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listopada kończy się czteroletnia kadencja Wójta i Rady Gminy.
Mieszkańcom należy się sprawozdanie za okres 2006-2010, by mieli pełny obraz działań podejmowanych na rzecz rozwoju gminy.
Janina Danielczuk: Panie Wójcie. Gdyby miał Pan określić krótko, jaka była ta kadencja?
Tadeusz Górski: Myślę, że była udana, ale zarazem trudna i stresująca. Parafrazując fragment jednego z utworów Marii Konopnickiej mogę powiedzieć, że mijająca kadencja dla wójta i rady gminy:” To był trud. Nie zszedł on z nieba przez żaden cud, lecz zdobyć wszystko było trzeba”. Środki
europejskie, na które czekaliśmy, opóźniły się o co najmniej dwa lata. Obecne nasilenie prac, to
nie – jak sugerują niektórzy – kampania wyborcza. To efekt wspomnianych wcześniej opóźnień
spływu środków, a także czas urzędowy, niezbędny do skompletowania dokumentacji i rozstrzygnięcia przetargów.
J.D.: Inwestycje, to bardzo istotny element wpływający na poprawę warunków życia i funkcjonowania
społeczności lokalnej.

T.G.: Właśnie dlatego największe środki finansowe podczas tej i poprzedniej kadencji zostały
skierowane na inwestycje. Łącznie w okresie czterech lat wydaliśmy na nie 15,8 mln. Z tego
środki własne to kwota 5 mln, pozostałe 10,8 mln pochodzą z różnych źródeł. Trzeba wspomnieć
także o naszych staraniach, które przyczyniły się do szybko i sprawnie wykonanej inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej Chełm –
Rejowiec – Krasnystaw.
J.D.: Pozyskane środki to naprawdę imponująca kwota. Znacząca wydaje się też ilość źródeł finansowania.
T.G.: Rzeczywiście, szukaliśmy wszędzie, gdzie było to możliwe. Składaliśmy wnioski, projekty. W tym
miejscu mam obowiązek przypomnieć mieszkańcom gminy – moim wyborcom, że aby składać wnioski
i robić projekty, na każdy z nich musi być wymagane zabezpieczenie finansowe w budżecie gminy. Dochody naszej jak i każdej gminy uzależnione są od ilości podmiotów prowadzących działalność i od wysokości
podatków spływających do budżetu. Dochód na jednego mieszkańca (wskaźnik G) wynika
z
osiąganych dochodów podatkowych, skutków obniżenia stawek podatkowych, ulg i umorzeń - dla
naszej gminy wynosi 858,92 zł. Nie można składać wniosków bez udziału środków własnych. Pozyskaliśmy różne kwoty z następujących źródeł:
1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW.
2. Regionalny Program Operacyjny – RPO WL 2007-2013.
3. Interreg – Euroregion Bug.
4. Kontrakt dla Województwa Lubelskiego.
5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
8. SAPARD.
9. Ministerstwo Edukacji Narodowej – MEN.
10. Ministerstwo Sportu i Turystyki.
11. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
12. Totalizator Sportowy.
13. FOGR – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.
14. EFS – Europejski Fundusz Społeczny.
15. Norweski Mechanizm Finansowy.
16. PEFRON
17. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Departament Kultury

J.D.: Oprócz realizacji inwestycji wymienionych na stronach 6 - 10, powstawania infrastruktury
zarówno technicznej jak i społecznej, nie zostało pominięte inwestowanie w człowieka.
T.G.: Tak, wciąż pamiętaliśmy o ludziach jako podmiocie naszego samorządowego działania. W ramach
tego kierunku inwestowania zdobyliśmy środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kilka tzw. projektów miękkich. Chodziło o wsparcie finansowe organizowanych imprez kulturalno – rozrywkowych:
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- Coroczne Regionalne Przeglądy Pieśni i Przyśpiewki Ludowej organizowane w Rejowcu dla powiatów:
chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. Zjeżdżały tu także zespoły z powiatu hrubieszowskiego
lubelskiego i świdnickiego.
- Powiatowe Przeglądy Widowisk Kolędniczych.
- Międzypowiatowe Przeglądy Widowisk Obrzędowych i Teatrów Wiejskich.
- Międzynarodowe Plenery Malarskie połączone z plastyczną edukacją dzieci i młodzieży.
- 460 rocznica nadania praw miejskich Rejowcowi ( 2007 rok).
- Dożynki z Rejem – założycielem naszej miejscowości ( 1547 rok) .
- 90 lecie założenia Orkiestry Dętej w Rejowcu (2009 r).
- 100 lecie OSP Rejowiec (2009 r).
- 25 lecie założenia grupy malarskiej SAM (2010 r).

J.D.: Współpraca gminy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie to również ważny aspekt.
T.G.: Tylko w 2010r. Urząd Gminy wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie realizował następujące programy:


Wiosna 2010 – celem tego projektu była aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zatrudnianych w ramach robót publicznych do zadań związanych z przeprowadzeniem wiosennych
prac porządkowych i drobnych prac remontowo-budowlanych na terenie gminy. Urząd Gminy Rejowiec dla realizacji tego projektu zatrudnił 8 osób.



