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Informacja o zmianie taryfy za wodę i ścieki
W dniu 14 grudnia 2012 r. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rejowiec.
Nowa taryfa obowiązuje od 27 stycznia 2013 r. do dnia 26 stycznia 2014 r.
- nowa cena 1 m3 wody – (2,61zł netto + 8% VAT-0,21zł) – 2,82 zł BRUTTO
- nowa cena 1 m3 ścieków – (4,40 zł netto + 8% VAT-0,35zł) – 4,75 BRUTTO
Artur Krupiński

Ile zapłacimy w roku 2013?
I. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2013 roku (M.P. poz. 587.) przyjęto następujące stawki:
Od nieruchomości
Lp
.
A
1
2
3
4
5
6

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

Stawka w 2013

Stawka w 2012

Stawka max.

0,40
18,20
10,65

0,40 zł od m2
18,20 zł od m2
10,24 zł od m2

0,73
22,82
10,65

4,63

4,45 zł od m2

4,63

7,40
2%

7,36 zł od m2
2%

7,66
2%

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. Informujemy także, że w Monitorze Polskim , poz. 787 ogłoszony został Komunikat Prezesa GUS
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku. Cena ta wyniosła 75,86 zl za 1 q. Uchwała Nr XXI/152/2012 Rady Gminy Rejowiec z dnia 12 listopada 2012 r.
została obniżona do kwoty 52 zł za 1 q Przy obliczeniu podatku rolnego stosujemy 2,5 q na 1 ha,
czyli 130 zł za 1 ha.
Lp
.
B
1
2
3

Rodzaj podatku
Grunty
Grunty pod działalność gospodarczą
Grunty pod jeziorami zajęte na zbiorniki
Grunty pozostałe

Stawka w 2013

Stawka w 2012

Stawka max.

0,80

0,75 zł za m2

0,88

4,51

4,33 zł za 1 ha

4,51

0,43

0,40 zł za m2

0,45

III. Natomiast w Monitorze Polskim poz.788 ogłoszony został Komunikat Prezesa
GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczony według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku. Cena wynosi
186,42 zł. Stawka obowiązująca w gminie Rejowiec to 41,01 zł za ha.
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Co się stanie z naszymi odpadami?
Dzień 1 lipca 2013 r. jest terminem wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przez Gminę, który będzie obowiązywał wszystkich mieszkańców Gminy Rejowiec. Gmina
zacznie pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewni świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym do
dnia 30 czerwca 2013 r. należy rozwiązać umowę z firmą, która dotychczas odbierała odpady komunalne.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną określone uchwałą Rady Gminy
i będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców. Gmina ustali sposób świadczenia usług w zakresie
odbierania i gospodarowania odpadami. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku poprzez
między innymi wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym. Priorytetową zasadą jest zbieranie odpadów w sposób selektywny zgodnie z wytycznymi zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Gmina ma obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu oraz ograniczenia masy
odpadów ulęgających biodegradacji przekazanych do składowania.
Zgodnie z art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:
1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo
2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70 % wagowo
oraz zgodnie art. 3c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- do dnia 16 lipca 2013 r. - do - nie więcej niż - 50 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania,
- do dnia 16 lipca 2020 r. – do - nie więcej niż - 35 % wagowo całkowitej masy odpadów – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Osiągnięcie w wyznaczonych terminach odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania ma dla gminy ogromne znaczenie, ponieważ ustawodawca nałożył na nie sankcje karne za niewywiązanie się z tych obowiązków.
W związku z powyższym mieszkańcy gminy powinni dołożyć wszelkich starań, aby spełnić
wymagania zawarte w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).
Paulina Kowalczuk

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 stanowiącej własność gminy, położonej
we wsi Kobyle i oznaczonej numerem działki 19/1 - 0,21 ha, przeznaczonej do
sprzedaży.
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Podstawą gospodarki finansowej gminy jest uchwała budżetowa. Jej uchwalenie należy do wyłącznej
kompetencji rady gminy. Uchwała budżetowa określa:
1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem
dochodów bieżących i majątkowych,
2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego z wyodrębnieniem
wydatków bieżących i majątkowych.
Od 2011 roku rada gminy nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż
planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Dochody
majątkowe i przychody, gminy będą mogły przeznaczyć jedynie na wydatki majątkowe. Budżet gminy Rejowiec składa się z dochodów bieżących w kwocie 16 573 018,00 zł i dochodów majątkowych w kwocie
1 186 110,00 zł.
Główne źródła dochodów gminy Rejowiec to: - dochody własne:
- wpływy z podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, śr. transportowych, spadków i darowizn i czynności cywilnoprawnych)
- wpływy z opłat (za wodę, skarbowa, targowa)
- dochody z majątku gminy,
- dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Kwota dochodów własnych wynosi 7 051 227,00 zł co w stosunku do całości budżetu stanowi
39,70 %. Na tę kwotę składają się dochody majątkowe w wysokości 551 500,00 zł.
Obserwując poprzednie budżety gminy można stwierdzić, że dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, pozostają na tym samym poziomie. Gmina ma ograniczone możliwości zwiększania dochodów własnych oraz zmniejszania wydatków. Konstrukcja podatków i opłat stanowiących dochody własne jest kształtowana wyłącznie ustawami. Natomiast uprawnienia gminy do określenia wysokości podatków i opłat są
stosunkowo wąskie. Z kolei wydatki 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.
W kwocie dochodów własnych na pierwszym miejscu znajdują się udziały we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Gmina nie ma wpływu na ich wymiar i pobór. Jednostka samorządu otrzymuje od dochodu podatników zamieszkałych na jej obszarze udział we wpływach z podatku.
Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych gmina otrzymuje określony procent wpływów uzyskanych od podatników tego podatku mających siedzibę na jej obszarze. W przypadku zmniejszającej się
liczby podmiotów gospodarczych na naszym terenie , zmniejsza się liczba zatrudnionych osób, a tym samym
ich dochód. Innym znaczącym dochodem własnym gminy jest podatek od nieruchomości. Pobierany jest od
gruntów, budynków i niektórych budowli. Rada Gminy ma ograniczone możliwości do kształtowania wysokości stawek i wprowadzania zwolnień przedmiotowych. Podatek ten stanowi wydajne źródło dochodów,
gdyż stawki są wielokrotnie wyższe niż w stosunku do pozostałych.
- dotacje celowe z budżetu państwa Kwota dotacji w budżecie wynosi 3 067 533,00 zł co stanowi w stosunku do budżetu 17,27%.
Dotacje EFRR, PROW na budowę świetlicy w Leonowie, budowę boiska wielofunkcyjnego, oraz na
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na kwotę 618 976,00 zł co stanowi 3,49 %.
- Subwencje - w budżecie to kwota 7 021 392,00 zł co stanowi 39,54 % ogółem budżetu gminy.
Wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego - nazywamy środki publiczne przekazywane z tego
budżetu na realizację zadań. Wydatkiem budżetowym jest każda kwota podjęta z rachunku bieżącego niezależnie od jej przeznaczenia, nawet gdy dotyczy pobrania gotówki do kasy.
Rozróżniamy następujące rodzaje wydatków:
- bieżące w kwocie 14 845 410,00 zł które obejmują: - dotacje dla instytucji kultury,
dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 270.000 zł, Biblioteki Gminnej w kwocie 150.000 zł oraz dotacje
na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 68.000 zł, dotacje dla niepublicznej placówki oświaty w kwocie –
277 800 zł.
Ciąg dalszy art. na następnej stronie
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- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 6 489 951 zł
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
świadczenia społeczne) w kwocie 3 319 301 zł
- pozostałe wydatki związane z zakupem towarów i usług i inne wydatki takie jak fundusz socjalny, ubezpieczenia, opłaty za energię, delegacje, szkolenia związane z funkcjonowaniem urzędu gminy i jednostek
organizacyjnych związane z realizacją zadań statutowych na kwotę
4 171 116,00 zł
- wydatki na programy z udziałem środków z unii europejskiej – 99 242,00 zł
- majątkowe wydatki inwestycyjne w kwocie 1 995 518,00 zł w tym:
1. Uzbrojenie nowych działek budowlanych w ilości 32 sztuki (podłączenie wody i kanalizacji)
– 100 000 zł
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich projekt pn:”Od jarmarków Mikołaja Reja do współczesnej promocji lokalnych produktów- budowa punktów wystawowych w miejscowości Rejowiec” – 313 935 zł,
3. Pomoc rzeczowa dla województwa na budowę chodnika i zatoki parkingowej przy drodze wojewódzkiej
– 120 000 zł
4. Dotacja dla powiatu na budowę infrastruktury drogowej „Poprawa systemu komunikacyjnego drogi
powiatowej Nr 817L Pawłów – Henrysin – Nowosiółki Kolonia zwiększającego płynność ruchu i bezpieczeństwo – etap II” – 500 000 zł
5. Dotacja dla powiatu na budowę drogi w miejscowości Wereszcze Duże – 200 000 zł
6. „Przebudowa drogi gminnej Nr 109649 L ul. Przemysłowa w Rejowcu łącząca drogę
wojewódzką nr 812 z drogą powiatową nr 3152 L- etap I” – 350 000 zł
7. Modernizacja dróg gminnych – 244 600 zł - zadanie będzie polegać na modernizacji i budowie dróg
gminnych.
8. Przebudowa konstrukcji więźby dachowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Leonów w kwocie
75 000 zł
9. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych mieszkańców gmin wschodniej
Lubelszczyzny – zakup sprzętu komputerowego – 91 983 zł.

