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Egzemplarz bezpłatny

Spotkanie z Mikołajem w Przedszkolu Gminnym

Oksza

Brak zmian w podatkach i opłatach
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. 1 grudnia 2015 roku Rada Gminy Rejowiec na wniosek wójta podjęła uchwały
w sprawie podatków i opłat lokalnych.
I. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.(M.P z dnia 19 sierpnia 2015, poz.
735 ), gmina Rejowiec przyjęła własne niższe stawki podatkowe:
Lp.

Rodzaj podatku

A
1
2
3
4

Stawka w 2015

Stawka w 2016

Stawka zgodna
z Obwieszczeniem Ministra
Finansów

Budynki
Budynki mieszkalne
Budynki pod działalność gospodarczą
Pozostałe budynki
Budowle
Rodzaj podatku

Zwolnione
18,20
7,40
2%
Stawka w 2015

Zwolnione
18,20 zł
7,40 zł
2%
Stawka w 2016

Lp.
B

0,75 od 1 m2
22,86 od 1 m2
7,68 od 1 m2
2%
Stawka zgodna z
Obwieszczeniem Ministra Finansów

Grunty

1

Grunty pod działalność gospodarczą

0,80

0,80 zł

0,89 od 1 m2

2

Grunty pozostałe

0,43

0,43 zł

0,47 od 1 m2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
II. Do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok przyjęto cenę żyta na poziomie roku 2015 w wysokości – 52,00 zł za 1dt.
III. Stawka za dostarczanie wody w wysokości 2,82 zł/ m3 i odprowadzanie ścieków w wysokości 4,75 zł/m3 pozostaje na taki samym poziomie od 2012 r.
Skarbnik Gminy
Renata Słomczyńska

Serdeczne słowa wdzięczności i szczere podziękowania Panu Zenonowi Kistrowi właści cielowi Firmy Transportowej z Rejowca za ogromną życzliwość, za bezinteresowną pomoc
udzielaną w każdej sytuacji, za nieodpłatne udostępnianie warsztatu i zaangażowanie do
pomocy swoich mechaników bez względu na porę dnia
- składa Wójt i kierowcy zatrudnieni w Urzędzie Gminy Rejowiec
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Będzie kolejna „Schetynówka” w gminie Rejowiec.
Gmina dostanie pieniądze na budowę drogi na terenach pod
budownictwo jednorodzinne w miejscowości Wólka Rejowiecka. Inwestycja pt. „Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Rejowiec poprzez
budowę lub przebudowę dróg gminnych na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 839 do drogi powiatowej nr
3122L" - etap I” znalazła się na liście przyszłych „Schetynówek”. W ramach budowy powstanie droga o nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnymi chodnikami i ciągiem pieszo - rowerowym. Wyłonione zostało
również biuro projektowe, którego zadaniem będzie zaprojektowanie uzbrojenia w/ w terenu w sieci. Zarówno budowa drogi, jak i prace związane z uzbrojeniem terenu zostaną zakończone w 2016 r.

Wieści gminne!

xxx

Na zaawansowanym etapie są prace projektowe związane z przebudową ulicy Przemysłowej oraz drogi w miejscowości Zyngierówka. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń przystąpimy
do przygotowywania wniosków o przyznanie środków unijnych na ich realizację. Wnioski zostaną złożone
w styczniowym naborze w ramach działania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych PROW 2014 - 2020.
xxx

Informujemy również, iż trwa nabór ankiet dla osób zainteresowanych Odnawialnymi Źródłami Energii (OZE). Ankiety są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 10, a także na stronie internetowej urzędu. Ankiety należy składać w sekretariacie urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2016 r.
xxx

Trwają prace w naszym Pałacu. Wykonywane są roboty związane z wymianą centralnego ogrzewania
wraz kotłownią i sieci teletechnicznych. Ze względu na trwające prace archeologiczne wstrzymane zostały
prace w zakresie budowy ciągu pieszo - jezdnego od ulicy Fabrycznej do Pałacu.
Aneta Jeleń

