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Jednogłośne
absolutorium
dla Wójta
Gminy
Jednym z punktów XLI Sesji
Rady Gminy w dniu 30 marca 2010r
było podjęcie Uchwały w sprawie
oceny sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za 2009r i udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy.
Informacja o przebiegu wykonania
budżetu za 2009r zarówno po stronie
dochodowej jak i wydatkowej
,zgodnie z obowiązującą procedurą
została przedłożona do zaopiniowania
przez Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO) w Lublinie zespół w Chełmie. Trzyosobowy Skład Orzekający
pozytywnie zaopiniował realizację
budżetu, stwierdzając, że jego wykonanie przebiegało bez zakłóceń. Nie
stwierdzono przypadków przekroczenia planu wydatków, a tym samym
nie naruszono dyscypliny finansów
publicznych.
Dochody zostały zrealizowane
w 96,99%, zaś wydatki w 94,41%.
Realizację budżetu pozytywnie oceniła Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
wnioskując o udzielenie Wójtowi
absolutorium.
Płynność budżetu jest zasługą Wójta,
który wspólnie ze Skarbnikiem Gminy umiejętnie kieruje całokształtem
gospodarki gminy. Swój udział w tym
ma również społeczność gminy, która
płaci należne podatki. W głosowaniu
jawnym, za udzieleniem absolutorium
głosowali wszyscy radni obecni na
sesji w liczbie 13.
Wójt podziękował Radzie
Gminy za zaufanie i wsparcie w trudnych momentach. A tych było wiele.

2 Maja
Dzień Flagi Narodowej

Ostatnie tragiczne wydarzenia związane z katastrofą samolotu
pod Smoleńskiem
Uświadomiły Polakom wielką wartość flagi – symbolu polskości.
Trumny pr zykr yt e bia łoczerwonymi flagami, flagi przepasane
kirem na budynkach państwowych
i domach polskich miast, miasteczek,
osad i wiosek pokazały, że to symbol
patriotyzmu; poczucia przynależności
i związku z własną Ojczyzną oraz
Narodem. Zbliża się 2 Maja – Dzień
Flagi Narodowej oraz 3 Maja – data
niezwykle ważna dla Polski. Pamiętajmy o wywieszeniu flagi państwowej. To drobny gest, ale jakże wiele
znaczący.
Po raz pierwszy nasze barwy narodowe zostały ustanowione 3 maja 1791
roku. Drugi raz polskie barwy Sejm
ustanowił 7 lutego 1831 roku. Po odzyskaniu niepodległości barwy
i kształt flagi ustalił Sejm Ustawodawczy 1 sierpnia 1919 roku.
Flaga Narodowa to część naszej bogatej, często bardzo trudnej historii,
którą mamy obowiązek przekazywać
kolejnym pokoleniom.
xxx
Pragniemy poinformować,

że podjęte przez Wójta starania przyniosły efekty.
Strona Szwajcarska wstępnie
zaakceptowała zarys projektu pod
tytułem „Poprawa sytuacji społeczno – ekonomicznej Gmin Rejowiec
i Chełm w powiązaniu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Szwajcarzy określili swój udział
w całości projektu na kwotę
15 606 031 CHF (franków szwajcarskich – około 41 500 000 PLN), wyasygnowali także kwotę 107 000
CHF (287 808, 60 PLN) na przygotowanie kompletnej propozycji projektu. Przewidywany koszt dwóch
. biogazownii oscyluje wokół kwoty
18 000 000 CHF . Realizacja projek-

tu, za który w całości jest odpowiedzialna nasza gmina zaplanowana jest
na lata 2010 – 2011.

Modernizacja
GOK Rejowiec
M odernizacja Gminnego
Ośrodka Kultury w Rejowcu zgodnie
z podpisaną umową o przyznanie Pomocy w ramach działania „Odnowa
i Rozwój Wsi” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 jest podzielona na dwa
etapy.
I etap budowy obejmuje roboty rozbiórkowe, montaż stolarki okiennej
i drzwiowej, podłoża i posadzki, roboty murowe, tynkarskie i malarskie,
instalacje elektryczne, oraz plac zabaw dla dzieci.
II etap budowy obejmuje docieplenie
ścian, elewacje, roboty zewnętrzne,
podjazdy dla osób niepełnosprawnych, place i chodniki.
Ponieważ we wniosku planowany
termin zakończenia I etapu został
określony na 31.03.2011 roku, a prace prowadzone przez wykonawcę
przebiegają szybciej, niż było to zamierzone zwróciliśmy się z pismem
do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – Departament Koordynacji
Projektów Europejskich o jego zmianę. Wykonawca rozpocznie dalsze
prace modernizacyjne po zatwierdzeniu nowej daty zakończenia I etapu.