Wydatki mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Wydatki powinny być dokonywane w sposób celowy
i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób
umożliwiający terminową realizację zadań.
Budżet gminy Rejowiec zamyka się dodatnią różnica między dochodami a wydatkami
budżetu w kwocie 918 200 zł co stanowi nadwyżkę budżetową.
Skarbnik Gminy
Renata Słomczyńska

Mieszkańcom Zawadówki, Wójtowi Panu Tadeuszowi Górskiemu, radnym oraz wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy św.odprawionej 12 stycznia w kościele parafialnym w Rejowcu w pierwszą rocznicę śmierci mojej żony Wiesławy składam tą drogą serdeczne podziękowania. Dziękuję też Panu Wójtowi i Radzie gminy za zorganizowanie dowozu i odwozu na
trasie Zawadówka - Rejowiec.
Wiesław Wójtowicz, Zawadówka
Wyrazy wdzięczności i słowa podziękowania kieruję pod adresem Wójta P. T. Gorskiego
i radnej Marysina P.M. Szemro za pomoc w zamianie mieszkania, co w znaczącym stopniu poprawiło moją dotychczasową sytuację.
Barbara Krzyżanowska, Marysin
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Podsumowań czas..
Czas biegnie szybko, aż za szybko. Za nami połowa kadencji 2010 - 2014, zatem właściwa pora na
podsumowanie, na ocenę minionych dwóch lat.
Janina Danielczuk: Panie Wójcie, zanim przejdziemy do konkretów, jak w jednym zdaniu oceniłby Pan
minione dwa lata obecnej kadencji.
Tadeusz Górski: Nie były to lata łatwe dla wszystkich samorządów, a więc i dla naszego również. Możemy pochwalić się wieloma sukcesami, ale nie zamierzam ukrywać drobnych porażek. Wydarzyło się wiele
dobrego, niestety - były momenty, które wspominam z rozgoryczeniem.
J.D. Co uznałby Pan za istotne dla dobra gminy i jej mieszkańców?
T.G. Trochę się tego uzbierało. Wymienię, moim zdaniem , najważniejsze.
* Udało nam się znacząco obniżyć zadłużenie naszej gminy, a jednocześnie wykonać wiele inwestycji dzięki temu, że przedterminowo wychodzimy naprzeciw nowej ustawie o finansach publicznych, która w całości będzie wiążąca od 2014 roku.
* Budżet na kolejny 2013 rok uchwalony z nadwyżką.
* Oddanie do użytku zmodernizowanej, nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Wólce Rejowieckiej wraz
z budową kanalizacji sanitarnej w Hruszowie, co w znaczącym stopniu wpływa na codzienne funkcjonowanie gospodarstw indywidualnych i przede wszystkim na ochronę środowiska.
* Scalenie gruntów, o słuszności czego do końca nie byli przekonani sami mieszkańcy sołectw. Dziś zrozumieli, że łatwiej jest gospodarować na dużej powierzchni, niż na kilku kawałkach rozrzuconych w pewnej
odległości od siebie. Pamiętajmy, że w ramach prac poscaleniowych zostaną wybudowane drogi.
* Place zabaw tak ważne miejsca dla rodzin z dziećmi.
* Boisko przy Szkole Podstawowej w Rejowcu, które w odróżnieniu od „Orlika” przeznaczonego do piłki
nożnej, spełnia funkcje wszechstronne – chociażby siatkówka i koszykówka. Projekt w końcowej fazie realizacji.
* „E-gmina Rejowiec” – platforma usług elektronicznych dla mieszkańców całej gminy umożliwiająca dostęp do Internetu.
* Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych gmin wschodniej Lubelszczyzny (50 komputerów dla 30 najbardziej potrzebujących rodzin, dostęp do Internetu).
* Poprawa stanu niektórych dróg i chodników.
J.D. A porażki? Nie wolno ich przemilczeć.
T.G. Nie wszystko ułożyło się po naszej myśli. Na pewne sprawy – niestety – nie mieliśmy wpływu.
* Nie udało się utrzymać na stanie mienia gminy budynku ZSP przy ul Przemysłowej, ale na to złożyło się
zbyt wiele przyczyn nie do końca zależnych od nas. Lawinowo rosnące wydatki na sferę pomocy społecznej i utrzymanie edukacji, likwidacja kolejnych zakładów i instytucji, wzrost bezrobocia, a więc spadek
dochodów poprzez zmniejszone wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych to kwestie, z którymi nie mamy szans wygrać. Wyrażam nadzieję, że Starostwo Powiatowe w Chełmie będzie korzystało z budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.
* Nie dokończona sala gimnastyczna, a zasadnicza przyczyna to nie dotrzymanie umowy przez Ministerstwo Sportu.
* Pomimo wspólnej promocji z zaprzyjaźnionymi gminami jeszcze nie pozyskaliśmy inwestorów. Temat
drążymy nadal i podchodzimy do niego z wysoce pozytywnym nastawieniem. Wiadomo nie od dziś, że
wszystko co nowe, budzi sceptyczne odczucia i wymaga czasu na akceptację.
* Niewystarczające nakłady na remonty dróg.
J.D. Kontrowersyjny temat kolektorów słonecznych, bardzo różnie postrzegany przez mieszkańców. Co
w tym zakresie zrobiła gmina?
T.G. Pilotujemy temat na bieżąco. Umożliwiliśmy mieszkańcom w stopniu wystarczającym zapoznanie
się z ofertami trzech firm. Każda z nich organizowała w gminie spotkanie, oferując wybór właściwego dla
danego gospodarstwa zestawu z możliwością pozyskania dofinansowania nawet w wysokości 70%. Brak
zainteresowania spowodował, że sprawa utknęła w martwym punkcie. Jednak mam nadzieję, że do sprawy
wrócimy.
J.D. Wracamy do inwestycji, które w znacznej mierze są finansowe z budżetu unijnego.
T.G. Najlepiej i najdokładniej zilustruje to tabela.
Ciąg dalszy art. na następnej stronie
Strona 7

