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Drogie Panie!
Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet mamy przyjemność złożyć wszystkim
mieszkankom gminy najlepsze życzenia.
Przede wszystkim - dużo zdrowia, które w życiu jest najważniejsze; szczęścia
- bo ono bardzo ułatwia życie; miłości i życzliwości nie tylko najbliższych - bo
z nimi każda chwila wydaje się radośniejsza; pogody ducha - która daje siłę
w trudnych momentach; wielu powodów do uśmiechu, z którym łatwiej iść przez
życie; optymizmu i wiary w lepsze jutro; wszelkiej pomyślności dla Was i Waszych Rodzin.
Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Kość

Wójt Gminy
Tadeusz Górski

Egzemplarz bezpłatny

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kolejny raz zagrała w Rejowcu!

II miejsce dla kapeli „Sami Swoi” z Rejowca
w 21 Regionalnym Przeglądzie Piosenki
i Przyśpiewki Ludowej w Rejowcu

Oksza

Pałac zgodnie z przeznaczeniem
Nie ustają spekulacje i domysły mieszkańców gminy dotyczące przeznaczenia pałacu, który
w formie darowizny otrzymała Gmina Rejowiec oraz kosztów jego adaptacji.
Sejmik Województwa Lubelskiego, podejmując w dniu 14 listopada 2014 r. uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Lubelskie darowizny przedmiotowej nieruchomości Gminie Rejowiec, określił przeznaczenie darowizny na siedzibę Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.
Taki też zapis znalazł się w akcie notarialnym z pouczeniem, że w przypadku niewykorzystania
nieruchomości na wymieniony w akcie cel darowizny, podlega odwołaniu z zastrzeżeniem, że Sejmik
województwa Lubelskiego może wyrazić zgodę na odstąpienie od darowizny.
Zatem sprawa jest jasna i klarowna. Nie ma innej możliwości poza przeznaczeniem nieruchomości na siedzibę Urzędu Gminy i jej jednostek organizacyjnych.
W porozumieniu z konserwatorem zabytków P. S. Rudnik dokonano bardzo dokładnego,
wszechstronnego przeglądu i ustalono, co następuje: naprawy wymagają instalacja komputerowa
i związana z nią elektryczna, instalacja grzewcza i wodna; konieczne jest cyklinowanie podłóg w części pomieszczeń oraz budowa ścianek działowych w dwu pomieszczeniach, jak też podłączenie do
C.O oficyny.
Istnieje możliwość pozyskania na powyższe cele środków do 100% kosztów. W lipcu planowane jest uruchomienie programu z RPO, który to pokryje koszty. Po zakończeniu prac wewnątrz budynku, zostanie tam przeniesiony Urząd Gminy.
Prace na zewnątrz budynku, dotyczące orynnowania, położenia tynków i malowanie elewacji, odnowienie sztukaterii, ogrodzenia, drogi dojazdowej wraz z przesunięciem bramy zostaną rozłożone
w czasie i nie będą kolidować z pracą UG..
Janina Danielczuk

Ile zapłacimy w roku 2015?
I. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.(M.P z dnia 27 sierpnia 2014, poz. 718
), przyjęto następujące stawki:
Od nieruchomości
Lp.

Rodzaj podatku

Stawka w 2015

Stawka w 2014

Stawka max.

A
1
2
3
4
5
6

Budynki
Budynki mieszkalne
Budynki pod działalność gospodarczą
Budynki – materiał siewny
Budynki – w związku z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych
Pozostałe budynki
Budowle

Lp.

Rodzaj podatku

B

Grunty

1

Grunty pod działalność gospodarczą

0,80

0,80 zł za m2

0,90

2

Grunty pod jeziorami zajęte na zbiorniki

4,58

4,56 zł za 1 ha

3

Grunty pozostałe

0,43

0,43 zł za m2

4,58
0,47

0,45
18,20
10,80

0,45 zł od m2
18,20 zł od m2
10,75 zł od m2

0,75
23,13
10,80

4,70

4,68 zł od m2

4,70

7,40
2%

7,40 zł od m2
2%

7,77
2%

Stawka w 2015

Stawka w 2014

Stawka max.

Ciąg dalszy art. na następnej str.
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Oksza
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. budynki lub ich części i grunty zajęte na potrzeby związków wyznaniowych
2. budynki mieszkalne lub ich części z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

II. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
(M.P. z 23 października 2014 r. poz. 935) z kwoty 61,37 zł. za 1 dt do kwoty - 52,00 zł za 1dt, mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na 2015 r. na obszarze gminy Rejowiec.
III. Zgodnie z opublikowanym komunikatem Prezesa GUS, średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku
wyniosła 188,85 zł za 1 m3, więc w 2015 roku stawka podatku leśnego od 1 ha (równoważnik
0,220 m3 drewna) wyniesie 41,55 zł.
Renata Słomczyńska

Informacja dotycząca stawek za wodę i ścieki
Urząd Gminy Rejowiec uprzejmie informuję, że dotychczasowe stawki, czyli:
- za 1 m3 wody - (2,61zł netto + 8% VAT-0,21zł) – 2,82 zł BRUTTO
- za 1 m3 ścieków - (4,40 zł netto + 8% VAT-0,35zł) – 4,75 zł BRUTTO
nie uległy zmianie i będą obowiązywać do dnia 31 grudnia 2015 r.
Artur Krupiński

Zadania budżetowe Gminy Rejowiec w 2015 roku
W dniu 30 grudnia 2014 Rada Gminy Rejowiec uchwaliła budżet na 2015 rok. Budżet Gminy
został podzielony 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 bieżące w kwocie 17 058 505,00 zł i majątkowe w kwocie 553 000,00 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. Wydatki podzielono na bieżące w kwocie 15 692 505,00 zł i majątkowe w kwocie 1 419 000,00 zł.
Obecnie w budżecie gminy mamy zaplanowane 1 823 700,00 zł na zadania inwestycyjne w tym
na pomoc finansową dla powiatu kwotę 500 000,00 zł na dotacje bieżące kwotę 836 000,00 zł. W ramach budżetu mamy wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki w kwocie 262 552,48 zł. Środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla
danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. W terminie do dnia 30 września
roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi wniosek
celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Wszystkie sołectwa gminy Rejowiec złożyły
wnioski do wójta i tym samym zostały one ujęte w budżecie na 2015 rok co przedstawia poniższa tabela:
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600