RADMAR
Postanowieniem Sądu w Krasnymstawie z dnia 01 kwietnia 2010
roku Gmina Rejowiec stała się zarządcą nieruchomości, której czeska
spółka Radmar była właścicielem.
W związku z tym opiekę nad majątkiem, oraz kontrolę nad poprawnym
funkcjonowaniem oczyszczalni
w chwili obecnej sprawuje gmina.
Janina Danielczuk

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Rejowiec informuje, że został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony, dotyczący sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rejowiec położonej we wsi Rybie - działka nr 739 o powierzchni 0,15
ha, przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego pod uprawy rolne. Cena wywoławcza wynosi 1665,00
zł. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Rejowiec https://portal.rejowiec.bipStrona 3
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Dnia 30.03.2010 r. zaproszono do złożenia propozycji cenowych na
zadanie pn. „Praca równiarki i walca na drogach gminnych” pięć firm.
Wpłynęły 3 oferty:
1 Przedsiebiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul.Podgórze 2 Chełm
Cena netto pracy równiarki za 1 h – 97 zł
Cena netto pracy walca za 1 h – 85 zł
2. PTHiU Bud.Iną. „TALIMEX” tadeusz Liszewski, ul.Chełmska 1 Rejowiec
Cena netto pracy równiarki za 1 h – 98 zł
Cena netto pracy walca za 1 h – 98 zł
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik, Kol. Sitno
Cena netto pracy rowniarki za 1 h 220 zł
Cena netto pracy walca za 1 h 175 zł
Wybrano ofertę Nr 1

Dnia 12.04.2010 r. rozstrzygnięto przetarg
nieograniczony na zadanie pn. MODERNIZACJA
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w WÓLCE REJOWIECKIEJ WRAZ z BUDOWĄ KANALIZACJI
SANITARNEJ w MIEJSCOWOŚCI HRUSZÓW”.
Wpłynęło 5 ofert:
1. Inżynieria Rzeszów Sp. z .o.o. ul. Podkarpacka 59 A
Rzeszów – cena netto 4 215955,89 zł
2. Przedsiebiorstwo Wielobranżowe „MELIX” Sp.
z o.o. ul. Bieławin 4 Chełm – cena netto
3 962 611,74 zł
3. Przedsiębiorstwo „TECHNOBUD” Sp. z o.o.
ul.Ceramiczna 34 Chełm – cena netto 4 558 284,00 zł
4. Przedsiębiorstwo budowlane „PARTNER” Sp. z .o.o
Serebryszcze 29 B Okszów – cena netto 4 458 522,62 zł
5. „PERFEKT” Sp. z o.o. ul. Lwowska 105 Chełm –
cena netto 4 221 972,75 zł.
Komisja przetargowa wybrała ofertę Nr 2

Dnia 23 03.210 r.. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie pn. ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W RAMACH
PROJEKTU „BUDOWA DROGI GMINNEJ, ul. KSIĘŻYCOWA w REJOWCU”.
Wpłynęło 6 ofert:
1.”STYLISTA” , Lublin Al.Warszawska 150 – cena netto 773 882,15 zł
2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Oddział Robót Drogowych Lublin, ul. Mełgiewska 38B – cena netto 1 595 440,43 zł
3. Zakład Usług Budowlanych i Drogowych Marian Flis, Włodawa ul.Lubelska 60/1 – cena netto 730 211,68 zł
4. Zakład Budowlano-Transportowy „DROGMOST” , Mokre 24 d 22-400 Zamość – cena netto 764 385,70 zł
5. „STRABAG” Sp. z o.o. Pruszków, ul.Parzniewska 10 – cena netto 767 872,52 zł
6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik, Kol. Sitno 84 – cena netto 1 124 080,19 zł.
Teresa Anna Kula
Komisja przetargowa wybrała ofertę Nr 3

Zwycięska drużyna

Urodzeni: Lena P., Szymon
B., Zuzanna Z., Maja J., Antonina P., Gabriela S., Wiktor
K., Dawid W., Alan Ł.