OKSZA

Nazwa przedsięwzięcia,
inwestycji

Forma finansowania

Wartość

Termin realizacji

Remont budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w
Rejowcu i budowa placu
zabaw dla dzieci w parku
przy ulicy Kościuszki w
Rejowcu

75 % dofinansowanie z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
25 % środki własne

Roboty budowlane
- 356 478, 36 zł brutto, w tym
214 549, 00 zł dofinansowania z PROW
–u

Budowa wiejskiego
centrum sportoworekreacyjnego „Sport.
Rekreacja i woda –
mieszkańcom wsi Rybie
zdrowia doda

75 % dofinansowanie
z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich
25 % środki własne

Wartość robót:
347 465, 00 zł, w
tym 211 187, 18 zł
dofinansowania z
PROW – u

2010-2012 r

Modernizacja
ścieków w oczyszczalni
Wólce Rejowieckiej
wraz
z budową kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości Hruszów

855 816, 32 zł VAT z
Urząd Skarbowy
2 849 079, 95 zł dofinansowanie z PROW
115 714, 74 zł dofinansowanie z ANR

Wartość robót:
4 933 108, 70 zł
środki własne gminy
1 112 497, 69 zł

2010 - 2012 r.

„E-gmina Rejowiec –
platforma usług
elektronicznych dla
mieszkańców gminy

85 % dofinansowanie z
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego
15 % środki własne gminy

Wartość projektu:
319 776, 42 zł, w tym
264 310, 33 zł dofinansowania z RPO

2011 r.
Zainstalowano dwa Hot – Spoty. Zakupiono
dwa serwery, 14 stacji roboczych wraz z oprogramowaniem, 15 monitorów, 2 notebooki,
klimatyzator do serwerownii, 20 zasilaczy UPS
o mocy 500 VA, 2 zasilacze UPS o mocy 1500
VA, 5 drukarek laserowych, drukarkę kodów
kreskowych, czytnik kodów, skaner płaski,
przełącznik KVM

50% środki własne
gminy
50% dofinansowania z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Wartość projektu:
931 353, 46 zł, w
tym 465 676, 73 zł
dofinansowania z
RPO

2010 - 2012 r.
Prace polegały na ustawieniu krawężników, ułożeniu chodników oraz mieszanki
z betonu asfaltowego na istniejącej podbudowie betonowej, w tym ciąg pieszo –
jezdny ulica Słoneczna o łącznej długości
829 mb oraz wykonanie pasa zieleni i
zjazdów

Wartość robót:
107 783, 94 zł

2011 r
Prace polegały na ułożeniu nowej nawierzchni mineralno – bitumicznej

Współudział Gminy
Rejowiec i Zarządu
Dróg Powiatowych

Wartość nakładów
na zadanie:
5 381, 80 zł plus
robocizna i materiały

Pracownicy gospodarczy oraz robót publicznych i skazani z Gminy Rejowiec
ustawili krawężniki, dokonują naprawy
stabilizacji oraz układają płytki chodnikowe na długości około 200 m. ZDP udzielił
wsparcia w postaci krawężników oraz
płytek chodnikowych.

Przebudowa drogi gmin- Środki własne oraz z
nej w miejscowości Zyn- Funduszu Ochrony
gierówka, tzw. Felczyn
Gruntów Rolnych

Wartość robót:
166 421, 85 zł, w
tym 40 000, 00 zł
dofinansowania z
FOGR

2011 r.
Prace polegały na przebudowie istniejącej
nawierzchni na nawierzchnię cementowa
o grubości 15 cm

Rejowiec ”

„Budowa drogi gminnej,
ulica Księżycowa w Rejowcu”

Remont ulic: Szkolna, 3 - 100 % środki własne
go Maja, oraz Sportowa gminy

Remont chodnika przy
drodze powiatowej do
miejscowości Kobyle
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Nazwa
przedsięwzięcia,
inwestycji

Forma finansowania

Plac zabaw przy
48, 88 % środki własne
Szkole Podstawo- gminy
wej w Rejowcu
51, 12 % dofinansowanie
z PCK

Wartość

Termin realizacji

Wartość robót:
2011 r .
15 649, 50 zł, w tym 8 Montaż urządzeń placu zabaw wraz z przygoto000, 00 dofinansowa- waniem terenu
nie z Polskiego Czerwonego Krzyża w
ramach projektu
„Okno na świat”

Prace na terenie
Rejowca

100 % środki własne.

Wartość robót:
Około 22 000, 00 zł

Modernizacja
dróg gminnych o
nawierzchni asfaltowej w miejscowości Wereszcze
Małe oraz Wólka
Rejowiecka

100 % środki własne gminy
Droga Wereszcze Małe
Droga Wólka Rejowiecka

Łączna wartość robót: 2011 r.
164 26, 80 zł
Ułożenie nowej warstwy ścieralnej z mieszanki
W tym droga Wemineralno – bitumicznej
reszcze Małe 113 303,
58 zł
Droga Wólka Rejowiecka
51 323, 22 zł

Modernizacja

100 % środki własne gmi- Wartość robót:
ny
14 797, 59 zł

2012 r.

Modernizacja
drogi we wsi Rybie

Środki własne oraz z Fun- Wartość robót:
duszu Ochrony Gruntów 135 728, 60 zł, w tym
Rolnych
40 000, 00 zł dofinansowania z FOGR

2011 r.
Prace polegały na przebudowie istniejącej nawierzchni na nawierzchnię cementową o grubości 15 cm

Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja w Administracji

Projekt realizowany w
partnerstwie z Urzędem
marszałkowskim ze środków własnych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość indywidualna
projektu na doposażenie urzędu:
ok. 113 860, 60 zł, w
tym wkład własny
gminy 17 078, 75 zł, dofinansowanie PRO WL
- 96 781, 85 zł

Urząd Gminy wyposażono w komputery, serwer, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, podpisy elektroniczne, router, switch oraz punkt
dostępu do Internetu.

Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu najbiedniejszych gmin
wschodniej Lubelszczyzny

100 % dofinansowania ze
środków publicznych w
ramach działania 8.3 PO
IG

Wartość zadania około
547 565, 00 zł

2011 - 2013 r.
W ramach projektu zakupiono 50 komputerów
stacjonarnych, w tym 30. gospodarstw wykluczonych cyfrowo przeszkolono do obsługi komputerów, wyposażono je w stacje robocze, zapewniono dostęp do Internetu. Pozostałe 20.
komputerów trafiło do UG, szkół, GOK - u i
Biblioteki Publicznej

oczyszczalni

2011r.
Pracownicy gospodarczy:
- zamontowali znaki i próg zwalniający na ul.
Słonecznej, odnowili ławki na skwerku w Rynku, w parku przy ul. Kościuszki, przy Urzędzie
Gminy, wymienili kostkę oraz krawężniki na
ulicy Zwierzyńskiego po lewej stronie, odnowili elewację na budynku Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, ustawiono gazony oraz
posadzono kwiatki przy budynku gminy, pomogli przy odnawianiu zbiorowej mogiły żołnierzy

ścieków w Zawadówce
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Nazwa przedsięwzięcia,
inwestycji

Forma finansowania

Wartość

Termin realizacji

Modernizacja drogi w
miejscowości Aleksandria Niedziałowska

Dofinansowanie z FOGR

Wartość zadania:
86 600, 04 zł
Wartość dofinansowania:
50 000, 00 zł

2012 r.
Modernizacja drogi o długości łącznej
1000 m i szerokości 3, 5 m na podbudowie z kruszywa, tłuczeń o frakcji 0 – 31, 5
mm

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej
przy Szkole Podstawowej w Rejowcu

80 % dofinansowania z
PROW
20 % wkład własny
gminy

Wartość zadania
374 851, 44 zł
Wartość dofinansowania: 299 881, 15
zł

2012r.
W ramach projektu wykonano boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach pola 45 x 30 m ograniczonego krawężnikami, drenaż głębny
boiska oraz jego ogrodzenie. Wejście i
wjazd na boisko z kostki brukowej. Na
boisku znajdują się pola do gry: w koszykówkę, piłkę siatkową oraz ręczną.

Place zabaw w miejscowościach: Zawodówka,
Niedziałowice, Hruszów
oraz przy GOK – u w
Rejowcu

100 % środki własne
gminy

Wartość zadania:
39 898, 49 zł

2012 r.
W ramach projektu wykonano place zabaw dla dzieci.

Rozbiórka oczyszczal-

100 % dofinansowania
z ANR

Wartość zadania:
42 855, 90 zł

2012 r.

Droga Aleksandria Krzy- 50 % środki własne
wowolska
gminy,
50 % Nadleśnictwo
Chełm

Wartość zadania:
56 271, 86 zł

2011 – 2012 r.

Chodnik w miejscowości Dofinansowanie dla
Zawadówka
Powiatu 50%
(8 134, 75 zł)

Wartość zadania:
16 269, 50 zł

2011 r.

Droga Elżbiecin - Kamień

100 % środki własne
gminy

Wartość zadania:
9 822, 44 zł

2012 r.

Modernizacja autobusu

100 % środki własne
gminy

Wartość zadania:
24 597, 66 zł

2012 r.

Zakup wieczystego użyt- 100 % środki własne
kowania - Piaskownia
gminy
Rybie

Wartość zadania:
11 321, 75 zł

2012 r.

Przebudowa drogi powiatowej Niedziałowice
– Kobyle

Wkład powiatu i gminy Wartość zadania:
po 50 % 413 280, 00 zł
206 640, 00 zł

2012 r.

Zagospodarowanie poscaleniowe obrębu Leonów

Skarb państwa

2012 r.

ni PGR

Wartość zadania:
610 000, 00 zł

Wartość nakładów
razem

9 816 473, 48 zł 2012 r.

Środki finansowe
pozyskane ze źródeł
zewnętrznych

6 954 418, 83 zł 70, 84 %
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Wynika z niej jasno, że obowiązki swoje realizujemy prawidłowo. Pozyskaliśmy niebagatelną kwotę 6 954 418, 83 zł( słownie: sześć milionów, dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące
czterysta osiemnaście zl 83/100,co stanowi aż 70, 84 % wartości wykonanych inwestycji. Realizacja tak wielu inwestycji i bieżących zadań statutowych była możliwa dzięki poparciu społeczności Gminy, Rady Gminy a także zaangażowaniu pracowników urzędu. Nie sposób pominąć osiągnięć Towarzystwa Regionalnego, które w ramach pozyskanych środków odrestaurowało obiekty zabytkowe, ufundowało tablice informacyjne usytuowane na terenie Rejowca
z jego ogólnym zarysem historycznym. W tym miejscu pragnę podkreślić bardzo owocną
współpracę z Urzędem Marszałkowskim, dzięki czemu udało się nam osiągnąć tak wiele i to
w tak krótkim czasie.
J.D. Jakie plany na kolejne dwa lata bieżącej kadencji?
T.G. Jednym z głównych celów jest poprawa stanu technicznego dróg gminnych oraz współudział
w przebudowach i modernizacjach dróg powiatowych na terenie gminy. Już w budżecie na 2013 rok
zaplanowano wspólnie z powiatem drogę Leonów – Zyngierówka – Pawłów ( schetynówka) oraz drogę
w Wereszczach Dużych (700 000 zł słownie: siedemset tysięcy zł). Zostanie przebudowana droga gminna na ul, Przemysłowej ( schetynówka) – wartość zadania 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy)
Na modernizację dróg gminnych w b.r. przeznaczono 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy).
Budowa chodnika i zatoki parkingowej przy drodze wojewódzkiej ( cmentarz parafialny) – 120 000 zł
(słownie : sto dwadzieścia tysięcy ).
Modernizacja rynku i targowiska – 3000 000 zł (trzysta tysięcy)
Uzbrojenie działek budowlanych -100 000 zł (słownie : sto tysięcy).
J.D. Panie Wójcie, co zechce Pan powiedzieć na zakończenie rozmowy.
T.G. Chciałbym podziękować Radzie Gminy i pracownikom Urzędu Gminy, na których zawsze mogę
polegać i na których wsparcie zawsze mogę liczyć . Dziękuję też sołtysom oraz wszystkim mieszkańcom gminy za ich życzliwość, słowa otuchy, ale także i za krytykę – ale tą mądrą, bez zbędnych złośliwości. Zawsze wsłuchuję się w głosy moich wyborców, a mądra krytyka skłania do zastanowienia.
Słowa podziękowania kieruję pod adresem Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie
J.D. A może jakieś marzenie?
T.G. Marzenie?! Tak – jak najszybsze pozyskanie inwestorów, a co za tym idzie zmniejszenie

bezrobocia i wzrost wpływów do budżetu.
Dziękuję za rozmowę. Oby spełniło się to życzenie chociaż częściowo.
Rozmawiała Janina Danielczuk