Drogi 2010 – Projekt obejmował zadania związane z porządkowaniem terenów zieleni,
dróg, przystanków oraz placów. W ramach tego projektu zatrudniono 8 osób.



Aktywna kobieta – w ramach tego projektu dla wykonania zadań świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu – zatrudniono 1 osobę.



Bezpieczna szkoła - Projekt dotyczy realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na terenie szkół oraz bezpiecznego ich dowozu do placówek oświatowowychowawczych. Do realizacji tego projektu Szkoła Podstawowa w Rejowcu zatrudniła
3 osoby.



55+ - Projekt ten dotyczył aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych po 55 roku życia
i w jego ramach zatrudniliśmy 3 osoby.



Mobilni na rynku pracy – czyli 4 osoby zwolnione z przyczyn likwidacji zakładów pracy
i przez nas zatrudnione.

Wszystkie osoby bezrobotne zatrudniane w ramach wspomnianych projektów były zarejestrowane w PUP Chełm i spełniały kryteria określone przepisami. Osoby kierowane do robót publicznych konsultowaliśmy z PUP Chełm.
J . D . : J a k i e b ył y n a j w a ż n i e j s z e o s i ą gn i ę c i a w m i j a j ą c e j k a d e n c j i ?
T.G.: Przedsięwzięciami najważniejszymi były: budowa oczyszczalni ścieków w Rejowcu oraz
budowa sieci wodno - kanalizacyjnej. Dotychczasowa oczyszczalnia pamiętająca jeszcze początek
lat 90-tych ub. wieku i planowana na 10 lat eksploatacji okazała się niewydolna. Wytwarzana
masa ścieków wzrasta systematycznie. Ponadto dyrektywy Unii Europejskiej nakładające
obowiązek oczyszczania ścieków w aglomeracjach od 2000 mieszkańców potwierdziły trafność
naszej decyzji dotyczącej budowy nowej oczyszczalni. Na jej budowę zabiegaliśmy o pozyskanie
środków od roku 2004. Wreszcie nastąpił szczęśliwy finał. Koszt inwestycji po przetargu, to
kwota 4.834.386,32 zł brutto (cztery miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze ) w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) 2.971.958,70 zł (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt groszy).
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Z budową oczyszczalni nierozerwalnie łączy się budowa sieci wodociągowej. Tak było w Zawadówce – gdzie gmina wyszła naprzeciw postulatom i potrzebom mieszkańców z tej racji, że woda
dostarczana z ujęcia położonego w Zakładach Drzewnych nie spełniała wymogów sanitarnych.
Koszt tej budowy to kwota 149.138,38 zł. Mam dużą satysfakcję z rozwiązania tego problemu.
Ponadto z udziałem zainteresowanych mieszkańców wybudowaliśmy 90 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Ułożenie chodnika do Rejowca Fabrycznego planowaliśmy od wielu lat i szczęśliwie w bieżącym
roku udało się go rozpocząć. Projekt ten niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu
na tej drodze, ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo pieszym. Zadanie to wykonuje Wojewódzki Zarząd Dróg w Lublinie.
Bardzo ważnym przedsięwzięciem była poprawa stanu budynków użyteczności publicznej w Rejowcu i gminie. Udało się wyremontować i doprowadzić do należytego stanu technicznego szkoły, Dom Strażaka, Dom Kultury, jak też i budynek Urzędu Gminy.
Uzbroiliśmy również nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe.
Scalenie gruntów w czterech sołectwach – to osiągnięcie również godne pozytywnej oceny mieszkańców tych sołectw.
Pragnę też podkreślić, iż jako urząd aktywnie współpracowaliśmy z duchownymi rejowieckiej
parafii. Z funduszy gminnych wykonaliśmy ogrzewanie i iluminację kościoła św. Jozafata
w Rejowcu. Również nasi pracownicy świadczyli usługi przy wznoszeniu prezbiterium w tej świątyni a także iluminację kościoła w Zagrodach ( Parafia Żulin). Dodam iż usługi komunalne ( wywóz śmieci z miejscowej nekropolii i dostarczanie wody) to także miara naszego współprzymierza
z wiernymi.
J.D.: Jakich zadań nie udało się wykonać, mimo iż były zaplanowane?
T.G.: Budowa drogi gminnej w Wólce Rejowieckiej nie mogła być zrealizowana, ponieważ planowany termin wykonania oddalił się w czasie z powodu opóźnienia spływu środków unijnych.
Także zbiornik retencyjny, który nadal czeka na budowę, to bolączka nie tylko wójta, ale także
mieszkańców. Problem w tym, że nie od wszystkich osób posiadających grunty na terenie planowanego zbiornika z różnych przyczyn udało się w terminie wykupić te grunty.
J.D.: Panie Wójcie. Przed nami kolejne wybory. Już daje się odczuć negatywne elementy kampanii. Pańscy kontrkandydaci ostro krytykują nie tylko Pana, ale i pańskich zwolenników. Wierszowane złośliwości krążące w odbitkach po Rejowcu i pobliskich sołectwach – moim zdaniem – obnażają słabość i lęk pańskich oponentów i malkontentów.
