i pan Mirosław Kość. 

Nasi goście opowiedzieli najmłodszym wiele ciekawych informacji o dzi-

kiej zwierzynie, która żyje w naszym najbliższym otoczeniu. 

W ramach współpracy dzieci dowiedziały się na czym  tak naprawdę pole-

ga łowiectwo  i jakie ma ono znaczenie dla gospodarki leśnej. Panowie łowczy wyjaśnili dzieciom, że 

myśliwi nie tylko polują, ale podejmują działania na rzecz ochrony przyrody obejmujące: zimowe do-

karmianie zwierząt, budowę paśników i lizawek dla saren oraz walkę z kłusownictwem.  Nadmienili 

również, że podstawową działalnością kół łowieckich jest gospodarka łowiecka i dbałość o zwierzynę. 

 Ciekawym punktem spotkania był pokaz wyposażenia myśliwskiego oraz imponujące trofea    

tj:  poroża, zrzuty leśnych zwierząt oraz ogromne rogi kozła. 

Przedszkolaki otrzymali w prezencie od łowczych materiały edukacyjne oraz kolorowanki.  

W podziękowaniu przekazaliśmy zgromadzone  w przedszkolu warzywa, nasiona, orzechy dla zwie-

rząt.  

 Spotkanie było doskonałą okazją do propagowania właściwych postaw wobec świata przyrody. 

Dziękujemy serdecznie w imieniu dzieci oraz wychowawczyń za cenną lekcję i liczymy na dalszą 

współpracę środowiska łowieckiego z przedszkolem.  
     

          Małgorzata Kość - Krupińska 

          Danuta Malarz 

ZAPRASZAMY  
DO NASZEGO  
PRZEDSZKOLA 

 

 Tel. 82 56 88 689 

http://gmina.rejowiec.pl  

(zakładka Gminne Przedszkole) 
 

 e-mail: przedszkolerejowiec@neostrada.pl 

http://gmina.rejowiec.pl/
mailto:przedszkolerejowiec@neostrada.pl
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motto naszej pracy:  

„Nie wszystkie kwiaty dojrzewają razem  
Każdy ma czas swój i porę   
Niech to dla Ciebie będzie drogowskazem”  

Prosimy o pobieranie kart zgłoszenia do przedszkola  

od 1 marca do 15 kwietnia 2015 r.  
w godzinach pracy przedszkola. 

 

 Naszym wychowankom zapewniamy: 

• okres adaptacyjny z bliską osobą  

• różnorodne zajęcia edukacyjne zgodne z wiekiem i możliwościami dziecka. 

• nowoczesne i sprawdzone metody pracy z dziećmi. 

• fachową i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 

• słoneczne i kolorowe sale zajęć. 

• ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt do zabaw. 

• smaczne i zdrowe posiłki. 

• bezpieczeństwo i troskę o dobre samopoczucie. 

 Proponujemy zajęcia bezpłatne dodatkowe: 

♦ naukę języka angielskiego 

♦ zajęcia muzyczne 

♦ zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 

♦ religia 

Organizujemy: 

■ spotkania z logopedą 

■ psychologiem 

■ zajęcia otwarte z rodzicami i festyny rodzinne 

■ występy teatrzyków, artystów cyrkowych 

■ spacery, wycieczki oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Pracujemy w godzinach od 630 do 1600 (od poniedziałku do piątku) 

Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 800 do godziny 1300 

Każda dodatkowa godzina pobytu dziecka w przedszkolu kosztuje 1 złoty. 

 

Nasze przedszkole realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci        

w wieku 5 lat. 

Pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Rejowiec. 

Zapraszamy do naszego Przedszkola! 

 

Gminne Przedszkole w Rejowcu 

Przy ulicy Fabrycznej 6 

Ogłasza rekrutację dzieci w wieku 3-5 lat  

na rok szkolny 2015/2016 
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Sałatka z ananasem  

 

2 torebki ryżu; 2 piersi podwójne z kurczaka; 

1 puszka kukurydzy; 1 puszka ananasa  

  

 Ryż ugotować i wystudzić kurczaka pokroić 

na drobną kostkę i usmażyć na patelni z olejem . 

Następnie dodać kukurydze, ananasa pokrojonego w kostkę i dodać majonez i wszystko wymieszać. 

Do smaku przyprawić solą i pieprzem.  
         Danuta Gołębiowska, Wereszcze Małe 

Szczególnie polecamy:  
 Grabowska Ełbena - ,,Stulecie winnych”, Wyd. Zwierciadło, 2014. 