WIGILIA
Nazwa „Wigilia” pochodzi z łacińskich słów „vigiliare”
- czuwać oraz „Vigilia” - czuwanie, straż nocna, warta. W kościele katolickim określa się tak
dnie poprzedzające wszystkie
ważniejsze święta. W języku
potocznym i w takim rozumieniu „wigilia” kojarzy się przede
wszystkim z dniem poprzedzającym Boże Narodzenie, ze
zwyczajami i obrzędami związanymi z tym dniem,
w szczególności z uroczystą wieczerzą - ucztą obrzędową.
Z nocą wigilijną, najdłuższą w roku, najbardziej tajemniczą i niezwykłą związane były liczne i różnorodne wie-

rzenia złączone wspólną ideą: cała ziemia i wszechświat,
wszystkie byty ziemskie i pozaziemskie łączą ze sobą we
wspólnym przeżywaniu wielkiego misterium narodzin
Boga i wielkiego przełomu w dziejach świata.
Wierzono, że przebieg nocy wigilijnej ma decydujący wpływ na przebieg całego nadchodzącego nowego
roku.
W dniu wigilii nie należało wszczynać kłótni, wyrządzać sobie przykrości - wprost przeciwnie - trzeba było
okazywać wzajemną życzliwość, darować wszystkie urazy.
Zwyczaj piękny, szlachetny, godny przestrzegania
przez 365 dni każdego roku.
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POMOC ŻYWNOŚCIOWA
MIESZKAŃCOM GMINY
Wzorem lat ubiegłych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu w miesiącu grudniu
2015r. zakupił paczki żywnościowe w ilości 100 sztuk
dla mieszkańców naszej gminy. Wsparcie to związane
jest z okresem zimowym, działaniami o charakterze
profilaktycznym i osłonowym.
Pomoc została skierowana do rodzin oraz osób
samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku,
których dochód nie przekroczył 150% kryterium do-

Spotkanie z Mikołajem
w Przedszkolu
Okres świąteczny to czas radości i wielkich marzeń wszystkich dzieci. Tegoroczna nietypowa aura
nie zmyliła Świętego Mikołaja. Pomimo braku białego
puchu, pojawił się w naszym przedszkolu na uroczystości 7 grudnia - długo oczekiwany przez dzieci. Cały rok czekał na ten dzień, aby wręczyć prezenty.
Przedszkolaki bardzo się ucieszyły z tej niezwykłej
wizyty. Obecni na uroczystości goście z zachwytem

chodowego, o którym mowa w przepisach pomocy
społecznej.
Pomoc żywnościowa jest realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Ponadto na terenie Gminy Rejowiec pomoc
żywnościowa kierowana jest do osób potrzebujących
za pośrednictwem organizacji partnerskiej - Polskiego
Czerwonego Krzyża w ramach programu „Program
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020”.
Dorota Holuk
GOPS w Rejowcu

obserwowali występy dzieci. Śmiechu i radości było
wiele. Na twarzach widać było wielkie wzruszenie
i zadowolenie. Gdy Mikołaj zajął swoje miejsce, mogliśmy usłyszeć, jak dzieci wspólnie recytowały
wiersz o „Mikołaju” i na życzenie zaproszonego gościa zaśpiewały piosenki o tematyce zimowej. Mikołaj
bawił się z dziećmi przy dźwiękach muzyki. Po występach obdarował dzieci słodkimi upominkami.
Barbara Kość
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I Nocny Maraton Filmowy
Po Filmowych Grach Miejskich, konkur- Bawiliśmy
sach fotograficznych, corocznie kręconych filmach przyszedł czas na I Nocny Maraton Filmowy. Wzięło w nim udział 53 uczniów Naszego
Gimnazjum. Rozpoczęliśmy w piątek 30 października punktualnie o 20:00. Na początek obejrzeliśmy film dokumentalny Pawła Łozińskiego
z pakietu Filmoteki Szkolnej - "100 lat w kinie"
(1995). Potem była kolacja, a o 22:00 "Zezowate
szczęście" Andrzeja Munka, niezapomniana komedia z Bogumiłem Kobielą (Piszczyk) z 1960
roku... Kwadrans przed północą krótka przerwa
i quiz filmowy (30 pytań z historii kina, głównie
polskiego oraz pakietów Filmoteki Szkolnej).
Kwadrans po północy, już 31 października, zebranych rozbawili Will Smith i Charlize Theron
w komedii "Hancock" Petera Berga (2008)...
Około 1:45 znowu krótka przerwa i kalambury...