Dział

60016

Rozdział

Fundusz sołecki - 8 537,64 zł
Utwardzenie kamieniem – 860 mb
Wartość kosztorysowa: 58 707,90 zł

Modernizacja drogi i
mostu
Remont drogi

Remont dróg gminnych

Modernizacja drogi

Modernizacja drogi

Stary Majdan

Niedziałowice

Adamów

Zawadówka

Zagrody

Fundusz sołecki - 17 075.28 zł
Nawierzchnia asfaltowa z wyrównaniem- 360
mb
Wartość kosztorysowa: 57 527,10 zł
Fundusz sołecki - 8 912,33 zł

Fundusz sołecki - 9 260,26 zł
Nawierzchnia asfaltowa z wyrównaniem – 300
mb
Wartość kosztorysowa: 45 848,25 zł

Modernizacja drogi

Czechów Kąt
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Zadanie
realizowane
wspólnie z
sołectwem
Czechów
Kąt

-

-

-

Zadanie
realizowane
wspólnie z
sołectwem
Leonów
Zadanie
realizowane
wspólnie z
sołectwem
Zagrody
-

Fundusz sołecki - 6 664,18 zł
Nawierzchnia asfaltowa z wyrównaniem – 700
mb
Wartość kosztorysowa: 113 467,50 zł

Modernizacja drogi

-

Fundusz sołecki - 20 000,00 zł

Wydatki
majątkowe

Bieniów-Niemirów

Fundusz sołecki
5 473,14zł 300 m utwardzenie kamieniem wartość
kosztorysowa 20 479,50
zł
Fundusz sołecki 9 394,08
zł
200 m utwardzenie kamieniem wartość kosztorysowa 13 653,00 zł

Wydatki bieżące

Budowa chodników

Drogi publiczne gminne

Transport i łączność

Przedsięwzięcie

Rejowiec

Sołectwo

Oksza

Z uwagi na format tabeli zdecydowaliśmy się na zmianę ułożenia strony. Za utrudnienia przepraszamy

Ciąg dalszy art. na następnej str.

Fundusz sołecki - 9 875,83 zł
Nawierzchnia asfaltowa z wyrównaniem- 600
mb
Wartość kosztorysowa: 84 009,00 zł
Fundusz sołecki - 11 990,16 zł
Wykonanie podbudowy z kamienia – 350 mb
Wartość kosztorysowa: 23 000,00 zł
Fundusz sołecki - 16 941,46 zł
Nawierzchnia asfaltowa z wyrównaniem- 330
mb
Wartość kosztorysowa: 40 820,63 zł

Modernizacja drogi

Budowa drogi

Modernizacja drogi

Budowa drogi

Modernizacja drogi

Remont dróg gminnych

Remont drogi

Al. Krzywowolska

Wereszcze Duże

Wereszcze Małe

Rybie

Kobyle

Bańkowszczyzna
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Elżbiecin

-

-

5 780,97 zł 300 m utwardzenie kamieniem wartość
kosztorysowa 15 000,00 zł

-

-

-

-

-

-

Zadanie
realizowane
wspólnie z
sołectwem
Czechów
Kąt
-

6 664,18 zł
Wytyczenie drogi, remont
cząstkowy kamieniem

Fundusz sołecki - 15 308,87 zł
Wykonanie podbudowy z kamienia – 700 mb
Wartość kosztorysowa: 44 218,50 zł

Modernizacja drogi

Zyngierówka

Fundusz sołecki - 4 306,51 zł
Nawierzchnia asfaltowa z wyrównaniem – 200
mb
Wartość kosztorysowa: 28 167,00 zł
Fundusz sołecki - 8 832,04 zł
Nawierzchnia asfaltowa z wyrównaniem- 530
mb
Wartość kosztorysowa: 70 325,25 zł
Fundusz sołecki - 8 591,17 zł
Wykonanie podbudowy z kamienia – 300 mb
Wartość kosztorysowa: 17 804,25 zł

Fundusz sołecki - 8 912,33 zł

Modernizacja drogi

Modernizacja drogi

Al. Niedziałowska

Zagrody

Oksza
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90004

921

92109

Razem dział 900

900

Razem dział 600

Utrzymanie terenów
zielonych

Marynin

Hruszów

Modernizacja świetlicy
Modernizacja świetlicy wiejskiej

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rejowiec

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa drogi

Wólka Rejowiecka

Fundusz sołecki 6 763,76
zł
Fundusz sołecki 6 763,76
zł

Fundusz sołecki27 312,37 zł

Fundusz sołecki - 9 340,55 zł

Przebudowa drogi
gminnej

Siedliszczki

-

11 561,94 zł wykonanie instalacji elektrycznej

-

-

-

Zadanie
realizowane
wspólnie
z sołectwem
Bieniów/
Niemirów
Zmiana
przeznaczenia
środki
zostaną
przeznaczone na
modernizację
świetlicy
wiejskiej
-

-

7 316,15 zł zakup okien i drzwi

Fundusz sołecki - 11 963,40 zł
Nawierzchnia asfaltowa z wyrównaniem- 400
mb
Wartość kosztorysowa: 48 831,00 zł
Fundusz sołecki - 172 599,68 zł

Fundusz sołecki - 5 000,00 zł

5 780,97 zł 300 m utwardzenie kamieniem wartość kosztorysowa
15 000,00 zł

Modernizacja drogi

Remont drogi

Leonów

Elżbiecin

Oksza

Ciąg dalszy art. na następnej str.