„Lepszy jeden mały czyn, niż tysiąc dobrych rad”
Serdeczne słowa podziękowania Panu Zenonowi Kistrowi – przedsiębiorcy z Rejowca
– za bezinteresowne i systematyczne działania na rzecz gminy i jej mieszkańców, za nieodpłatną pomoc okazywaną w różny sposób, mi.in. transport własnymi samochodami piasku
na potrzeby dworca kolejowego w Żulinie, odśnieżanie własnym sprzętem chodnika w kierunku Rejowca Fabrycznego, pomoc przy naprawie gminnych samochodów.
Dziękuję także p.p. Zbigniewowi Maciejewskiemu i Krzysztofowi Czubie, Tadeuszowi Liszewskiemu i Wojciechowi Szymańskiemu za pomoc w realizacji drobnych potrzeb na
rzecz gminy.
Wójt Gminy
Tadeusz Górski
Do podziękowań dla p.Zenona Kistra dołączają się kierowcy, którzy o każdej porze mogą liczyć na Jego pomoc.
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ZMIANY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH W 2013 ROKU
Od 1 stycznia 2013r. do ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzono nowy rodzaj
świadczenia opiekuńczego w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których, zgodnie z przepisami Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego, ciąży obowiązek alimentacyjny.
Warunkiem koniecznym dla uzyskania zasiłku jest rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny legitymującym się: orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Uzyskanie specjalnego zasiłku opiekuńczego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki
w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 623 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520,00 zł miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdy osoba sprawująca opiekę:
ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej
w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty
socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu
i rentowym z innych tytułów, ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego, legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
W celu weryfikacji warunków niezbędnych do przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego
przy ustalaniu prawa do zasiłku przeprowadza się rodzinny wywiad środowiskowy. Wywiad przeprowadza się również w każdej sytuacji zaistnienia wątpliwości co do spełnionych warunków przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego .
Jeżeli zbiegają się uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki, przyznaje się tylko jedno świadczenie. Świadczenie zostaje przyznane osobie,
która pierwsza złożyła stosowny wniosek.
Od 1 stycznia 2013r. zmianie uległy zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.
Świadczenie pielęgnacyjne jest niezależne od spełnienia kryterium dochodowego. Uprawnionymi do jego otrzymywania są osoby, które zrezygnują z zatrudnienia bądź nie podejmują zatrudnienia z powodu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, jeżeli jej niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole (lub szkole wyższej), jednak
nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Osobami uprawnionymi do świadczenia pielęgnacyjnego są więc: rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka, osoby będące rodzinami zastępczymi spokrewnionymi, inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny
(z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności).
Od 1 lipca 2013 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 620 zł miesięcznie.
W okresie od stycznia 2013r. do czerwca 2013r. włącznie wprowadzono sześciomiesięczny
okres przejściowy, w którym zachowane zostało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (520 zł)
dla osób otrzymujących je na zasadach obowiązujących przez 1 stycznia 2013r. Dla osób spełniających warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów, w tym
okresie będzie wypłacany dodatek w wysokości 100 zł miesięcznie.
Od 1 stycznia 2013r. uległy także zmianie zasady ustalania prawa do jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego). Jest ono uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które wynosi 1.922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
Kierownik GOPS w Rejowcu
Dorota Holuk
Strona 13

OKSZA

Wieści z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu
Zestawienie działań ratowniczo – gaśniczych jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu
w 2012 roku
kwartał
roku
2012

pożary

1

2

3

4

5

6

1

I

31

8

39

2

II

14

5

3

III

3

4

IV

L
p.

Razem

miejscowe
zagrożenia

wyjazdy
poza teren
gminy
w 2012r.

razem
w 2012r.

razem
w 2011r.

wyjazdy
poza teren
gminy
w 2011r.

2012÷2011

2012÷2011

7

8

9

10

18

25

12

+14

+6

19

9

16

6

+3

+3

9

12

4

12

3

0

+1

2

5

7

4

12

2

-5

+2

50

27

77

35

65

23

+12

+12

Wyjazdy strażaków poza teren gminy Rejowiec w 2012 roku: na teren Miasta Rejowiec Fabryczny – 22 razy; na teren Gminy Rejowiec Fabryczny – 12 razy; na teren Gminy Siedliszcze – 1 raz.
Najaktywniejsi druhowie Jednostki OSP Rejowiec w działaniach ratowniczo – gaśniczych w 2012 roku:
2012 rok
Lp.

Nazwisko i imię

kwartał
I

kwartał
II

kwartał
III

kwartał
IV

Razem

2

3

4

5

6

7

1.

SOCZYŃSKI Wiesław

28

16

9

7

60

2.

MACIEJEWSKI Maciej

23

14

9

5

51

3.

JASIŃSKI Adam

30

13

5

-

48

4.

SOCZYŃSKI Sebastian

25

4

10

7

46

5.

WIORKO Sebastian

16

10

8

2

36

6.

SOCZYŃSKI Przemysław

22

-

2

5

29

7.

KLOC Konrad

21

4

1

2

28

8.

KOŚĆ Paweł

11

11

3

2

27

9.

CIOS Marek

17

4

-

1

22

DUBIEL Jacenty

10

5

5

-

20

1

10.

2012 rok
Nazwisko i imię

kwartał
I

kwartał
II

kwartał
III

kwartał
IV

Razem

2

3

4

5

6

7

11.

NOWOSAD Tomasz

14

5

-

-

19

12.

DANIELCZUK Michał

10

5

1

1

17

13.

BOHUNIUK Mateusz

-

1

3

2

6

14.

SOCZYŃSKI Krzysztof

1

3

-

-

4

15.

FORYŚ Mariusz

3

-

-

-

3

16.

JACKOWNIAK Jacek

1

-

-

-

1

17.

BUKRABA Michał

-

-

1

-

1

18.

GIMLEWICZ Jerzy

-

-

-

1

1

Lp.
1
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W 2012 roku jednostka OSP Rejowiec otrzymała dotację z Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej jednostki w kwocie 11 540,00 złotych. Dokonano zakupu niżej wymienionego asortymentu przedstawionego w tabeli
Lp.

I.

Koszt całkowity

Rodzaj kosztów

1. Ubranie koszarowe 4 część. OSP – kpl. 17
2. Buty strażackie KDS wz. 633 – par 17
3. Wąż W-52 – szt. 11
4. Wąż W-75 – szt. 11
5. Latarka halogenowa – szt. 4
6. Szelki bezpieczeństwa – szt. 5
7. Koszulka OSP – szt. 5
Ogółem

II.

Z tego pokryty
z dotacji

Z tego pokryty
z finansowych
środków własnych

3842,01
3349,05
1309,06
2145,05
580,00
1249,99
90,02

3529,00
3076,00
1202,00
1970,00
533,00
1148,00
82,00

313,01
273,05
107,06
175,05
47,00
101,99
8,00

12565,18

11540,00

1025,18

Naczelnik OSP Rejowiec
Karol Sałamacha

APELUJEMY
do społeczeństwa, strażaków ochotników,
strażaków zawodowych, członków ich rodzin
i znajomych, przyjaciół i sympatyków pożarnictwa,
o przekazanie

1%
podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz
ochotniczych straży pożarnych

Jak przekazać 1 % podatku:
W zeznaniu podatkowym należy wpisać nazwę:
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
oraz nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego –

0000116212

W polu informacji uzupełniających należy wskazać dla jakiej jednostki będą przekazane środki:

Ochotnicza Straż Pożarna w Rejowcu,
22-360 Rejowiec, ul. Dąbrowskiego 3, woj. lubelskie
DZIĘKUJEMY
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rejowcu