się aż do 2:20! Następnie
"Grawitacja" Alfonso Arau. A może wycieczka
na orbitę? Po tym filmie - nie, dziękuję... O3:50
ogłoszenie wyników nocnego konkursu filmowego (zwyciężył zespół w składzie: Kacper, Jakub
i Dawid) oraz wręczenie nagród – filmy na DVD
"Kamienie na szaniec" – ufundowane przez organizatora. Na koniec, już wczesnym rankiem
(około 4:15) obejrzeliśmy "Szósty zmysł" M. Night Shyamalana (1999)... Noc była długa, skończyła się w sobotę po szóstej rano! Całą imprezę
przygotował i zorganizował Pan Tomasz Praczuk. Pomocą w organizacji imprezy służyli nauczyciele Naszej szkoły - Pani Agata Woźniak,
Pani Jolanta Cielepała oraz Pan Jacek Semeniuk.
Następna noc filmowa już niedługo. Zapraszamy!
Redakcja GIMprasy

Koło Gospodyń Wiejskich w Bańkowszczyźnie składa Podziękowania Panu Tadeuszowi Górskiemu - Wójtowi
Gminy - za podłączenie wody do budynku dawnej szkoły
w naszej miejscowości, obecnego miejsca spotkań naszego
KGW, co przyczyni się do naszego rozwoju i skuteczniejszej
pracy na rzecz miejscowości i gminy.

Szlachetna Paczka
Młodzież z Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rejowcu przygotowała
ozdoby świąteczne na
kiermasz Bożonarodzeniowy, pieniądze ze
sprzedaży ozdób przeznaczono na ufundowanie szlachetnej
paczki rodzinie z terenu Gminy Rejowiec.
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Niezwykle aktywne
Koła Gospodyń Wiejskich

i przyprawy w kuchni, medycynie i kosmetyce.

27 listopada w świetlicy wiejskiej w Wólce
Rejowieckiej odbyło się spotkanie andrzejkowe
połączone z wręczeniem zaświadczeń o ukończeniu kursu agroturystycznego. Na spotkaniu byli
obecni: wójt Tadeusz Górski, przewodniczący
rady Mirosław Kość, współorganizatorzy kursu –
Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział Chełm
w osobach: Marzena Borkowska, Jolanta Nowak
Wręczenie dyplomów z kursu agroturystycznego
KGW Hruszów

Panie prezentowały również dekoracje
z filcu przygotowywane własnoręcznie na ozdobę
stoiska promocyjnego podczas prezentacji potraw

i Urszula Wojewoda. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera, tańce i wspaniały poczęstunek przygotowany przez Panie z KGW.
Podczas spotkania KGW w Hruszowie
Ozdoby pań z KGW w Bańkowszczyźnie
w dniu 8 grudnia Panie ustalały terminy szkoleń,
jakie zostaną zorganizowane wspólnie z ODR
oddział Chełm. Jako pierwsze odbędzie się szkolenie pt. „Ogrodnictwo i sadownictwo” następnie na różnych festynach.
U Pań z KGW w Bańkowszczyźnie
kurs kulinarny, „Budżet domowy” oraz „Zioła
można zaopatrzyć się w przepiękne wykonywane ręcznie
ozdoby choinkowe
i stroiki
świąteczne. W dniu 14 grudnia
podczas Kiermaszu Świątecznego w Starostwie Powiatowym
będzie można podziwiać ich stoisko.
W dniu 10 grudnia zostało
założone Koło Gospodyń Wiejskich w Maryninie. Na przewodniczącą wybrano Mariannę
Rzeźnik.
Redakcja Okszy
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Szlachetna Paczka po raz trzeci
Szlachetna Paczka to wyraz ludzkiej wrażliwości, dobroci serca
i solidarności z innymi. Tak uważają ci, którzy połączyli siły i wsparli
potrzebujących. Wójt Tadeusz Górski, pracownicy Urzędu Gminy,
GOPS - u, Gminnej Biblioteki Publicznej, radni na czele z Przew.
Mirosławem Kościem oraz sołtysi z dobrowolnych składek wykonali
dwie Szlachetne Paczki, co oznacza, że dwie wielodzietne rodziny
z Gminy Rejowiec zostały nimi obdarowane.
Gest godny naśladowania.
Janina Danielczuk

,,KIERMASZ
CIAST ŚWIĄTECZNYCH”