Marynin

Leonów
Al. Niedziałowska
Marysin

11 561,94 zł wykonanie instalacji
elektrycznej

Modernizacja
Oksza
świetlicy wiejskiej
Remont budynku
świetlicy
Wyposażenie placu
zabaw
Doposażenie placu
zabaw, montaż ogrodzenia

Razem dział 921

7 097,22 zł

-

3 000,00 zł

-

11 401,36 zł

-

Fundusz sołecki
21 498,58 zł

926

-

Fundusz sołecki - 18
878,09 zł

-

Kultura fizyczna
Pozostała działalność

92695
Niedziałowice

Zagospodarowanie
centrum rekreacyjnego i sportowego

5 500,00 zł

Hruszów

Remont boiska

10 000,00 zł

Razem dział 926

Fundusz sołecki
15 500,00 zł
71 074,71 zł

Razem fundusz sołecki

Zmiana
przeznaczenia
środki
zostaną
przeznaczone na
remont
drogi
191 477,77 zł

Realizując budżet 2014 roku, wypracowaliśmy nadwyżkę operacyjną w kwocie 2 284 586,39
zł. Środki, jakie pozostały na rachunku bankowym do dyspozycji to kwota 130 668,09 zł, którą
wprowadzimy do budżetu 2015 r. jako wolne środki.
Konsekwentnie spełniając wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych, planując budżet
na 2015 rok, również zaplanowaliśmy nadwyżkę operacyjną w kwocie 1 366 000,00 zł.
Skarbnik Gminy
Renata Słomczyńska
Aneta Jeleń - Referent

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że na stronie internetowej Gminy Rejowiec
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został zamieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych
do dzierżawy na okres do trzech dotychczasowym dzierżawcom, położonych w Aleksandrii Krzywowolskiej – działka nr 36, w Hruszowie – działka 449; w Niedziałowicach Pierwszych – działki 39 i 40; w Rejowcu – działki nr 382/1 i 774/2: w Rybiem
– działka nr 549, w Wólce Rejowieckiej – działka nr 18; w Wereszczach Małych –
działki nr 70/10,70/15,67/5 i 67/6; w Zyngierówce – działki nr 6, 6/1 i 501.
Janusz Mazurek

Strona 8

-

Oksza
PW Ewa Grzywna – Żmuda
Zawadówka 21 b
22-100 Chełm
HARMONOGRAM
wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Rejowiec
od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Miesiąc:
Rejon
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rejon 1

27

24

24

28

26

25

28

26

25

27

25

28

Rejon 2

28

25

25

29

27

26

29

27

28

28

26

29

Rejon 3

29

26

26

30

28

29

30

28

29

29

27

30

Rejon 1: Zawadówka, Wereszcze Duże, Wereszcze Małe, Leonów, Bieniów, Niemirów, Zyngierówka,
Stary Majdan, Aleksandria Krzywowolska, Adamów, Marysin.
Rejon 2: Rejowiec, Wólka Rejowiecka, Siedliszczki, Elżbiecin, Zagrody, Czechów Kąt .
Rejon 3: Marynin, Hruszów, Kobyle, Niedziałowice Drugie, Niedziałowice Pierwsze, Bańkowszczyzna, Rejowiec Kolonia, Rybie, Aleksandria Niedziałowska.
W ww. dniach wystawiamy pojemniki i worki przed godz. 700 w asortymencie:
1) Frakcja mokra
2) Frakcja sucha
3) Szkło
Opłaty za gospodarowanie odpadami można uiszczać u Inkasenta – Sołtysa lub w kasie Urzędu
Gminy Rejowiec, lub na konto nr BS Cyców o/ w Rejowcu 19 8191 1013 2001 0000 0635 0001 w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju odbieranych odpadów, częstotliwości odbioru, punktu
selektywnej zbiórki odpadów i inne można znaleźć w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Rejowiec oraz w Uchwale z dnia 31 stycznia 2013 r. Nr XXV/176/2013 w sprawie sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości. Przypominamy, że popiół powstający na terenie nieruchomości odbierany
będzie przez PW Ewa Grzywna - Żmuda w sezonie grzewczym od 01 listopada do 30 kwietnia raz
w miesiącu wg harmonogramu wywozu nieczystości stałych z terenu gminy Rejowiec.
P a u l i n a

CHROŃMY PSZCZOŁY!
Zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych i najtańszych czynników plonotwórczych. W celu
ograniczenia zatruć pszczół należy pamiętać o tym, by przestrzegać zasad dobrej praktyki rolniczej:
1. nawet środki o niskim ryzyku dla pszczół należy stosować, tylko i wyłącznie w godzinach
wieczornych i po ustaniu ich lotów.
2. eliminować zabiegi środkami ochrony roślin toksycznymi dla pszczół, na kwitnących
roślinach( w tym również upraw z kwitnącymi chwastami w roślinach uprawnych) lub
pokrytych spadzią.
Ponadto opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź
uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. W wyniku przejęcia obcego zapachu
środka chemicznego, pszczoły powracające do ula, są traktowane jako obce, nie zostają
wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły strażniczki. Ochrona roślin w sposób
nie zagrażający pszczołom jest możliwa i wymaga wyłącznie dobrej woli rolników. W przypadku
stwierdzenia zatrucia pszczół w wyniku oprysku, rolnik dokonujący tego oprysku podlega odpowiedzialności karnej.
Należy również pamiętać o obowiązku prowadzenia rejestru stosowanych środków ochrony roślin oraz posiadaniu uprawnień do prowadzenia zabiegów i aktualnego dokumentu z atestacji
opryskiwacza.
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Jak co roku gmina Rejowiec aktywnie włączyła się
w ogólnopolską akcję Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Przy Gminnym Ośrodku Kultury
został utworzony sztab. Ośmiu
wolontariuszy zbierało pieniądze
na ulicach Rejowca. W tym roku
byli to: Zuzanna Batejko,
Agnieszka Dąbka, Natalia Jasińska, Zuzanna Jodłowska, Julia
Mojsiejuk, Karolina Pilipczuk,
Agata Woźniak i Tomasz Praczuk – wolontariusz, który zebrał największą kwotę ze
wszystkich 948, 45 zł. W godzinach popołudniowych odbył się
koncert połączony z aukcją
przedmiotów, które zostały przekazane przez wójta gminy Rejowiec, przedsiębiorców oraz osoby prywatne. W tym roku dary
przekazali: Mirosław Kość;
Krzysztof Jarosz; Marta Błaszczuk - kwiaciarnia Gardenia; GS
Samopomoc Chłopska - Pawilon; Marta Król - Sklep przemysłowo chemiczny, Małgorzata
Liszewska – Przedsiębiorstwo
wielobranżowe „Arianka”; Anna
Kozioł Sklep odzieżowy „U Anki”; Bank Spółdzielczy w Cycowie o/ Rejowiec; Małgorzata
Tyrańska Sklep „Fikus”; Małgorzata Grabczuk Kwiaciarnia
„Adrianna”; Mirosław Machel
„Euro – Ram”; Małgorzata Seweryniuk Sklep wielobranżowy;
Joanna Liszewska i Giovanni
Cattaneo sklep w budynku
Arianki; Małgorzata Dendera
Sklep „Groszek”; Izabela Piątek;
Małgorzata Wyrostek; Maria
Sitkowska; Beata Grabiec; Ewa
Długosz; Honorata Ziółek; Da-