Członkowie OSP w Rejowcu składają serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Tadeuszowi Górskiemu za zakup piłkarzyków stołowych, które uzupełniły wyposażenie Domu Strażaka.
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13. stycznia
2013 roku odbył się 21. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W tym roku pieniądze
zbieraliśmy dla noworodków
i seniorów na oddziałach geriatrycznych. Gmina Rejowiec
włączyła się do tej akcji bardzo
aktywnie. Po raz kolejny Sztab
Orkiestry został zorganizowany
w Gminnym Ośrodku Kultury,
a jego kierownikiem została
Dorota Łosiewicz. Wolontariuszami w tym roku byli: Agata
Woźniak, Agnieszka Dąbska,
Ewa Semeniuk, Monika Pyclik,
Marta Lipińska, Sylwia Lipińska i Tomasz Praczuk. O godzinie 14. 00 w salach GOK-u Orkiestra zagrała dla zgromadzonych. W podzięce za datki wystąpiła Orkiestra Dęta z Rejowca, grupa wokalna pod kierunkiem Marka Pukasa z GOK Rejowiec (zaśpiewali m. in. Monika Pyclik - laureatka wielu konkursów wokalnych, Klaudia
Słomczyńska, Marlena Stangryciuk) oraz kapela „Sami Swoi”
z Rejowca.
Ofiarodawców
przedmiotów na aukcję było
bardzo dużo, warto ich wymienić i zarazem podziękować. Dary przekazali: Maria Sitkowska,
Beata Grabiec, Dorota Łosiewicz, Aneta Korszla, Małgorzata Wyrostek, Paulina Grabiec,
Honorata Ziółek, Małgorzata
Dendera Sklep „Groszek”,
Kwiaciarnia Teresa Grzywna,
Sklep odzieżowy „Zuzia” Kozioł Zbigniew, Sklep wielobranżowy „Tomasz” Ciechan Tomasz, Sklep spożywczy Elżbieta Gimlewicz, Halina Nesterenko, Wiesław Psuja, Marta Błasiak „Kwiaciarnia” , Grzegorz
Gwardiak oraz Gminny Ośro-

dek Kultury (prace dzieci, malarstwo poplenerową, hafty).
Aukcję prowadził pan Tadeusz
Górski wójt gminy Rejowiec
wraz z kierowniczką Sztabu.
Rejowiecki Sztab zebrał 3207,
81 zł.
xxx

20. stycznia 2013 roku
w naszym ośrodku kultury odbył
się XIX Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej. Do
rywalizacji przystąpiło 31 zespołów śpiewaczych i kapel. Komisja
konkursowa w składzie: Andrzej
Sar - Wojewódzki Ośrodek Kultury, Krzysztof Olejniczak - muzyk
Orkiestry Dętej w Rejowcu oraz
Stanisława Dobrowolska - Starostwo Powiatowe postanowiła przyznać następujące nagrody
i wyróżnienia:
Wyróżnienia w kategorii Kapele
otrzymali
Kapela „Sami Swoi” z Rejowca
Kapela Ludowa „Cukrowniacy”
z Siennicy Nadolnej, Kapela Ludowa „Łopieńczacy” z Łopienniku
Górnego
Wyróżnienia w kategorii Zespoły
Śpiewacze z akopaniamentem:
Zespół Śpiewaczy „Ale Babki”
z towarzystwem Kapeli Męskiej
z Dorohuska, Zespół „Koral” z
Kamienia, Zespół „Siedliszczanki”
z gminy Fajsławice
Wyróżnienia w kategorii Zespoły
Śpiewacze
Zespół „Teosinki” z Teosina,
Zespół „Jarzębinki” ze Żmudzi,
Zespół „Poleska Nuta z Kołacz
Zespół „Świerszczowianie” z Cycowa. Zespoły otrzymały pamiątkowe kufelki ufundowane przez
Gminę Rejowiec, albumy książkowe ufundowane przez Lokalną
Grupę Działania Promenada S 12,
nagrody pieniężne (wyróżnione
zespoły i kapele otrzymały po 100
zł), dyplomy i wyróżnienia zostały
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie.
xxx

25. stycznia 2013 roku
w Rejowcu odbył się VIII PowiaStrona 16

towy Przegląd Widowisk Kolędniczych. W komisji zasiedli Iwona
Niewczas – WOK Lublin, Joanna
Wąsowicz – Starostwo Powiatowe
w Chełmie i Wiesława Podkowa –
dyrektor Biblioteki Publicznej
w Rejowcu. Po obejrzeniu 5 zespołów postanowiła przyznać wyróżnienie: Teatrzykowi Szkolnemu
„Strach” ze SP w Strachosławiu
i nominować do IV Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie. Pozostałe
zespoły otrzymały nagrody za
udział w postaci dyplomów, statuetek i słodyczy ufundowanych Starostwo Powiatowe w Chełmie.
xxx

27. stycznia 2013 roku mogliśmy wysłuchać koncertu kolędniczego Orkiestry Dętej z Rejowca
w kościele parafialnym pw. Św.
Jozafata w Rejowcu.
xxx

Zapraszamy wszystkie dzieci chętne do zajęć tanecznych.
Pierwsze zajęcia 5. lutego o godzinie 17. 00 w GOK – u. Natomiast
panie zapraszamy na zajęcia aerobiku również 5. lutego, ale o godzinie 18. 00. Zajęcia poprowadzi
Karolina Pilipczuk.
xxx

Ferie w GOK od 12. do 16.
lutego zapraszamy na różnego rodzaju konkursy. Od 18. do 22. lutego, w godzinach od 10. 00 do 12,.
00, odbędą się Warsztaty Plastyczne. W Programie przewidujemy
dwie wycieczki.
Grzegorz Gwardiak

Urodzeni:
Julia S., Klaudia G.,
Andżelika K, Gabriel H.,
Maciej K., Bartosz M., Milena M.

OKSZA

TOWARZYSTWO REGIONALNE REJOWIEC
rozpoczęło kolejną kadencję
12 stycznia b.r. - zgodnie z regulaminem - towarzystwo podsumowało dotychczasową działalność, udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybrało władze i nakreśliło plan pracy na
przyszłą kadencję. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.
Zarząd Towarzystwa tworzą:
Przewodniczący - Jerzy Grzesiak, Wiceprzewodniczący - Anna Bukraba i Stanisław Jan Miszczuk, Sekretarz - Piotr Kasjan, Skarbnik - Marzenna Kieliszek.
Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Feliks Kozłowski, Członkowie - Ewa Kasjan i Maria Psujek.
Życzenia owocnej działalności i wielu sukcesów na kolejne lata.
Janina Danielczuk

MIKOŁAJ W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W dniu 19 .XII.2012 r o godz.10.00 odbyło się spotkanie z uczniami kl"O" Szkoły Podstawowej z cyklu "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM" .W czasie spotkania bibliotekę odwiedził
Święty Mikołaj. Po przywitaniu się z dziećmi przeczytał dzieciom książeczkę o nadchodzących
świętach Bożego Narodzenia. Dzieci oczarowane urokiem Świętego Mikołaja opowiadały
o świętach i zwyczajach w swoich domach w czasie świąt. Wspólnie z Mikołajem dzieci śpiewały
kolędy. Mikołaj na koniec spotkania poczęstował dzieci cukierkami, życzył wesołych świąt i obiecał, że za rok znowu spotkał się z nimi w bibliotece.
Teresa Kopniak
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Świątecznie w Szkole Podstawowej.
21.