Dnia 09.03.2010r. odbyły się
w Gimnazjum im. J. H. Dąbrowskiego
w Rejowcu zawody powiatowe w piłkę
ręczną dziewcząt. W zawodach brały
udział cztery drużyny: z Sielca,
(przygotowana
przez Mirosława
Parkę), z Liszna
(przygotowana
przez Tomasza Domańskiego) z
Okszowa
(przygotowana
przez Justynę Wodyńską) i Rejowca
(przygotowana
przez Beatę Werner-Kość).
Wyniki meczów:
Liszno - Sielec 0:4;
Okszów - Rejowiec
8:29; Sielec - Rejowiec 3:29; Liszno Okszów 4:16; Sielec – Okszów 7:14; Rejowiec – Liszno
25:1
Pierwsze miejsce zajęła drużyna
z Rejowca, drugie miejsce zajęły zawodniczki z Okszowa a trzecie miejsce zawodniczki z Sielca, a czwarte z Liszna.
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Wszystkie drużyny otrzymały puchary
i pamiątkowe dyplomy.
15 marca 2010r. odbyła się
w ZS w Cycowie gimnazja da rejonowa
w piłce ręcznej dziewcząt. Do walki o I
miejsce przystąpiło 6 drużyn. Gimnazjum
nr1 Świdnik, Gimnazjum Rejowiec, ZS
Cyców, Gimnazjum nr1 Włodawa, Gimnazjum nr7 Chełm, Gimnazjum Puchaczów.
Wyniki spotkań: G Rejowiec – ZS Cyców 13:5; G Rejowiec – G1 Świdnik
10:4; G Świdnik – ZS Cyców 5:4; G1
Włodawa – G7 Chełm 3:9; G Puchaczów
– G7 Chełm 7:3; G1 Włodawa – G Puchaczów 4:11
W finale o pierwsze miejsce
spotkały się drużyny Gimnazjum Rejowiec i Gimnazjum Puchaczów, mecz
zakończył się wynikiem 16:9 dla Rejowca. O trzecie miejsce walczyła drużyna
Gimnazjum nr7 Chełm i Gimnazjum nr1
Świdnik, wygrała drużyna ze Świdnika
z wynikiem 16:9. Drużyna z Rejowca
reprezentować będzie rejon w zawodach
wojewódzkich w Łukowie.
Beata Werner—Kość

OKSZA
Wspomnienie Przyjaciela Rejowca

Zofia Miszczuka urodziła się 12 listopada 1947 r. w Rejowcu i na stałe związała
się ze swoją „małą ojczyzną”. Od dziecinnych lat przejawiała zdolności do rysunku i malarstwa, ale kariera zawodowa przeszkodziła w realizacji tej drugiej życiowej pasji. W 1996 r.
zakończyła karierę zawodową, to był przełom , który sprawił, że marzenia z dzieciństwa
przybrały realne kształty i z wielką pasją wróciła do niezrealizowanych marzeń – sztuki.
Od 1999 r. należała do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie i Amatorskiej
Sekcji Sztuk Pięknych „SAM” w Rejowcu. Uprawiała malarstwo sztalugowe i plenerowe,
używała techniki olejnej i akrylowej. Tematem jej prac były przede wszystkim kwiaty, pejzaże, martwa natura, portret. Jej dorobek twórczy to ponad 350 obrazów. Prace znajdują się
w prywatnych zbiorach w kraju i zagranicą (m. in. Stany Zjednoczone, Włochy) oraz w autorskiej galerii, którą wspólnie prowadziła z mężem Stanisławem, przez którą przewija się
mnóstwo interesujących się malarstwem osób (dzieci, młodzieży i dorosłych z kraju jak
i z zagranicy). Otrzymała Statuetkę Mikołaja Reja przyznawaną przez Radę Gminy Rejowiec. Za swoje poczynania artystyczne, społeczne i kulturalne otrzymała dyplomy, nagrody
i wiele podziękowań m. in.
1999 r. - Podziękowanie ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Wiara” z Rejowca Fabrycznego
2001 r. - Podziękowanie z Galerii „Zula” z Warszawy
2004 r. - Podziękowanie z Fundacji „Wszystko Dla Dzieci”
2004 r. - Dyplom i nagroda z GOK S i R – Wola Uhruska
2005 r. - Dyplom w kategorii talent artystyczny za udział w konkursie „Kultura 2004” od Starosty Krasnostawskiego
2005 r. - Podziękowanie z Oddziału Mazowieckiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie
2005 r. - Podziękowanie z Fundacji „Wszystko Dla Dzieci”
2006 r. - Wojewódzki Ośrodek w Lublinie- wystawa zbiorowa.
2006 r. - Pałac Ossolińskich w Rejowcu „Dzień Otwartych Drzwi"- wystawa zbiorowa
Sekcji „SAM".
2006 r. - Okuninka k/ Włodawy- Autorskie warsztaty malarskie i wystawa indywidualna.
2006 r – Wystawa Środowiska Plastycznego Gminy Rejowiec . WOK Lublin, wystawa zbiorowa
2007 r. – Pałac Ossolińskich w Rejowcu „Dzień Otwartych Drzwi"- wystawa zbiorowa
2007 r - Pałac Ossolińskich w Rejowcu - wystawa zbiorowa Sekcji „SAM" z okazji 460 – lecia nadania praw miej
skich dla Rejowca
2007 r. – Pałac Ossolińskich w Rejowcu „Dzień Otwartych Drzwi"- wystawa zbiorowa
2007 r – Wystawa zbiorowa grupy „SAM” z okazji 45 – lecia Założenia Miasta Rejowiec Fabryczny
2008 r. - Wystawa zbiorowa grupy „SAM” z okazji Dni Otwartych Drzwi w Pałacu Ossolińskich
2009 – Wystawa zbiorowa grupy „SAM” w Zespole Szkół Publicznych, uświetniająca uroczystości związane ze 100
leciem OSP w Rejowcu, 90 – leciem Orkiestry Dętej w Rejowcu i 440 rocznicą śmierci założyciela Rejowca –
Mikołaja Reja
Zmarła 23 lutego 2010 roku.