T.G.: Zgadzam się z Pani spostrzeżeniem. Poniżanie mnie jako osoby publicznej i operowanie nieprawdziwymi argumentami trwa już od pewnego czasu, lecz nie zamierzam uczestniczyć w tym
procederze. Obniżyłoby to powagę urzędu, który reprezentuję. Tymczasem stara prawda dowodzi,
iż często demagogia, kłamstwa i samochwalstwo obracają się często przeciw tym, którzy prezentują taki wizerunek własnej osoby. W chwili obecnej sprawa tą posiada podtekst wyborczy.
Tymczasem prawdę powie urna wyborcza. Miarą zarządzającego gminą jest to, co zrobił, a nie
to, co mówi, że zrobi.
Uważny czytelnik „Okszy” zauważy, co zostało wykonane z moim udziałem, mimo iż nie wszyscy to potrafią dostrzec. Tymczasem służbie publicznej oddaję swoją energię oraz istotną część
osobistego życia. Tego nie powinno się kontestować ani podważać.
J.D.: Po wyborach Wójt i Rada otrzymają nowe zadania.
T.G.: W tym roku samorządowcy poza opracowaniem budżetu na rok następny oraz uchwaleniem
podatków, będą mieli dodatkowy obowiązek: konieczność przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Podstawowymi jej składnikami są dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe.
Muszą się w niej znaleźć też informacje o celu przeznaczenia nadwyżki budżetowej oraz sposobie sfinansowania ewentualnego deficytu budżetowego.
Wątpię, że ktoś, kto nie zna zawiłości pracy samorządowca - podoła takim zadaniom.
Co do budżetu na 2011 rok to winniśmy go uchwalić do 31 grudnia b.r. Nowo wybrane rady
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mogą mieć problem nawet w dodatkowym terminie, który upływa 31 stycznia 2011 roku. To ostateczna data. Niepodjęcie uchwały budżetowej w tym terminie spowoduje, że zakres wydatków
i dochodów ustalony zostanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
J.D.: Co chciałby Pan powiedzieć na zakończenie?
T.G. Zacznę od ogólnej myśli zaczerpniętej zresztą od Stanisława Brzozowskiego, krytyka polskiej literatury: „Oto stoimy dzisiaj w takim punkcie historii, że nie ona nam, lecz my jej mamy
wyznaczać drogi”. W tym wytyczaniu wspólnego szlaku ku przyszłości współuczestniczyli zgodnie w mijającej kadencji pracownicy Urzędu Gminy, radni, sołtys, Towarzystwo Regionalne Rejowiec z jego przewodniczącym na czele i inni aktywni mieszkańcy naszej społeczności, jak chociażby osoby, które reaktywowały życie kół gospodyń wiejskich na naszym terenie. Pamiętam
również o tych, którzy zgłaszali swoje domy i zagrody do lokalnych konkursów promujących estetykę i bezpieczeństwo. Widoczne aktywizowanie się mieszkańców Rejowca i poszczególnych sołectw dowodzi pozytywnego wzrostu świadomości społecznej. Budzi to moje zadowolenie i przekonanie, iż efekty tej aktywności, pod postacią działalności kulturalno-oświatowej i agroturystycznej będą z roku na rok coraz bogatsze.
Wszystkich tych aktywizatorów życia społecznego gminy obejmuję wciąż serdecznymi myślami
zapisując w pamięci najważniejsze osiągnięcia. O wielu z nich pisaliśmy na łamach naszej Okszy.
Za dotychczasową prace wszystkim organizacjom społecznym i innym grupom działania oraz indywidualnym społecznikom gorąco dziękuję. To one przydają kolorytu naszej gminie. Na koniec
dziękuję Państwu Radnym i Pracownikom kierowanego przeze mnie Urzędu za codzienną aktywność, znajomość problemów lokalnych i włączenie się w ich rozwiązywanie, za wspieranie moich
starań, oraz za pomoc której nie sposób przecenić.
Za Janem Kochanowskim powtórzę: „służmy poczciwej sławie, a jako kto może niechaj ku dobru
wspólnemu pomoże” Apel ten kieruję do Wszystkich Mieszkańców naszej Gminy, którym na sercu leży lepsza przyszłość. Wokół budowania takiej przyszłości pragnę wszystkich Państwa zjednoczyć. Najważniejsza jest jednak zgoda na mój program a wówczas – jak pisał Fredro – „sam Bóg
rękę poda”.
J.D I kwestia ostatnia. Po raz kolejny kandyduje Pan na Wójta Gminy Rejowiec.
T. G. Świadomie podjąłem tę decyzję, bowiem czeka nas jeszcze wiele pracy, wiele planów do
realizacji. W kolejnej kadencji - jeśli mieszkańcy naszej gminy mi zaufają i proponowanym przeze mnie kandydatom do Rady Gminy – chciałbym wspólnie z nowo wybraną radą stawić czoła
takim problemom, jak: drogi, boiska wielofunkcyjne, „Orlik”, zbiornik retencyjny i innym wynikającym z bieżących potrzeb.
Nabyte doświadczenia w pracy samorządowej, dogłębna znajomość problemów i oczekiwań
mieszkańców, pozwoli na ich rozwiązanie.
Mój apel, moja prośba – zanim oddamy swój głos, powinniśmy się głęboko zastanowić.
Nie poddawajmy się emocjom lecz rozsądkowi, gdyż wspólnie decydujemy o przyszłości naszej
małej ojczyzny.