grudnia 2012 r w Szkole Podstawowej
w Rejowcu odbyło się przedstawienie z okazji Świat
Bożego Narodzenia pt.: „Przy wigilijnym stole‘’.
Uczniowie kl. IV a i IV b recytowali wiersze wprowadzające w świąteczny nastrój. Mogliśmy również
wysłuchać kolęd w wykonaniu szkolnego chóru prowadzonego przez p. M. Pukasa. Wychowawczynie
grupy O „ a’’ p. B. Jaszczuk, grupy O „ b’’p. M. Maziarkiewicz , kl. I „b’’ p. B. Klimowicz oraz kl. III
„b” p. D. Bednarska ze swoimi uczniami przygotowały klasowe „Jasełka‘’ przedstawiane dla rodziców. W większości klas odbyły się także spotkania
opłatkowe dla uczniów. Można było także obejrzeć
wystawę stroików świątecznych uczniów z kl. I- III
oraz prace plastyczne pt.: „Boże Narodzenie
w oczach dziecka”
B. Kwiatkowska
xxx

Wyśpiewali Pierwsze Miejsce!
24. listopada 2012 r. Chór Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu zajął I miejsce w XIV Powiatowym Przeglądzie Pieśni
i
Poezji Religijnej i Patriotycznej w Chełmie. Organizatorem tego konkursu było II Liceum Ogólnokształcące im. Gustawa Orlicz-Dreszera. Nasi młodzi artyści zyskali najwyższe uznanie Jury przeglądu dzięki
pięknemu wykonaniu dwóch utworów: „Jedenasty
Listopada” oraz „Zabierzesz mnie na drugi brzeg” –
z repertuaru Arki Noego. Warto podkreślić, że w
obecnym składzie chór działa od początku bieżącego
roku szkolnego – tym większy to sukces.
Opiekunem zespołu jest p. Marek Pukas –
nauczyciel muzyki. W chórze śpiewają uczniowie
klas IV – VI. Podczas występów na uroczystościach
szkolnych występują w prawie30-osobowym
składzie. W czasie prób uzdolnienia wokalne rozwija
też kilkanaścioro solistów, którzy również prezentują
swoje umiejętności podczas imprez szkolnych i lokalnych.
Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
xxx

Mikołajki w Szkole Podstawowej
im M. Reja w Rejowcu
Co roku 6 grudnia do wszystkich dzieci przy-