Dnia 18 października 2009

Pamięci Profesora

roku zmarł Tadeusz Drążkiewicz—
artysta malarz z Sosnowca. Od
1995 roku związany z Rejowcem,
który 4 lipca 2007 roku otrzymał
tytuł „Honorowego Obywatela
Rejowca”.

Minęła pierwsza rocznica śmierci prof. Kazimierza Goździuka – naszego rodaka urodzonego
w 1957 r w Niedziałowicach. W rodzinnej wsi pobierał
początkowe nauki, by w 1971 r otrzymać dyplom lekarza
medycyny. Pracę rozpoczynał w Szpitalu Miejskim
w Chełmie. Będąc wybitnym chirurgiem, pracował
w lubelskich klinikach. Ustawicznie doskonalił swoją
medyczną wiedzę, uzyskując w 1980r stopień doktora
nauk medycznych. W l 1986-90 pracował na afrykańskim kontynencie w Trypolisie, gdzie zdobył ogromne doświadczenie z zakresu leczenia chorób ropnych i pasożytniczych klatki piersiowej. W 2003 r otrzymał stopień profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej w Lublinie. Jego dorobek obejmuje 140 prac naukowych, z czego 46
zostało wydanych w pismach polsko- i angielskojęzycznych. Leczył wielu pacjentów z naszej gminy, zawsze przyznając się do miejsca urodzenia.
Opracowane na podst. Magazynu Informacyjnego SPSK4 „Nasza Czwórka” nr 14/2009
Janina Danielczuk
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Doroczna Nagroda FRDL została
ustanowiona przez
założycieli Fundacji w 2004 roku dla
zwrócenia powszechnej uwagi na
osiągnięcia, które w szczególny sposób przyczyniły się do budowania
społeczeństwa obywatelskiego. Odbyły sie trzy edycje Nagrody: w 2004, 2005 oraz 2008 roku. Doroczna
Nagroda w 2008 roku, a również
obecna IV edycja w 2009 roku, poświęcona była rozwojowi kultury lokalnej, jako czynnikowi życia społecznego najsilniej wzmacniającego
poczucie lokalnej tożsamości i wspólnoty, a tym samym przyczyniającego
się do rozwoju aktywności obywatelskiej. Gminny Ośrodek Kultury
w Rejowcu postanowił zgłosić do tej
Nagrody inicjatywę utworzenia
„Chaty – Skansenu” przez Teodozję
i Jerzego Grzesiaków. Z całej Polski
napłynęło 67 zgłoszeń w trzech kategoriach, z czego wyróżnienie w kategorii „osoby indywidualne” otrzymała zgłoszona przez nas inicjatywa.
Konferencja, podczas której rozdano
Nagrody odbyła się w Warszawie
w dniu 12 marca. Uczestniczyli
w niej Jerzy Grzesiak, Antoni Bukraba – Przewodniczący Rady Gminy
Rejowiec oraz Grzegorz Gwardiak,
reprezentujący naszą placówkę.
D o Gminnych Eliminacji
konkursu „Palm i Pisanek Wielkanocnych” zgłosiły się: Aleksandra Poturaj z klasy IV a SP w Rejowcu, Karolina Maśluch z klasy IV b SP w Rejowcu, Karolina Harań z Va SP
w Rejowcu, Izabela Andrzejewska
Va SP w Rejowcu, Krystian Kuźmiński z VI c SP w Rejowcu, Adrianna
Gozdecka z Va SP w Rejowcu, AlekMłodzież z Równego
w Zespole Szkół Publicznych
im. Mikołaja Reja w Rejowcu
21marca 2010 r. do Zespołu Szkół
Publicznych przybyli oczekiwani goście
z Równego na Ukrainie. W progach naszej
szkoły powitaliśmy panią dyrektor Szkoły nr
15 w Równem, Swietłanę Istominę; nauczycieli, panie: Irynę Holovachyk, Olhę Levoszyuk oraz Irynę Riaboszapkę, a także trzynaścioro uczniów. Wizyta odbyła się w ramach międzynarodowej wymiany, a z placówką