Informacja o zrealizowanych inwestycjach
i remontach w latach 2002- 2010
Wartość

Rok

Nazwa zadania

Wartość robót

2003

Budowa sieci wodociągowej z przepompownią i przyłączami w
Niedziałowicach i Bańkowszczyźnie

543.447,55

277.651,77

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
w Elżbiecinie

45.689,00

7.000,-
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Rok

2003

2004

Wartość
dofinansowania

Nazwa zadania

Wartość
robót

Zakup samochodu Star

375.760,00

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
w Zawadówce

93.690,38

Budowa drogi we wsi Wereszcze Duże

719.246,38

Zakup komputerów do UG

15.854,90

Gazociąg ul. Słoneczna i Księżycowa

18.033,52

Budowa drogi w Zagrodach

65.864,99

40.000,00

Odbudowa sali gimnastycznej (2002/2003)

533.795,97

381.000,00

Budowa oświetlenia ulicznego
w ul. Fabrycznej i Przemysłowej w Rejowcu

65.698,90

Budowa cmentarza komunalnego
w Rejowcu
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rejowcu – wymiana okien i docieplenie ścian

309.677,21

38.945,95
552.324,76

300.000,00

Zakup kontenerów na śmieci

53.997,55

10.000

Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków

207.563,95

36.646,98

Dostawa i remont autobusów szkolnych

280.600,00

280.600,00

Zakup samochodu Volkswagen

24.850,00

Remonty budynków komunalnych

25.630,00

Remonty dróg gruntowych

60.995,00

Zakup komputerów do szkół

41.495,83

41.495,83

Wymiana sieci wodociągowej z przyłączami
w Rejowcu ul. Parkowa, Przemysłowa
i Fabryczna

318 790,00

183 248,00

Budowa kanalizacji w ul. M. Reja

20 239,00

Szkoła Podstawowa w Zawadówce
– ocieplenie ścian

295 015,00

197 695,00

Budowa drogi w Siedliszczkach

243 350,00

168 996,00

Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole
Podstawowej w Rejowcu

73 597,00

Zakup sprzętu komputerowego do UG

51 883,00

Wentylacja w stołówce szkolnej w Rejowcu

29 695,00

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

49 002,00

Droga w Zagrodach

5 176,00

Zakup samochodu Opel Vivaro

101.227,00

Budowa sieci wodociągowych w Zawadówce

45 440,00

Przygotowanie inwestycji (projekty cmentarz komunalny w Rejowcu, rozbudowy
Domu Strażaka, zbiornika retencyjnego w
Rejowcu, oczyszczalnia ścieków w Rejowcu)

30 118,00
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Rok

2005

Nazwa zadania

Wartość robót

Zmiana konstrukcji i pokrycia Domu

68 999,00

Budowa przydomowych oczyszczalni

220 141,00

Budowa drogi w m. Al. Niedziałowska

5.570,52

Modernizacja drogi Zagrody - Czechów Kąt

81 505,40

Kanalizacja sanitarna w ul. Kościuszki,
Niecała, Zacisze, Fabryczna

449.015,71

Budowa sieci wodociągowej w Zawadówce

37 948,42

Budowa drogi ul. Niecała i Zacisze

239 890,99

Budowa drogi Czechów Kat

80.538,93

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki -Gagarina w Rejowcu

2006

336 761, 00

137.489,21

Budowa cmentarza komunalnego
w Rejowcu

80.849,00

Remonty dróg gminnych

75.428,00

Remonty budynków komunalnych

25.283,00

Zakup komputerów do szkół

44.880,02

Budowa drogi Czechów Kąt

68 743,00

Budowa drogi ul. Parkowa w Rejowcu

210 414,80

Przydomowe oczyszczanie ścieków

156 897,85

Budowa oświetlenia ulicznego
ul. Księżycowa i Słoneczna

63 051,21

Rozbudowa Szkoły Podstawowej

89 300,00

Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków

156 897,85

Budowa ul. Parkowej w Rejowcu

22 248,00

Budowa chodnika przy drodze 812

150 623,25

Remonty dróg gruntowych

163 223,59

Remont ul. Przemysłowej

80.086,90

Zakup samochodu Ford

128.400,00

Remont budynków komunalnych

20.826,15

Budowa cmentarza komunalnego

20.000,00
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97 905,00

50.000,00
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Rok

2007

2008

2009

Nazwa zadania

Wartość robót

Wykup działek pod zbiornik retencyjny

21 456,78

Budowa ul. Parkowej w Rejowcu

27 744,92

Budowa drogi Czechów Kąt

1 613,40

Budowa drogi Al. Niedziałowska

156 118,67

Budowa systemu oczyszczania ścieków

152 092,83

50 000,00

Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Leonowie
Budowa sali gimnastycznej przy ZSP
w Rejowcu
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna
i Księżycowa