nuta Długosz; Paulina Grabiec;
Ewa Mojsiejuk; Grażyna Kusiak
i Grzegorz Gwardiak Podczas
koncertu wystąpili: Marlena
Stangryciuk, Klaudia Słomczyńska, Dominika Błaziak, zaś przy
akompaniamencie Marka Pukasa, Monika Pyclik, Małgorzata
Sobstyl oraz kapela „Sami Swoi” z Rejowca. Na szczególną
uwagę zasługuje grupa ratowników złożona z uczniów Szkoły
Podstawowej w Rejowcu, opiekunem której była Barbara Klimowicz. Przedstawili oni pierwszą pomoc przedmedyczną.
Wszystkim serdecznie dziękujemy! Orkiestra w Rejowcu pobiła
rekord z zeszłego roku i przekazała fundacji WOŚP 4940, 20 zł.

ze SP w Strachosławia. W kategorii szkoły podstawowe kl. IVVI postanowiono, I miejsce Zespół „Promyczki” ze Szkoły
Podstawowej w Teresinie.
W kategorii Gimnazja I miejsce
zajął Zespół „Ironia” z Zespołu
Szkół w Pawłowie, zaś w kategorii mieszanej I miejsce Zespół
„Bajdusie z Zespołu Szkół
w Stawie; II miejsce Zespół
„Mali kolędnicy” z Zespołu
Szkół w Siedliszczu; II miejsce
Grupa kolędująca z GOK Rejowiec. Zespoły otrzymały nagrody za udział w postaci dyplomów i słodyczy ufundowanych
przez Starostwo Powiatowe
w Chełmie oraz Lucynę Polakowską, sołtysa Rejowca.

xxx

xxx

16 stycznia 2015 roku
w Rejowcu w GOK Rejowiec
odbył się X Powiatowy Przegląd
Widowisk Kolędniczych. Komisja konkursowa w składzie:
Lucyna Polakowska - sołtys Rejowca, Maryla Kowalczyk - Starostwo Powiatowe w Chełmie
i Teresa Kopniak
- Biblioteki Publicznej w Rejowcu po obejrzeniu 9 zespołów postanowiła
przyznać:
w
kategorii
Przedszkola
i klasy I – III
szkoły podstawowej: I miejsce
Gminne Przedszkole w Rejowcu; II miejsce
Zespół „Kamyczki” ze Szkoły
Podstawowej
w Kamieniu, II
miejsce Teatrzyk
Szkolny „Strach”

Pragniemy poinformować, że 27 stycznia 2015 roku
w krużgankach klasztoru Ojców
Dominikanów w Lublinie uroczyście ogłoszono wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Renesans w sztuce”. Pięć
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prac reprezentowało Koło Plastyczne działające w Gminnym
Ośrodku Kultury prowadzone
przez Grzegorz Gwardiaka. Autor jednej z nich - Kamil Paczosa
- został laureatem tego konkursu
zajmując II miejsce w województwie! Poziom prac był niezwykle
wysoki, o czym świadczyć może
udział w konkursie 64 placówek
i 363 zgłoszonych na niego prac.
Kamilowi gratulujemy!
Dziękujemy Panu Tadeuszowi Górskiemu, Wójtowi, za
udostępnienie samochodu, co
pozwoliło wziąć udział całej grupie w uroczystym wręczeniu nagród w Lublinie.
xxx

XXI Regionalny Przegląd
Piosenki i Przyśpiewki Ludowej
już za nami.8 lutego 2015 roku
w Rejowcu zaprezentowało się
39 kapel i zespołów śpiewaczych
z województwa Lubelskiego.
W komisji zasiedli:
Andrzej Sar reprezentujący Wojewódzki Ośrodek Kultury, Mariusz Cichosz - muzyk Orkiestry
Dętej w Rejowcu, Maryla Kowalczyk - Starostwo Powiatowe
w Chełmie, Marek Pukas - muzyk GOK Rejowiec. Za występy
przyznała nagrody i wyróżnienia.
Nagrody w kategorii Kapele
otrzymali;
I miejsce zajęła Kapela Zwierzyniecka ze Zwierzyńca
II miejsce zajęła Kapela „Sami
Swoi” z Rejowca
III miejsce zajęła Kapela Ludowa
Łopieńczacy” z Łopiennika Górnego
Nagrody w kategorii Zespoły
śpiewacze:
I miejsce zajął Zespół Śpiewaczy
„Sielanki” z Sielca
II miejsce zajął Zespół Śpiewaczy „Brusowianki” ze Starego
Brusa
III miejsce zajął Zespół Śpiewa-