Uczniowie w scenie „Oczekiwania na Mikołaja”
przedstawili jego postać. Następnie Skrzaty oznajmiły przybycie Mikołaja, a Śnieżynki wyszły na jego
spotkanie. I tak Święty już był z nami. Uczniowie
pięknie recytując wiersze powitali Gościa. Zapewnili
go, że zasłużyli na podarki. Niektórzy nawet przyznali się do swoich niedoskonałości. Dzieci zaśpiewały Mikołajowi piękne piosenki, do których została
przygotowana prezentacja multimedialna.
W następnej odsłonie Mikołaj przygotował dla
dzieci błyskawiczny quiz „ Co wiem o Mikołaju”
oraz zimowe zagadki. W tych zadaniach Mikołajowi
pomagały Śnieżynki.
I już potem nastąpiło obdarowanie prezentami
Wszystkie dzieci dostały prezenty. Rozdawał je Mikołaj ze Śnieżynkami i Skrzatami. Mikołaj też otrzymał prezent.
Potem zmęczony Święty wyruszył z podarkami do
klas starszych. Przywitano Go brawami. Rozdawał
nawet autografy. Chwilę odpoczął i wyruszył w dalszą podróż.
Dziękujemy i już czekamy na następne spotkanie.
````
Barbara Klimowicz
xxx

I ty Możesz zostać Świętym Mikołajem
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Reja
w Rejowcu wraz z wychowawcami zorganizowali
w szkole akcję charytatywną „I ty możesz zostać
Świętym Mikołajem”, w której zbierali słodycze dla
swoich rówieśników – podopiecznych Domu Dziecka
w Krasnymstawie. Inicjatorkami akcji były panie:
Ewa Semeniuk i Barbara Klimowicz.
W ten czas Bożego Narodzenia każdy wraz ze słodyczami podarował szczyptę empatii i odrobinę dobrych chęci. Wszyscy coś z siebie chcieli dać, by
uszczęśliwić przez chwilę innych. Dużo zapakowanych w świąteczne torby czekolad, batonów, cukierków, ciastek i innych pralin wraz ze świątecznymi
życzeniami zostało zawiezionych do Domu Dziecka.
Przyjęła je Pani Dyrektor i przekazała podziękowania. A nam został balsam na duszy i przeświadczenie, że tak niewiele trzeba, by poczuć się kimś naprawdę wyjątkowym.
Barbara Klimowicz
xxx

chodzi Mikołaj. Z niecierpliwością czekaliśmy na to
Projekt Wrota Lubelszczyzny
spotkanie. Wcześniej otrzymaliśmy pisemne zapewnienie Mikołaja, że odwiedzi nas
Pod koniec 2012 roku Szkoła Podstawowa
o wyznaczonej godzinie. Zebraliśmy się na zimowo
im.
Mikołaj
Reja przy współpracy z gminą Rejowiec
przystrojonej sali gimnastycznej. Imprezę mikołajwzięła
udział
w programie rządowym pt. „Wrota
kową przygotowali uczniowie klas pierwszych wraz
Lubelszczyzny
-– Informatyzacja w administracji.
z wychowawczyniami: p. Anną Prus i p. Barbarą
Klimowicz.
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Docelowo program dotyczył informatyzacji modernizacji i rozbudowy istniejącej infrastruktury sieciowej,
zakupu i instalacji oraz konfiguracji serwerów, sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych centrum
przetwarzania danych oraz wszelkiego rodzaju szkoleń. Jak to wpłynęło na zmianę środowiska, w którym żyjemy, miały odpowiedzieć dzieci w specjalnie opracowanym dla nich teście oraz w pracach plastycznych. 12.
listopada 2012 roku wręczono nagrody. Największą wiedzę posiadali: Kinga Jaworska (I miejsce), Jakub
Mencel (II miejsce) oraz Wiktoria Kość (III miejsce). Najlepsze prace plastyczne wykonali Alan Goździewski
(I miejsce), Wiktoria Kość (II miejsce) i Sebastian Jarosz (III miejsce). Atrakcyjne nagrody przygotowane
przez Urząd Marszałkowski otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, nie tylko zwycięzcy. Wszystkim gratulujemy!!!
12 listopada 2012 roku został rozwiązany również konkurs literacki organizowany przez Iwonę Borowską. Był to konkurs na napisanie bajki, bądź listu do ulubionego bohatera literackiego. Laureatami konkursu
zostali: Julia Kawecka (I miejsce), Aleksandra Nahuniak, Weronika Koper i Konrad Jasyk.
Grzegorz Gwardiak

Byliśmy, jesteśmy, będziemy!
30. listopada 2012 r. był w Zespole Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu dniem
pełnym magii. Do naszej szkoły zawitały przedszkolaki. Początki były trudne: na widok maski bohatera Krzyku, polały się rzęsiste łzy. Maluchy jednak szybko opanowały strach i chętnie uczestniczyły
w zabawach, które przygotowali dla nich licealiści. Dzieci poznały swoją przyszłość, wróżąc sobie,
m.in.: z wosku, magicznych cyferek, kuli, itp. Na zakończenie wszystkie maluchy dostały cukierki.
Zorganizowanie Andrzejek dla przedszkolaków jest tylko jedną z nielicznych inicjatyw, które
podejmuje nasza szkoła z myślą o środowisku lokalnym. Nową formą współpracy z mieszkańcami
Rejowca jest inicjatywa „Bilblioteka dla człowieka”, w ramach której udostępniamy księgozbiór
oraz czytelnię multimedialną. Kolejnym pomysłem, który rusza od stycznia 2013 r. jest akcja
„Licealiści czytają dzieciom”. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych.
30 listopada był dniem szczególnym nie tylko z powodu wizyty przedszkolaków, ale także dlatego, że naszą szkołę odwiedził starosta powiatu chełmskiego, pan Paweł Ciechan. Korzystając
z okazji, młodzież Zespołu Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja w Rejowcu zadała staroście kilka
pytań. Z przeprowadzonej rozmowy wynika, że przyszłość Zespołu Szkół Publicznych im. Mikołaja
Reja w Rejowcu zależy, m.in. od młodzieży, Dyrekcji, środowiska lokalnego i radnych powiatu
chełmskiego, którzy będą podejmowali decyzje. Pan starosta zapewnił, że jest za utrzymaniem szkoły w Rejowcu, bo taka placówka to ogromna szansa dla okolicznych mieszkańców. Zwrócił uwagę,
że był także zwolennikiem utrzymania szkoły w Dubience i jak słusznie przypuszczał, liceum to
przetrwało, a nabór do pierwszej klasy przekroczył 30 osób. W trakcie rozmowy podkreślił, że czynnik finansowy nie jest najważniejszy: „Dla mnie jest rzeczą jasną i oczywistą, że środowisko potrzebuje szkoły. Istnieje oczywiście pryzmat finansowy, który dla mnie nie jest najważniejszy! Dla mnie
najistotniejsze jest to, aby szkoła funkcjonowała i cieszyła się popularnością wśród uczniów”. Kończąc rozmowę z uczniami, pan starosta zadeklarował pomoc i poparcie starostwa
w promocji szkoły.
Ze słów pana starosty wynika jednoznacznie, że wbrew wszelkim, krążącym po okolicy plotkom, nikt szkoły nie zamierza likwidować, zamykać, ani wygaszać. W naszej placówce warto się
uczyć nie tylko dlatego, że indywidualnie podchodzimy do każdego ucznia, ale oferujemy również
liczne programy pomocy finansowej, m.in.: Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego
ucznia liceum ogólnokształcącego, Stypendium Fundacji Św. Mikołaja dla uczniów osiągających
najlepsze wyniki w nauce – w bieżącym roku szkolnym dwóch stypendystów, bezpłatny kurs prawa
jazdy dla najaktywniejszego ucznia klasy drugiej. Naprawdę warto odrzucić uprzedzenia i rozpocząć
naukę w naszej szkole.
Sylwia Klajn, Aneta Trajda
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Natomiast w akcie nr 45 spisanym dnia 24 maja 1836 roku książę
Adam Woroniecki wystąpił w roli ojca
Natalii Teodory Marii Nepomuceny,
swojej córki z małżeństwa
z Leokadią z domu Potocką.

Pod dokumentem widnieją podpisy księcia, Ksawerego
Potockiego i Wojciecha Węgleńskiego oraz ówczesnego proboszcza parafii Pawłów – księdza Fryderyka
Malinkowskiego. Zaskakuje natomiast brak podpisów
matek chrzestnych – Emilii Węgleńskiej i Marianny
Potockiej.
Artykuł powyższy powstał w nadziei, że być może rozbudzi on poszukiwania badawcze nie tylko wśród
osób bezpośrednio zainteresowanych historią swego
rodu, lecz także zainspiruje historyków, interesujących
się genealogią, którzy poprzez odkrywanie przeszłości
przyczynią się do nobilitacji współczesnego Rejowca.
Stanisław Lipiński
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Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Jeżynie za umożliwienie występów
Chóru „Kantata” z Chełma (dnia 20. stycznia 2013 r.) i Orkiestry Dętej z Rejowca (dnia 27. stycznia 2013 r.) podczas Mszy Świętych i zaprezentowania koncertu kolęd serdeczne podziękowania składa
Tadeusz Górski
Wójt Gminy Rejowiec

UWAGA ROLNICY!
Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie
Informujemy, iż wzorem lat ubiegłych Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie przygotowuje się do realizacji wiosennej kampanii wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie na terenie
gminy Rejowiec. Organizujemy również :„Kursy Chemizacyjne”, na których każdy z uczestników ma
możliwość uzyskania potrzebnego zaświadczenia.
Przypominamy, że kurs chemizacyjny ważny jest przez okres 5 lat !!!
Począwszy od 15. marca br będzie możliwość skorzystania z naszych usług i pomocy przy wypełnianiu wniosków obszarowych.
I N F O R M U J E M Y, że w każdy poniedziałek doradcy pełnią dyżury w budynku: Biblioteki Publicznej w Rejowcu, przy ul. Zwierzyńskiego w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zapraszamy
Zarząd Klubu Sportowego Unia Rejowiec serdecznie dziękuje wszystkim, którzy finansowo wspierają jego działalność. Lista sponsorów:
Dominik Fornal - sklep przemysłowy w Rejowcu, J.G.Cebrat Firma "Euro - Trak" w Rejowcu,
Tomasz Ciechan - sklep spożywczy w Rejowcu, Mirosław Machel - sklep spożywczy w Rejowcu
i przedsiębiorcy z Rejowca: Zenon Kister, Zdzisław Jackowniak, Wojciech Szymański, Małgorzata Liszewska, Tadeusz Liszewski oraz Mirosław Kość - radny, Wiesław Olko - Prezes GS Rejowiec, Tadeusz Górski - Wójt Gminy, Rada Gminy Rejowiec.
Mając na względzie, że Klub skupia zawodników w czterech grupach wiekowych, co powiększa koszty utrzymania, Zarząd zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy doceniają znaczenie sportu dla rozwoju człowieka - młodego w szczególności - o wsparcie finansowe. Każda
wpłata, nawet najmniejsza, mile widziana.

Odeszli: Adamski Henryk Jan ur. 1957 r., Bednarczuk Iza Barbara ur. 1947 r., Bednarz Dariusz Grzegorz ur.1965 r., Borys Gabryela Bogumiła ur. 1942 r., Chwil Edward Stanisław ur. 1925 r., Cybulski Zygfryd ur. 1940 r., Czwórnóg Grzegorz Stanisław ur. 1962 r.,
Gołębiowski Mieczysław Marian ur. 1942 r., Grabczak Jadwiga ur. 1920 r., Kister Janina
ur. 1926 r., Kozłowska Władysława ur. 1927 r., Książek Adrian Piotr ur. 1987 r., Nowak
Aleksandra ur. 1921 r., Słowik Cecylia ur. 1933 r., Szarun Jerzy ur. 1958 r.
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Wyśpiewali pierwsze miejsce...

Mikołaj w szkole….
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