90 000,18

20 231,00

465 087,56

150.000,00

Budowa drogi gminnej Kolonia Rejowiec

74 221,68

Remonty dróg gruntowych

35 938,15

Remont budynków komunalnych

6.801,73

Renowacja boiska w Rejowcu

20 018,19

Budowa parkingu przy UG

36 101,28

Remonty dróg gminnych

46 879,00

Budowa cmentarza komunalnego
w Rejowcu

62 518,95

Zakup komputerów do szkół

11.964,80

11.964,80

Budowa sali gimnastycznej przy ZSP
w Rejowcu

32 940,00

350 000,00

Remont budynku w Niedziałowicach

30 174,55

704,50

Zmiana nawierzchni chodników w Rejowcu,
uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg
i zakup kruszywa
Zmiana nawierzchni placu przed Szkołą
Podstawową i Gimnazjum w Rejowcu

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

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

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

46 511,00

132 914,37
110 209,00

Remont budynków świetlic wiejskich
(Zyngierówka, Marysin)

2010

Wartość
dofinansowania

7 791,75
Roboty budowlane –
286 065,60 zł netto
349 000,03 zł brutto
w tym 214 549,20 zł
dofinansowania
z PROW-u
Wartość robót: 276 229,51 zł netto, 337 000,00 zł brutto
w tym 207 172,13 zł
dofinansowania
z PROW-u
Wartość robót:
3 962 611,74 zł netto;
4 834 386,32 zł brutto
w tym 2 971 958,70 zł
dofinansowania
z PROW
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75% dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 25%
środki własne gminy
75% dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 25%
środki własne gminy
75% dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 15%
środki własne gminy

OKSZA

Rok

Nazwa zadania

Wartość robót

Wartość
dofinansowania

„E-gmina Rejowiec – platforma usług elektronicznych dla mieszkańców gminy Rejowiec – bezpłatny dostęp do Internetu dla
mieszkańców

Wartość projektu:
267 604,44zł netto,
325 267,42 zł brutto
w tym 264 317,13 zł
dofinansowania z RPO

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

„Budowa drogi gminnej ulica Księżycowa
w Rejowcu”

Wartość projekt u
745 670,70 zł netto,
909 718,25 zł brutto
w tym 454 859,12 zł
dofinansowania z RPO

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

Remont ulic: Szkolna, 3-go Maja oraz
Sportowa

Wartość robót:
114 992,39 zł netto,
140 290,72 zł brutto

100% środki własne
gminy

Remont chodnika przy drodze powiatowej
do miejscowości Kobyle

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

Współudział Gminy
Rejowiec i Zarządu Dróg
Powiatowych

2010
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Zyngierówka tzw. Felczyn

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej
w Rejowcu

Wartość robót:
130 357,11 zł w tym
40 000,00 zł dofinansowanie z Funduszu
Ochrony Gruntów
Rolnych
Wartość robót :
20 409,00 zł w tym
8 000,00 zł dofinansowanie z Polskiego
Czerwonego Krzyża
w ramach programu
„Okno na świat”

69,32 % środki własne
gminy

59% środki własne gminy,
41 % dofinansowanie
z PCK

Prace na terenie Rejowca, m.in.
modernizacja skwerku przy Rynku

Wartość robót: około
22.000,00 zł

100% środki własne
gminy

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzeniem placu zabaw
przy Szkole Podstawowej – realizacja
do końca 2012 r.

PROW poprzez LGD
Promenada S12

75 % dofinansowania
od wartości netto

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 – lokal użytkowy w Leonowie – stanowiący własność gminy
przeznaczony do najmu na kolejny okres dotychczasowemu najemcy.
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Uroczystości organizowane w szkołach to część obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
Gminne Święto, z udziałem wszystkich pracowników
oświaty – nauczycieli, obsługi
i administracji, a także emerytów miało miejsce 15 października.

Na uroczystość przybyły
władze gminy – Wójt Tadeusz
Górski, przewodniczący Rady
Antoni Bukraba i skarbnik
gminy Renata Słomczyńska.
Swoją obecnością zaszczycili zebranych Marszałek
Województwa Lubelskiego –
Krzysztof Grabczuk, czym potwierdził przychylność dla społeczeństwa naszej gminy i Bur-

mistrz Rejowca Fabrycznego –
Stanisław Bodys.
W imieniu samorządu
gminnego najserdeczniejsze
życzenia składali Wójt i przew.
Rady . Do życzeń dołączył się
Pan Marszałek, który doskonale zna trudną pracę nauczyciela.
Janina Danielczuk