ŚNIADANIE DAJE MOC

wowej im. M. Reja w Rejowcu odbył się ,,Kiermasz
Ciast Świątecznych”.
Cieszył się on dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Każda z klas
podarowała jedno lub dwa ciasta. Ciasto oferowane
było na każdej przerwie, a wybierać było w czym.
Wszystkich kusiły serniki, szarlotki, wafelki, ciasta
czekoladowe z galaretką, czy bezą. Nie zabrakło ulubionych przez wszystkich muffinek i pięknie ozdobionych pierniczków. Krótko mówiąc - raj dla podniebienia i… łasuchów. Było pysznie!
Zgodnie z oczekiwaniami nie zabrakło chętnych na te domowe smakołyki. Każdy za symboliczną monetę mógł dostać dużą porcję ulubionego
ciasta. Pięknie wyglądające wypieki zachęcały swoim
wyglądem, w związku z tym przyniesione ciasta znikały w oka mgnieniu.
Akcja była charytatywna. Dzięki przeprowadzonemu Kiermaszowi będziemy mogli przygotować
odpowiednie artykuły potrzebne do zrobienia paczek
na Święta Bożego Narodzenia dla rodzin uczniów
z naszej szkoły. Akcja została zorganizowana w naszej szkole po raz trzeci. Tym razem nasza społeczność szkolna również nas nie zawiodła. Trzymajcie
tak dalej!
Dlatego też serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy wspomogli nasze działania. Z całego serca
dziękujemy rodzicom, którzy upiekli ciasto, rodzicom
zaangażowanym podczas kiermaszu, uczniom, Gronu
Pedagogicznemu oraz pani dyrektor Małgorzacie
Królickiej, która z dużym zaangażowaniem co roku
wspiera akcję.

„Śniadanie Daje Moc” realizowanego na zlecenie koalicji „Partnerstwo dla zdrowia”, w związku z przeprowadzeniem akcji pod nazwą „Śniadanie Daje
Moc”.
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o zdrowym żywieniu dzieci i podkreślaniu wartości śniadania, jako najważniejszego posiłku dla uczniów w ciągu dnia.
W dniu akcji po całej szkole rozchodziły się smakowite zapachy świeżych warzyw, owoców, wędlin,
pieczywa i nabiału. Z tych to składników uczniowie
przygotowywali swoje śniadaniowe przysmaki. Każdy prezentował swoje kulinarne umiejętności i próbował wyczarować najsmaczniejsze śniadanie, jak również miał swoje ulubione menu śniadaniowe. Podstawą oczywiście były kanapki, ale i miseczka mleka
z płatkami też znalazła swoich amatorów. Jednak największym zainteresowaniem cieszyły się owocowe
szaszłyki, które w każdej klasie „schodziły jak ciepłe
bułeczki”.
Pomysłodawcy, organizatorzy i realizatorzy
akcji mogą być pewni, że jej cel został zrealizowany.
Nasi uczniowie są świadomi, że „aby zdrowym być,
trzeba zdrowo żyć” i wiedzą, gdzie można znaleźć
„witaminki dla chłopczyka i dziewczynki” (takie hasła między innymi widniały na plakatach dekorujących klasy). Jednak mimo tej wiedzy, my nauczycielki - wychowawczynie jesteśmy pewne, że takie
wspólne inicjatywy promujące zdrowie będziemy realizować jeszcze nie raz.

6 listopada 2015r. klasy 0 - III wzięły udział
Dnia 2 grudnia 2015 r. w Szkole Podsta- w konkursie organizowanym w ramach Programu

Michalina Maziarczuk
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I Ty możesz zostać
Mikołajem!

(Zuzia Tomala) zaproponowała układy taneczne:
„Śnieżynkobzik” i „Świąteczne porządki”.

W tym roku uczniowie klas I - III przyjęli
Mikołaja inaczej niż zwykle. Przygotowali dla niego koncert z udziałem swoich wychowawczyń,
pań Dyrektor oraz rodziców. Wszyscy uczestnicy
mieli na sobie elementy stroju mikołajkowego, co
dodatkowo wpłynęło na atmosferę spotkania. Prowadząca p. Dorota Bednarska w elfiej czapeczce
mówiła o przyjemności dostawania i obdarowywania innych prezentami, po której padł wniosek
„I Ty możesz zostać Mikołajem”. Hasło to
wzmocnili chłopcy z klasy III b śpiewając piosenNa zakończenie wszystkie dzieci zostały obdarowane prezentami.
Szkoda, że prawdziwy Mikołaj przychodzi
do nas tylko raz w roku, ale my mamy szanse dostawać prezenty i je dawać w pozostałe dni.