czy „Rakołupianki” z Leśniowic
Wyróżnienia w tej kategorii
przyznano:
Zespołowi Śpiewaczemu
„Polesie” z Borowicy
Zespołowi Śpiewaczemu
„Kumowianki” z Kumowa
Zespołowi Śpiewaczemu „Rosa”
z Kamienia
Zespołowi Śpiewaczemu
„Słowianki” z Siennicy Różanej
Nagrodę specjalną przyznano
Z e s p o ł o w i Ś p i e w a c z e mu
„Teosinki” z Teosina”
Nagrody w kategorii Zespoły
śpiewacze z akompaniamentem:
I miejsca nie przyznano
II miejsca zajęli Zespół „Koral”
z Kamienia oraz Zespół
„Borowianki” z Białopola
III miejsce zajął Zespół
„Siedliszczanie znad Wieprza”
z Siedliszcza
Wyróżnienia w tej kategorii
przyznano:
Zespoł owi „ P awł owi anki ”
z Pawłowa, Zespołowi
„Siedliszczanki” z Fajsławic, Zespołowi „Kresowianki” z WłodawZespoł owi „ P oj ednani e”
z Trzeszczan, Zespołowi „Ale
babki” z Dorohuska.
Nagrody finansowe ufundowało Starostwo Powiatowe
w Chełmie oraz gospodarstwa
agroturystyczne Chutor Deniszczuki z Wólki Tarnowskiej.
Nagrodę pieniężną dla zespołu dziecięcego „Kłosy” z Siedliszcza ufundowali Jerzy Kieliszek, Radny Gminy Rejowiec
oraz Mirosław Kość, przewodniczący Rady Gminy Rejowiec.
Ponadto wszyscy uczestnicy za
udział otrzymali upominki ufundowane przez Wójta Gminy Rejowiec oraz albumy ufundowane
przez Starostwo Powiatowe
w Chełmie. Jury podziękowało
wszystkim fundatorom nagród.
Trzeba podkreślić, że właStrona 11

dze gminy reprezentował Tadeusz Górski Wójt Gminy Rejowiec, Mirosław Kość - Przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Kieliszek - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, radni: Paweł
Holuk oraz Zbigniew Rumuński.
Uroczystość zaszczycił swoją
obecnością Starosta Chełmski
Piotr Deniszczuk, który wraz
z komisją wręczył nagrody i wyróżnienia.
xxx

Gminny Ośrodek Kultury
zaprasza dzieci, młodzieży i dorosłych do udziału w corocznym
Konkursie Wielkanocnym Palm
i Pisanek Wielkanocnych. Do dnia
19 marca należy zgłaszać odpowiednio opisane prace plastyczne (imię
i nazwisko oraz wiek) do naszej placówki ( 3 pisanki, 3 palmy wielkanocne). Przypominamy, że oceniane będą w kategorii wykonania tradycyjnego i nowoczesnego, a wykonane prace przechodzą na własność
organizatorów. Przewidujemy atrakcyjne nagrody, a najlepsze prace
będą reprezentowały basza gminę na
szczeblu powiatowym. Rozstrzygnięcie konkursu w GOK Rejowiec
23 marca 2015 roku o godzinie
10. 15.
xxx

O feriach napiszemy w następnym numerze „Okszy”.
Grzegorz Gwardiak

Z przyjemnością informujemy, że Stanisław Jan Miszczuk,
odznaczony „Złotym Krzyżem
Zasługi”, przyznanym przez Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego 31 marca 2014 roku, zapowiada kolejną wystawę
swoich prac. W miesiącu marcu
dzieła artysty będzie można zobaczyć w Centrum Kultury
w Siennicy Różanej. Serdecznie
zapraszamy!

Oksza

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 odbędą się na przełomie lutego i marca 2015 r..
Sołtysów i Rady Sołeckie wybiera się na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy.
Wybory przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym zarządzeniem Wójta, a zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej określają statuty sołectw.
Sołtys i Rada Sołecka wybierani są spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w odrębnym głosowaniu, przez mieszkańców Sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze, z zachowaniem zasad:
tajności, bezpośredniości, powszechności i równości.
Podstawowym problemem w wyborach zarówno władzy samorządowej jak i władzy państwowej jest
frekwencja wyborcza.
Jest to szczególnie istotne przy wyborach Sołtysa i Rad Sołeckich, gdzie fundamentalne znaczenie ma
wybór odpowiednich osób do reprezentowania mieszkańców sołectwa wobec władz i instytucji.
Wprawdzie statuty sołectw przewidują możliwość wyboru sołtysa również przy niskiej frekwencji na
zebraniu w drugim terminie, ale dla dobra mieszkańców wskazane jest uczestnictwo w zebraniach wyborczych jak największej liczby mieszkańców.
Znajdźmy czas na wzięcie udziału w zebraniu i wybierzmy odpowiednich ludzi na Sołtysów i do Rad
Sołeckich.
Janusz Mazurek

„poszły” im sprawnie, za co otrzymali dyplomy.
„Koncert dla Babci i Dziadka”
Pod koniec wszyscy zebrani mogli wspólnie odw Szkole Podstawowej w Rejowcu
Jak co roku młodsi uczniowie naszej szko- śpiewać „biesiadne hity” – „Hej sokoły”,
ły chcieli uczcić święto osób bardzo kochanych
– dziadków. Zwykle spotykali się w poszczególnych klasach, gdzie oglądali występy swoich
wnuków. W tym roku szkolnym postanowiliśmy
wprowadzić nową formułę, która pozwoliła zaprezentować się wszystkim dzieciom przed ich
dziadkami.
21 stycznia 2015 r. na sali gimnastycznej
odświętnie ubrane dzieci przywitały zaproszonych dziadków. Przywitały ich wierszami, piosenką i tańcem w wykonaniu szkolnego zespołu
tanecznego „Figliki” prowadzonego przez p. Annę Prus. Kolejno prezentowały się dzieci z klas:
0 a, 0 b, 0 c, I a, I b, I c, II a, II b, III a, i III c
w przygotowanych przez nich utworach. Na zakończenie przedstawiciel każdej klasy złożył życzenia dziadkom. Później prowadząca imprezę
p. Dorota Bednarska zaskoczyła dziadków konkursami na super babcię i super dziadka. Babcie
miały zawiązać wnukom krawat, a dziadkowie
zapleść warkocze wnuczkom. Konkurencje