Oto pracownicy pedagogiczni ( dyrektorzy i nauczyciele) placówek oświatowych gminy
Rejowiec, którym w 2010 roku przyznano nagrodę Wójta Gminy Rejowiec z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Nowak Ewa
Królicka Małgorzata
Kurban Agata
Kość Barbara
Janiak Janusz
Klimczuk Amelia
Kość Mirosław
Pawlas Robert
Klajn Sylwia
Szymańska Barbara

- dyrektor Gimnazjum w Rejowcu
- dyrektor Szkoły Podstawowej w Rejowcu
- dyrektor Szkoły Podstawowej w Leonowie
- dyrektor Gminnego Przedszkola w Rejowcu
- dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rejowcu
- nauczyciel Gimnazjum w Rejowcu
- nauczyciel Gimnazjum w Rejowcu
- nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rejowcu
- nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Rejowcu
- nauczyciel Gminnego Przedszkola w Rejowcu

Dyrektorzy placówek oświatowych znajdujących się na
terenie naszej gminy także przyznali nagrody swoim pracownikom.
Pani Małgorzata Królica, dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Reja w Rejowcu nagrodziła Renatę Adamczuk,
Annę Kosteczką, Annę Prus , Przemysława Mierzyńskiego oraz
wszystkich pracowników administracji i obsługi szkoły.
Pani Ewa Nowak, dyrektor Gimnazjum w Rejowcu przyznała nagrody nauczycielom Elżbiecie Ciechan, Annie Bzikot,
Ewie Futymie, Beacie Werner Kość, Miłosławowi Basińskiemu, Markowi Pukasowi, Joannie Pikule oraz pracownikom administracji i obsługi szkoły: Ewie Mojskiej, Alicji Uszko, Zofii
Jarzębskiej, i Grażynie Królikowskiej.
Pani Agata Kurban, dyrektor Szkoły Podstawowej w Leonowie nagrodziła pracę Teresy Kopciewicz, Anny Łukowskiej, Anna Jaworskiej, Emilii Góralczyk oraz pracownikowi
obsługi szkoły Jadwidze Korzeniowskiej.
Pan Janusz Janiak przyznał nagrody pięciu nauczycielom:
Agnieszce Brzyszko, Marzenie Cielice, Edycie Farian, Katarzynie Sadowskiej—Twardzik, Anecie Trajdzie oraz pracownikom administracji i obsługi: Krystynie Górskiej, Danucie Jersak, Liliannie Lipko, Justynie Malinowskiej, Ewie Moradewicz, Małgorzacie Pawlas, Bożenie Pietuch,
Halinie Wilczyńskiej i Marzenie Żołnacz.
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15 października 2010 Wójt Gminy, Przeroku w Szkole Podstawowej im.
Mikołaja Reja w Rejowcu odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. W obchodach udział wzięły wszystkie
szkoły z terenu Gminy Rejowiec.
N a u r o c z ys t o ś ć
przybyli zaproszeni goście:
Wójt Gminy Rejowiec pan Tadeusz Górski, Przewodniczący
Rady Gminy pan Antoni Bukraba, Skarbnik Gminy pani Renata
Słomczyńska, Sekretarz Gminy
pani Ewa Markowska, ksiądz
Paweł Wierzchoń, Dyrektor
GOK Dorota Łosiewicz, przedstawiciele Rady Rodziców oraz
emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.
Uroczysty apel odbył się w sali gimnastycznej,
która na ten dzień przybrała odświętny wygląd. Na początek
zostały wprowadzone sztandary
wszystkich szkół i odśpiewano
hymn państwowy. Następnie
głos zabrała Pani Wicedyrektor
Renata Adamczuk, która powitała przybyłych gości, uczniów
i ich rodziców. Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej Pani Wicedyrektor złożyła wszystkim pracownikom oświaty serdeczne
życzenia. Wiele ciepłych słów z
życzeniami i gratulacjami przekazali naszym pedagogom:

wodniczący Rady
Gminy oraz przedstawiciele Rady Rodziców: pani Izabela
Piasecka i pani Dorota Kozłowska.
Dzień
Edukacji Narodowej
to również okazja
do wręczenia nagród i odznaczeń
wyróżniającym się
nauczycielom. Dlatego, z rąk
pana Wójta Gminy nagrody
otrzymali: pani Ewa Nowak,
pani Małgorzata Królicka, pani
Agata Kurban, pani Barbara
Kość, pan Janusz Janiak, pani
Amelia Klimczuk, pan Mirosław Kość, pan Robert Pawlas,
pani Barbara Szymańska i pani
Sylwia Klajn.
Wręczono także
„Nagrody Dyrektora”. Każdy
z dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Rejowiec, nagrodził pracowników swojej szkoły, którzy odnieśli sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rejowcu otrzymali: pani
Renata Adamczuk, pani Anna
Kostecka, pani Anna Prus i pan
Przemysław Mierzyński. Wyróżnienia Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Leonowie wręczono: pani Annie Jaworskiej,
pani Annie Łukomskiej i pani
Teresie Kopciewicz. Nagrody
dyrektora gimnazjum otrzymali:
pani Elżbieta Ciechan, pani Ewa
Futyma, pan Mirosław Basiński,
pani Beata Werner – Kość, pani
Joanna Pikuła, pan Marek Pukas
i pani Anna Bzikot. Nagrody
Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rejowcu otrzymali:
pani Agnieszka Brzyszko, pani
Edyta Farian, pani Marzena Cielica, pani Aneta Trajda i pani
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Katarzyna Sadowska – Twardzik.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Po części oficjalnej
odbyła się część artystyczna
w wykonaniu uczniów szkoły
podstawowej oraz młodzieży
z gimnazjum i liceum.
Na początek zaprezentowali się uczniowie Szkoły
Podstawowej w Rejowcu. Były
przemówienia, wiersze i piosenki. Przygotowania uczniów
trwały pod czujnym okiem pani
Agnieszki Janiec – Rogowskiej,
pani Agnieszki Krupy i pana
Marka Pukasa.
Młodzież z gimnazjum przedstawiła ciekawy program przygotowany we współpracy z nauczycielami: panią
Barbarą Wróblewską i panem
Markiem Pukasem.
Bardzo miłym akcentem dnia był program zaprezentowany przez uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Rejowcu. Oprawę przedstawienia
przygotowali nauczyciele: pani
Sylwia Klajn i pani Aneta Trajda.
Część artystyczna
bardzo wszystkim się podobała,
o czym świadczyły gromkie
brawa i słowa uznania.
Agnieszka Krupa