 Epicka opowieść o losach polskiej rodziny wpleciona w dramatyczne wydarzenia XX wieku rozpoczyna 

się z chwilą wybuchu I wojny światowej , a kończy po stu latach - w czasach współczesnych.  Długie lata I 

wojny światowej boleśnie doświadczają pewną rodzinę. Tym bardziej ceni ona pokój i dobrobyt, które niesie 

za sobą dwudziestolecie międzywojenne, chociaż przewrotny los nie szczędzi rodzinie życiowych 

doświadczeń. Całość powieści tworzą 2 tomy; t.1 ,,Ci, którzy przeżyli”, t.2 ,,Ci, którzy walczyli”. 
xxx 

   Rawinis Piotr - ,,Dworek pod malwami”, Wydawnictwo Pi, 2015. 
 Opowieść w dwóch tomach, t.1,,Nadzieje i tęsknoty”, t.2,,Zranione dusze”. To fascynująca, pełna ciepła 

polska saga o namiętnościach, skrywanych rodzinnych tajemnicach i przede wszystkim o miłości.                     

Z początkiem XX stulecia w spokojne życie Kalinowskich z Kalinówki wkroczy historia, dając początek pięk-

nej i pasjonującej opowieści o losach tej pielęgnującej szlacheckie tradycje rodzinie z Podlasia. Pogna ich w 

daleki świat. Nowe doświadczenia przyniosą rozczarowania, nadzieje i tęsknoty.  

xxx 

   Nowak Szymon - ,,Dziewczyny wyklęte”, Wyd. Fronda, 2015.  

 Dzielne, niezłomne Polki, które oddały ojczyźnie swoje najpiękniejsze lata, swoją młodość  i swoje ży-

cie" – to o nich opowiada ta książka. Jakie były prawdziwe losy tych kobiet? Jak wyglądało ich życie cod-

zienne, gdy zdecydowały się podjąć walkę o wolną ojczyznę. Autor opisał losy 16 kobiet walczących        w 

antykomunistycznym podziemiu. Zarówno tych znanych, jaki i tych,    o których już prawie nikt nie pamięta.  
                                                                                                                                     Teresa Jagiełło 

                                                   „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM'' 

 W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom" naszą bibliotekę odwiedziły dzieci z klasy 0 wraz ze swo-

imi wychowawczyniami ,Bożeną Jaszczuk i Michaliną Maziarczuk. Dzieci z uśmiechem na buziach powitały 

zaproszonego gościa, panią sołtys  Rejowca Lucynę Polakowską, która chętnie przyjęła zaproszenie na nasze 

spotkanie. Obecne na spotkaniu dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały przeczytanej bajki pt.  „O Dwu-

nastu Miesiącach" i  „O Trzech Braciach". Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały od pani sołtys słodycze, 

a od biblioteki książeczki. Tradycyjnie były wspólne zdjęcia, które zamieszczamy w Okszy. 
                                                                                   xxx 
 Szybkimi krokami zbliża się najpiękniejszy miesiąc w roku Maj:), a w Maju  w dniach 8 -15 biblioteki 

obchodzą swoje święto „TYDZIEŃ BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZA". Z tej okazji     w naszej bibliotece 

będą odbywały się różne imprezy i spotkania, na które już zapraszamy serdecznie najmłodszych czytelników. 

                           W KRĘĆ SIĘ W POMAGANIE 

 Biblioteka Gminna  uczestniczy w akcji zbierania nakrętek. Zbierajcie i Wy! Jeśli jeszcze nie zbierasz 

lub zbierasz i nie wiesz, co z nimi zrobić PRZYNIEŚ JE DO NAS, a my oddamy komu trzeba. To nic nie 

kosztuje, a naprawdę pomaga!  

                                                                           Teresa Kopniak 

NOWOŚCI W GMINNEJ BIBLIOTECE 

          Biblioteka zaprasza do korzystania ze swoich zbiorów, tym bardziej, że dzięki dotacji  z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środkom z budżetu gminnego biblioteka wzbogaciła swoje zbiory o 

411 woluminów. Zakupiono dzięki temu ciekawe pozycje zarówno z literatury pięknej dla dorosłych i dla 

dzieci, jak i z literatury popularnonaukowej. 



 

 

Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury  
w Rejowcu 
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