„Czerwone jabłuszko” , „Szła dzieweczka”. Na
zakończenie dzieci rozdały przygotowane przez
siebie prezenty.
Impreza była bardzo udana, dziadkom
spodobała się nowa formuła, wielu było bardzo
wzruszonych i bardzo przeżywało występy wnuków. Postaramy się nie zawieść w przyszłym roku.
Do udanego przebiegu imprezy przyczyniły się wychowawczynie: p. Bożena Jaszczuk,
p. Michalina Maziarczuk, p. Aneta Trajda,
p. Agnieszka Janiec - Rogowska, p. Agata Kurban, p. Irena Jędruszczak, p. Ewa Semeniuk
(w zastępstwie za p. Annę Szwed), p. Dorota
Bednarska – konferansjerka, p. Anna Prus,
p. Barbara Klimowicz oraz p. Przemysław Mierzyński –oprawa muzyczna i p. Anna Jaworska –
dekoracje. Panie woźne pomogły zagospodarować salę i ustawić ławki i krzesełka. Jak widać
wspólna praca wielu pomogła uczcić tak ważne
dla dzieci babcie i dziadków.
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Kurs komputerowy 50+ w Gminnej Bibliotece Publicznej

W okresie od 19.11 – 20.12.2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej po raz kolejny odbył się
bezpłatny kurs komputerowy dla osób , które nie miały kontaktu z komputerem. Kurs przeprowadzono na 12 laptopach, w które została wyposażona sala komputerowa przy GBP w ramach programu ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. Podobnie jak poprzednio nasza propozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Ogólnie w kursie wzięło udział 12 osób. Uczestnicy spotykali się dwa razy w tygodniu, pracowali w dwóch grupach. Poznawali oni podstawy wiedzy informatycznej , w tym: praca w programie biurowym, korzystanie z internetu, odtwarzanie
filmów i plików muzycznych. Na zakończenie kursu uczestnicy przygotowali słodki poczęstunek.
Pan Wójt wręczył wszystkim dyplomy z dedykacją ukończenia kursu.
W najbliższym czasie biblioteka planuje przeprowadzenie kolejnej edycji kursu.
O szczegółach i terminie poinformujemy mieszkańców na łamach ,,Okszy”.
Zgłoszenia przyjmujemy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rejowcu, ul. Zwierzyńskiego 8c lub
pod numerem telefonu 82 5688688.
Teresa Jagiełło

Gimnazjaliści z Rejowca w Pracowni Filmoteki Szkolnej
Spotkania z gimnazjalistami w Pracowni Filmoteki Szkolnej w II LO organizowane są

w ramach zadania „Edukacja filmowa Iluzjon”, finansowanego przez Polski Instytut Sztuki
Filmowej, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie i Urząd Miasta Krasnystaw.
Pani Ewa Nowak - dyrektor Gimnazjum w Rejowcu - z chęcią wyraziła zgodę na uczestnictwo gimnazjalistów w zajęciach z edukacji filmowej, które zaproponowały pani Anna Cichosz - dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Krasnymstawie oraz
pani Ewa Magdziarz - lokalny lider Filmoteki Szkolnej. Zajęcia zostały zorganizowane w celu popularyzowania Filmoteki Szkolnej, działalności MDKF-u, a także promowania edukacji
filmowej, która jest realizowana w II LO jako przedmiot w drugiej i trzeciej klasie o profilu
humanistycznym.
Gimnazjaliści z Rejowca wraz z opiekunami panią Jolantą Cielepałą i panem Tomaszem Praczukiem uczestniczyli w zajęciach w Pracowni Filmoteki Szkolnej 12 grudnia 2014
r. W spotkaniu wzięli udział także uczniowie kl. III A z II LO. Na początku spotkania gimnazjaliści opowiedzieli o swoich zainteresowaniach. Następnie uczestnicy zajęć obejrzeli
krótki film prezentujący program Filmoteka Szkolna. Po projekcji Ewa Magdziarz przedstawiła różnorodne przedsięwzięcia filmowe związane z Filmoteką Szkolną, które są realizowane w II LO, np. Powiatowy Konkurs Filmowy, spotkania z twórcami filmowymi czy letni
projekt „Kręćmy film!”. Działania te zostały przedstawione w formie prezentacji multimedialnej oraz relacji ze strony internetowej II LO. W czasie spotkania odbył się pokaz
„Katedry” Tomasza Bagińskiego i „Syzyfa” Zdzisława Kudły - filmów z Filmoteki Szkolnej.
Młodzież z liceum przygotowała dla młodszych kolegów konkursy związane z tematyką zajęć. Gimnazjaliści odpowiadali na pytania sprawdzające m. in. znajomość filmów
z pakietu Filmoteka Szkolna. Nagrody dla uczniów zostały przekazane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Gimnazjaliści otrzymali także filmy „Królewna” i „To, czego nie widać”,
które powstały w czasie 2. i 3. edycji letniego projektu „Kręćmy film!” realizowanego przez
MDKF.
Na zakończenie spotkania pani Jolanta Cielepała i pan Tomasz Praczuk otrzymali materiały edukacyjne przekazane przez CEO. Reportaż filmowy ze spotkania został zrealizowany przez Jakuba Pituchę – ucznia z kl. II B, natomiast dokumentację fotograficzną wykonała Oliwia Zajączkowska z kl. III A.