kę pod tym samym tytułem. Koncert rozpoczęły
wychowawczynie klas 0 - III piosenką „Jest przecież taki dzień” opowiadającą o tym jedynym
dniu w roku, kiedy grzeczne dzieci odwiedza Mikołaj. Panie Dyrektorki zadały melodyjną zagadkę, na którą śpiewającą odpowiedź dały wszystkie
dzieci. Zaś rodzice poprosili o prezenty piosenką
„Kochany Panie Mikołaju”. Wszystkie „wykony”
zasłużyły na gromkie brawa. Koncert przeplatany
był aktywnym udziałem dzieci, którym Śnieżynka

Pamiętaj, i Ty możesz zostać Mikołajem.
Dorota Bednarska

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza:
10 stycznia godzina 14. 00 - sala widowiskowa - koncert połączony z licytacją prac Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy (wszyscy chętni darczyńcy są mile widziani, serdecznie zapraszamy
do współpracy)
17 stycznia o godz. 9. 30 w kościele parafialnym koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej
20 stycznia o godz. 10. 00 w GOK - Przegląd Widowisk Kolędniczych
31 stycznia godz. 10. 00 - GOK - Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej
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ANDRZEJKOWO

KURS KOMPUTEROWY ,, 50 +"
W GMINNEJ BIBLIOTECE
PUBLICZNEJ

w Gminnej Bibliotece Publicznej
W naszej Bibliotece dzień czarów, magii i od-

W okresie od 3 listopada do 2 grudnia 2015 krywania przyszłości odbył się 25 listopada. Biblioroku w Gminnej Bibliotece Publicznej po raz kolejny
odbył się bezpłatny kurs komputerowy dla osób, które nie miały dotychczas kontaktu z komputerem.
Podobnie jak poprzednio, nasza propozycja cieszyła
się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
Uczestnikami kursu byli zarówno mieszkańcy Rejowca jak też okolicznych miejscowości z terenu
gminy. Ogólnie w kursie uczestniczyło 17 osób.
Uczestnicy pracowali w dwóch grupach, spotykając
się dwa razy w tygodniu. Poznawali oni podstawy
wiedzy informatycznej: praca z edytorem tekstu, korzystanie z internetu itp. Na zakończenie kursu
uczestnicy przygotowali słodki poczęstunek. Pan
Wójt wręczył wszystkim dyplomy ukończenia kursu
oraz piękne albumy bogato ilustrowane promujące
działalność Lokalnej Grupy Działania PROMENADA S 12.
Na kolejną edycję kursu biblioteka zaprasza
wszystkich chętnych w przyszłym roku. O terminie
rozpoczęcia będziemy informować na łamach Okszy.

teka stała się miejscem tajemniczych wróżb. Według
dawnych wierzeń noc świętego Andrzeja miała moc
magiczną, pozwalała zerknąć w przyszłość, uchylić
rąbka tajemnicy wszystkim pragnącym poznać jaka
przyszłość ich czeka w uczuciach, zdrowiu, nauce.
Najwięcej emocji dzieciom dostarczyła wróżba lanie
wosku przez klucz, były też i inne wróżby jak: wróżba kolorami, kubki przyszłości, wróżba imionami
czy wróżenie z butów. Na zakończenie spotkania
przeczytałyśmy książkę pt. „Upiorne Andrzejki”
Agnieszki Stelmaszyk. Andrzejki okazały się wesołym spotkaniem towarzyskim, wspaniałą zabawą,
która dostarczyła wielu emocji zarówno uczniom kl.
2 Szkoły Podstawowej z wychowawcą Agnieszką
Rogowską, jak i nam bibliotekarkom. Dzięki takim
spotkaniom możemy kultywować starą tradycję ludową, bowiem co stare w tradycji harmonijnie splata
się z tym, co w naszej kulturze nowe, po to, by łączyć ludzi na wspólnej zabawie.

Wiesława Podkowa

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW
Niech te piękne Święta Bożego Narodzenia przyniosą wszystkim wewnętrzny spokój, wiele radosnych przeżyć, a ciepło rodzinne przy wigilijnym
stole trwa zawsze.
Na Nowy Rok dużo zdrowia, radości, sukcesów, spełnienia pragnień
i realizacji planów - wszystkim Czytelnikom oraz tym, którzy się nimi staną
w najbliższej przyszłości życzą: pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej
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Teresa Kopniak

KURS KOMPUTEROWY ,, 50 +"
W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

ANDRZEJKOWO
w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Rejowcu

Wydarzenia w Szkole Podstawowej w Rejowcu

Kiermasz ciast

Śniadanie daje moc
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