OKSZA

4

października
w naszej
placówce
zaprzyjaźniona z nami krakowska grupa
teatralna ART—Re zagrała dla
dzieci z naszej gminy teatrzyk
pt. „Kot w butach”.
28 października o godzinie
10. 00 odbędzie się w naszym
domu kultury 14 Powiatowy Jesienny Konkurs Recytatorski. Do
konkursu zgłosiło się 25 recytatorów. Wszystkich chętnych ducho-

wych przeżyć z poezją oczywiście gorąco zapraszamy!
12 listopada 2010 roku w
Wojewódzkim Ośrodku Kultury
w Lublinie zostanie podsumowana kolejna edycja konkursu
Triennale Sztuki, konkursu dla
artystów—amatorów. W tym roku będą oceniane prace malarskie. Z naszej gminy będziemy
mogli tam zobaczyć prace Izabeli
Piaseckiej oraz Agnieszki Biernackiej. Trzymajmy za nie kciuki.
Otwarcie wystawy w WOK Lublin o godzinie 14. 00, ul. Dolna

Panny Marii 3. Zapraszamy!!!
14 listopada br (niedziela)
w GOK będzie można zobaczyć
teatry biorące udział w kolejnej
edycji Powiatowego Przeglądu
Widowisk Obrzędowych i Teatrów Wsi. Od godziny 10. 00
będzie można bezpłatnie obejrzeć
naprawdę ciekawe przedstawienia, pełne humoru i polskiej tradycji.
Grzegorz Gwardiak

Harmonogram zajęć prowadzonych w GOK dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Wtorek
17.00 - 19. 00 zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (siłownia, zajęcia sportów walki –zależnie od potrzeb)

Wtorek – piątek

Godziny pracy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rejowcu

13. 00 - 15.00 instrukcje hafciarskie
15. 00 - 18. 00 zajęcia z recytatorami
18. 00 - 20. 00 rękodzieło artystyczne

Środa
16.00 -17. 30 zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą
12. 00 - 19. 00 nauka gry na instrumentach i Młodzieżowa kapela
ludowa

Czwartek
17.00 - 19. 00 zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży (siłownia,
zajęcia sportów walki – zależnie od potrzeb)
14. 00 - 17. 00 Orkiestra Dęta

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:
Sobota:

10. 00 – 15. 00
12. 00 – 20. 00
12. 00 – 20. 00
12. 00 – 20. 00
12. 00 – 20. 00
12. 00 – 20. 00

Czwartek i piątek
17. 30 - 20. 00 kapela „Sami Swoi”

Sobota
12. 00 - 13. 00 koło teatralne „Supełki”
16. 00 - 20. 00 Wiejski Zespół Teatralny „Grunt”

Wtorek - sobota
Istnieje możliwość korzystania z pomocy plastycznej dla dorosłych (zajęcia plastyczne dla dorosłych) oraz opieka na siłownią i ćwiczącymi.