Ciąg dalszy art. na następnej str.
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Zajęcia w nowocześnie wyposażonej pracowni zrobiły na gimnazjalistach duże wrażenie i zostały przez nich wysoko ocenione, o czym świadczą wyniki ankiet. Działania filmowe realizowane w II LO, które najbardziej spodobały się uczniom, to nocny maraton filmowy, Powiatowy Konkurs Filmowy i letni projekt „Kręćmy film!”. Uczniowie w ankietach podkreślali także miłą atmosferę i możliwość korzystania z wartościowych filmów z Filmoteki
Szkolnej. Mamy nadzieję, że uczestnikom zajęć uda się zrealizować własne projekty filmowe dzięki inspiracji Filmoteką Szkolną.
Redakcja GIMprasy
xxx

W dniu 29 stycznia 2015r z grupą
uczniów klas I - III obejrzeliśmy wystawę malarską pana Stanisława Miszczuka, która została zorganizowana w Bibliotece Powiatowej
w Krasnymstawie. Podczas jej oglądania towarzyszył nam sam artysta - malarz, który
w bardzo ciekawy sposób przybliżył zebranym swoją prawie pięćdziesięcioletnią przygodę z malarstwem. Uczniowie z dużym zainteresowaniem oglądali przepiękne obrazy, słuchali opowieści i anegdot związanych z ich
powstawaniem. Wszyscy też na pewno zapamiętali słowa pana Miszczuka, który powiedział: „Miejmy nadzieję, że nikt z was nie zakopie talentu, którym jest obdarzony”.
Na zakończenie spotkania podziękowaliśmy p. St. Miszczukowi wręczając kwiaty oraz wpisując do księgi pamiątkowej następujące słowa: „ Kto się nie rozwija, cofa się - rozwija się ten, kto
przebywa wśród lepszych od siebie i na żywo lub poprzez pozostawione przez innych dobra”
Korzystając z pobytu w Bibliotece Powiatowej zostaliśmy zapoznani z ofertą edukacyjną biblioteki oraz zachęceni do korzystania z jej zbiorów.
Kolejnym punktem wyjazdu było Muzeum Regionalne, w którym zwiedziliśmy stałe wystawy podzielone na:
 Zamek w Krupem ( wystawa przedstawia detale architektoniczne pochodzące z zamku w Krupem z lat 1604 -1608 wzniesionego przez Pawła Orzechowskiego herbu Rogala)
 Rzemiosło artystyczne XVIII –pocz. XX w.( są to m.in. zbiory sztuki zdobniczej, stanowiące
elementy urządzenia i wyposażenia wnętrz mieszkalnych zamożnych grup społecznych)
Portret Polski XVIII- pocz. XIX w ( większość stanowią tzw.” portrety sarmackie”,
do tej grupy należą konterfekty przedstawicieli rodu Potockich )
 Rekonstrukcja kuźni z XIX / XX w ( daje możliwość obejrzenia wyglądu kuźni wraz w wyposażeniem w sprzęty i wyroby kowalskie )
 Kultura materialna wsi krasnostawskiej ( poznaliśmy zawody i życie mieszkańców)
 Historia Krasnegostawu i okolic XIV – XX w ( ukazuje dzieje miasta od czasów lokacji osady
Szczekarzów na prawie miejskim magdeburskim w 1394 r. do 1989 r.)
Pradzieje Krasnegostawu i okolic ( ukazuje przemiany zachodzące w sposobie życia, zdobywania
pożywienia, pracy i obrządku pogrzebowego mieszkańców ).
Była to bardzo interesująca, pouczająca lekcja historii i sztuki z naszego regionu. Kiedyś na
pewno ją powtórzymy. Natomiast w drodze powrotnej odwiedziliśmy ruiny zamku w Krupem, które wcześniej oglądaliśmy na obrazach p. Miszczuka oraz w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie.
Opiekunowie
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Ciekawe wydarzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowaczym
W dniu 14.12.2014r przy Kościele w Parafii Rejowiec, a także
w Krasnymstawie przy parafii pw. Trójcy Przenajświętszej odbył się
Świąteczny Kiermasz Charytatywny na rzecz Zosi Smyk z Krasnegostawu
chorej na rdzeniowy zanik mięśni. Na kiermaszu można było kupić ozdoby
bożonarodzeniowe wykonane przez młodzież z Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rejowcu . Łącznie udało się uzbierać
2565 złotych. Pieniądze zostaną przekazane na Fundację Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą”, której podopieczną jest Zosia .CAŁA KWOTA zostanie
wykorzystana na rehabilitację oraz potrzebny sprzęt medyczny.
Serdecznie dziękujmy wszystkim, którzy zaangażowali się w tą szczytna akcje: Dyrekcji NMOW, młodzieży, Proboszczom: ks Andrzejowi Jeżynie i
ks. Romanowi Skowronowi, wychowawcom zaangażowanym w wykonanie ozdób i biorącym udział
w kiermaszu. W sposób szczególny NMOW chciałby podziękować przede wszystkim dobrym
ludziom, którzy wykazali się ogromną wrażliwością. DZIĘKUJEMY!!
Sylwia Sowa

Licealiści dla maluchów
Zgodnie z kilkuletnią tradycją licealiści Zespołu Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu zorganizowali wspólnie ze swoją wychowawczynią p. Sylwią Klajn zabawę andrzejkową dla
przedszkolaków z Przedszkola w Rejowcu.
Dzieci przybyły do nas licznie, chcąc poznać tajemniczą wróżkę i pozostawione przez nią
listy z andrzejkowymi wróżbami. Po wejściu do zaczarowanej komnaty dzieci mogły zobaczyć
mieszkanie czarodziejki z Łysej Góry. Było w nim wiele tajemniczych ksiąg, magicznych wróżb
i migocących świec, a listy pozostawione przez czarodziejkę zostały przeczytane przez jej wierne
przyjaciółki – „sympatyczne” wróżki.
Maluchy z ogromnym zainteresowaniem słuchały wskazówek pozostawionych w listach
i dokładnie je wypełniały ku zadowoleniu wróżek. Dzielnie towarzyszyły
Ciąg dalszy art. na następnej str.
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w wypowiadaniu zaklęć i z podekscytowaniem czekały na wynik czarów. Przedszkolaki wzięły udział w laniu wosku,
dzięki czemu mogły poznać, co spotka
ich w najbliższej przyszłości. Losowały
w czarodziejskiej szkatułce przedmioty,
które oznaczały zawód wykonywany po
ukończeniu wymarzonej szkoły.
Wśród przygotowanych zabaw
były także: rzucanie monet do studni,
gwiazdkowe przepowiednie, taniec z czarodziejską miotłą, wróżba z kwiatami.
Największą ekscytację wśród dzieci wywołał taniec z wróżkami, podczas którego
wszyscy świetnie się bawili. Zwieńczeniem andrzejkowych zabaw było wykonanie magicznych, kolorowych tatuaży, co wzbudziło
ogromną radość maluchów.
Licealiści już dziś zapraszają przedszkolaków na kolejny andrzejkowy bal. Jesteśmy ciekawi, jakie zaklęcia przygotuje dla nas za rok czarodziejka z Łysej Góry.
Szlachetna Paczka w Rejowcu
Licealiści Zespołu Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu oraz wychowankowie Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rejowcu nie pozostali obojętni na ogólnopolską akcję charytatywną Szlachetna Paczka, organizowaną przez Księdza Jacka
Wiosnę Stryczka. Zgodnie z głównym mottem akcji „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”
młodzi ludzie postanowili pomóc tym, którzy, pozostawieni sami sobie, zostali skazani na biedę
i samotność.
Rodzina, której pomagaliśmy, potrzebowała przede wszystkim artykułów żywnościowych
o długim terminie ważności, środków czystości oraz odzieży zimowej. Natomiast pragnieniem 6letniego chłopca były drewniane klocki i kredki.
Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem brali udział w akcji, przynosili żywność
(makarony, mąkę, olej, konserwy, kasze itp.), środki czystości i ciepłe ubrania w sam raz na
mroźne, zimowe dni. Zgromadzono także wiele zabawek: maskotek, żołnierzyków, klocków, samochodów oraz przyborów do malowania, wyklejania i wycinania. Uczniowie złożyli się ponadto na piękne, drewniane klocki, które były największym pragnieniem chłopca.
Z każdym dniem zgromadzone produkty zapełniały coraz większą ilość przygotowanych
pudełek, co przerosło najśmielsze oczekiwania koordynator akcji - p. Sylwii Klajn. Ostatecznie
zapełniliśmy 14 dużych pudełek, które, po opakowaniu w „świąteczny”
papier, trafiły do potrzebującej
wsparcia rodziny.
Warto zauważyć, że do akcji włączyli się nie tylko uczniowie, ale też Dyrekcja
i pracownicy Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rejowcu. Wszystkim za okazaną pomoc serdecznie
dziękujemy
Sylwia Klajn
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Marian Janusz Kawałko

Mikołaj Rey i jego sukcesorzy w kluczu rejowieckim - zakończenie artykułu
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KAWOWIEC
Potrzebujemy:
7 białek, 3/4szk.cukru,1/2szl.mąki
ziemniaczanej, 2 łyżki mąki pszennej,
1 łyżka octu, 1 łyżeczka proszku do pieczenia
SPOSÓB WYKONANIA: Białka ubić z cukrem, dodać pozostałe składniki, wymieszać, wylać na
blaszkę i posypać obficie kawą mieloną. Na ciasto z białek wylać biszkopt przygotowany z:4 jaj, 4
łyżek cukru, 4 łyżek mąki, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia. Piec ok. 25-30 min.
MASA: 7 żółtek, 1 cukier waniliowy, 6 łyżek cukru, 3 1/2 łyżki mąki ziemniaczanej,1 szklanka mleka
SPOSÓB WYKONANIA: Z podanych składników ugotować budyń. Ostudzić.1 margarynę utrzeć
z budyniem na puszystą masę. Upieczone i ostudzone ciasto przekroić na pół. Nasączyć i przełożyć
masą. Wierzch ciasta dekorujemy według uznania.
Smacznego,
życzy
Cecylia Makarewicz
Wereszcze Małe

S zlachetna paczka do
2009r. Zwana Świąteczną Paczką - to
ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji.
Dzięki zaangażowaniu
darczyńców rodziny otrzymują paczki
odpowiadające ich
indywidualnym potrzebom.
Z inicjatywy Wójta Gminy
Rejowiec kolejny rok pracownicy
Urzędu Gminy przy aktywnym
udziale radnych i sołtysów zorganizowali szlachetną paczkę, którą
przed Świętami Bożego
Narodzenia otrzymały kolejne dwie
najbardziej
potrzebujące rodziny
z terenu naszej gminy.
Co roku są wybierane inne
rodziny, które potrzebują naszej pomocy. Zapowiadamy, że ta akcja
będzie przez nas dalej kontynuowana.
Ewa Markowska
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I miejsce Przedszkolaków z Rejowca
w Powiatowym Przeglądzie Widowisk Kolędniczych w Rejowcu!

Gimnazjaliści z Rejowca
w Pracowni Filmoteki Szkolnej

Lekcja muzealna gimnazjalistów ze Stanisławem Janem Miszczukiem

Kurs komputerowy
w Bibliotece Publicznej
w Rejowcu

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Rejowcu

OKSZA
Gazeta samorządowa. Redaktor prowadzący: Janina Danielczuk.
Skład: Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu (GG), tel: 82 56 88 335 i adres redakcji: ul. Fabryczna 13, 22 - 360 Rejowiec
Materiały prosimy przesyłać na adres: oksza.gazeta@interia.pl
Druk: Drukarnia SEYKAM, ul. Hrubieszowska 102/ 14, 22 - 100 Chełm, tel. 662 481 998
Nr 1/ 2015 - 1200; www.gmina.rejowiec.pl
http://ugrejowiec.bip.e-zeto.eu; e-mail: sekretariat@gmina.rejowiec.pl