Zapraszamy!!!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rejowiec!
Wybory odbywają się co cztery lata, przepisy prawa finansowego zmieniają się znaczenie częściej. Nowa ustawa o finansach publicznych, plamie kont i sprawozdawczości nakłada na samorządy obowiązek biegłego interpretowania przepisów. Wieloletnie doświadczenie
pracy w samorządzie pozwala na sprawne dostosowanie sie do obowiązujących zmian.
Dnia 21 listopada 2010r. zdecydujecie Państwo w sposób nieodwołalny, kto zostanie
gospodarzem na cztery następne lata.
Wierzę, że dokonacie Państwo trafnego wyboru.
Zapraszamy na wybory. Zapewniamy transport do lokali wyborczych, szczegóły zostaną Państwu przekazane przez sołtysów.
Z wyrazami szacunku:
Tadeusz Górski
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Program Obchodów Święta
11 listopada 2010 roku
w Gminie Rejowiec
8. 15 - odjazd autobusu z placu przy Gimnazjum w Rejowcu z pocztami sztandarowymi
i Orkiestrą Dętą
8. 20 - złożenie kwiatów przy Krzyżu Powstańczym w Hruszowie
8. 25 - złożenie kwiatów przy kapliczce w Hruszowie
8. 30 - złożenie kwiatów przy pomniku w Maryninie
8. 40 - złożenie kwiatów przy pomniku w Żulinie
9. 30 - uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym w Rejowcu
10. 30 - przemarsz pocztów sztandarowych wraz z zebranymi i złożenie kwiatów przy pomniku
w Rejowcu oraz złożenie kwiatów przy Pomniku pamięci poległych żołnierzy (cmentarz parafialny)
11. 00 - odjazd autobusu z placu przy Gimnazjum z pocztami sztandarowymi i Orkiestrą Dętą do
Marysia i Zawadówki
11. 10 - złożenie kwiatów przy pomniku w Marysinie
11. 30 - złożenie kwiatów przy pomniku w Zawadówce

Uczyli się demokracji w Leonowie
Plakaty na wszystkich
ścianach, gorączkowe prace
nad programem, ulotki rozdawane na przerwach i drżący
głos podczas debaty – to nie
obrazki z kampanii samorządowej, a przygotowania do wyborów samorządu szkolnego

PIELGRZYMKA
MATURZYSTÓW
ZSP
w Rejowcu
W dniach 08.10. – 10.10.2010
r. licealiści Zespołu Szkół Publicznych im. Mikołaja Reja wraz z wychowawcą klasy III b Liceum Profilowanego panią Agnieszką Brzyszko
i księdzem Pawłem Wierzchoniem
brali udział w pielgrzymce maturzystów do Częstochowy połączonej
z wycieczką szkolną. W piątek rano
maturzyści wyjechali do Krakowa,
gdzie zwiedzili Wawel, Rynek oraz

Młodzi piłkarze
UNII

w Leonowie. Efektów nie powstydziłby się nawet profesjonalny sztab. Kandydaci zaproponowali szereg zmian: sprzedawanie w sklepiku warzyw
i owoców, dodatkowe zajęcia
taneczne i dyżury podczas obiadów w stołówce. W głosowaniu
najlepiej oceniono program
Kingi Jaworskiej z klasy IV. To
na nią spadnie odpowiedzial-

ność za realizację przedwyborczych obietnic. Uczniowie już
zapowiedzieli, że pod koniec
roku rozliczą członków samorządu ze wszystkich zapewnień.
Nawet dzieci wiedzą, że zasada
ograniczonego zaufania obowiązuje także w polityce.

byli obserwatorami zasłonięcia obrazu
w Kościele Mariackim. Mieli także
okazję na spacer brzegiem Wisły.
Jedną z atrakcji na krakowskim rynku
było spotkanie z mimem, który tkwił
w bezruchu, a poruszał się jedynie na
dźwięk monet. Niektórym udało się
zrobić z nim zdjęcie. Wieczorem natomiast uczniowie byli w kinie Cinema na filmie pt. „Śluby Panieńskie”.
Kolejnym etapem wycieczki było
zwiedzanie Państwowego Muzeum
Auschwitz – Birkenau
w Oświęcimiu. Jedyną reakcją na bestialstwo
nazistów podczas zwiedzania obozu
mogło być tylko milczenie. Ostatnim
punktem wyjazdu było spotkanie ma-

turzystów Diecezji Lubelskiej na
wspólnej modlitwie w Częstochowie.
Młodzież podczas uroczystej mszy
świętej prosiła o pomyślne zdanie
egzaminu dojrzałości oraz o wszelkie
potrzebne łaski. Po mszy maturzyści
uczestniczyli w nabożeństwie różańcowym, a następnie w Apelu Jasnogórskim. Droga krzyżowa, która odbyła się na wałach jasnogórskich, była
zwieńczeniem pielgrzymki. Przeżycia
z wycieczki na długo pozostaną
w pamięci uczniów.

nik, Kopiel Paweł, Niemiec Maciej,
Woźniak Przemysław, Woźniak Mateusz, Mazur Michał, Kaczor Felicjan,
Koper Ernest, Kuźmiński Krystian

Michał, Piłat Tomasz, Psujek Dawid,
Werenkowicz Paweł, Wdowicz Konrad, Bielesza Mateusz, Dyszewski
Adam, Wiorko Karol, Kozaczuk Michał, Jarosz Sebastian, Kuś Szymon,
Słomczyński Marcel.

Trampkarze: Liszewski Jakub, Huk
Przemysław, Huk Maciej, Kowalczyk Młodzicy: Mazur Dominik, DanielDawid, Kupisz Jakub, Stasiak Dawid, czuk Igor, Grel Dawid, Dawidziuk
Mateusz, Sobstyl Jarosław, Sobstyl
Baranowski Damian, Hajduk DomiStrona 14

Anna Łukomska

Agnieszka Brzyszko
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