sandra Fornal, Mateusz Bzumowski GOK Rejowiec o godzinie 10. 00.
i Dawid Palonka – I etap edukacyjny, Karty zgłoszeń będą przyjmowane do
SP w Rejowcu, Paweł Maśluch z kla- dnia 7 maja 2010 roku. Konkurs jest
sy VI c SP w Rejowcu i Dominik skierowany do dzieci i młodzieży
Mazur z klasy IV a SP w Rejowcu. w trzech kategoriach wiekowych.
Koło Gospodyń Wiejskich w Weresz- Pierwsza kategoria, klasy 1 – 3; druga
czach Dużych reprezentowała Ma- kat. kl. 4 – 6, trzecia kat. Gimnazjum.
Obowiązujący repertuar to dwa dorzenna Kieliszek.
W Powiatowym Konkursie Palm wolne utwory, dwa wiersze lub
i Pisanek Wielkanocnych, na który wiersz i fragment prozy. Czas trwania
wysłaliśmy wszystkie zgłoszone pra- prezentacji nie powinien przekraczać
ce w kategorii „Pisanki tradycyjne 7 minut.
pisane woskiem i drapane” Aleksan23 marca panie z KGW
dra Poturaj z klasy IV a i Karolina z Wereszcz Dużych i z Zawadówki
Maśluch z klasy IV b otrzymali Na- brały udział w kiermaszu wielkanocgrodę. Natomiast wyróżnienia w ka- nym organizowanym w Urzędzie
tegorii „palmy” otrzymali: Paweł Ma- Marszałkowskim w Lublinie. Natośluch z klasy VI c i Dominik Mazur miast panie z KGW w Wereszczach
z klasy IV a. Gratulujemy!
Małych uczestniczyły w kiermaszu
Gminny Ośrodek Kultury w Re- świątecznym organizowanym w lujowcu proponuje mieszkańcom naszej belskiej „Gali”.
Grzegorz Gwardiak
gminy wzięcie udziału w organizowanym przez naszą gminę
konkursie „Moje gospodarstwo estetyczne
i bezpieczne”. Zgłoszenia są przyjmowane
w Urzędzie Gminy
i Gminnym Ośrodku 11. 30 - Uroczysta Msza Święta w kościele pod
Kultury do dnia 7 maja wezwaniem Świętego Jozafata w Rejowcu, ul. Ko2010 r. Pierwszą lustra- ściuszki 63;
cję gospodarstw planu12. 30 - Przemarsz na boisko przy Szkole Podstajemy na 12 maja, toteż
wowej w Rejowcu;
zgłoszenia w późniejszym terminie będą 13. 15 - Koncert „Orkiestry Dętej” z Rejowca;
13. 30 - Międzygminne Zawody Sportowo – Pożarodrzucone.
Serdecznie za- nicze;
praszamy wszystkich 15. 30 - 23.00 - Występy artystyczne:
miłośników recytacji do • Młodzieży rejowieckich szkół,
udziału w XXI Małym
Konkursie Recytator- • Spotkanie z Balladą „Kabaret z Kopydłowa”,
skim Dzieci i Młodzie- • Występ kapeli „Sami Swoi”,
ży. Eliminacje gminne • Zabawa taneczna z zespołem „Joker”
odbędą się 12 maja w

Program Uroczystości
z okazji Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

w Równem współpracujemy od pięciu lat.
Goście przyjechali w niedzielę popołudniu, a powitała ich, organizatorka wymiany, p. Małgorzata Nadolska. Przybyszami
zaopiekowała się również młodzież Zespołu
Szkół Publicznych, która towarzyszyła ukraińskim uczniom w czasie ich pobytu w Rejowcu
i gościła w swoich domach. Młodzi Ukraińcy
i Polacy szybko odnaleźli wspólny język,
naszym uczniom bardzo zaimponowała dobra
znajomość języka angielskiego gości. Uczyli
się też nawzajem piosenek w rodzimych językach, co było powodem wielu zabawnych
sytuacji. Młodzież z Ukrainy pracowicie spęStrona 6

dziła czas w Polsce. W poniedziałek, wzięli
udział w zajęciach lekcyjnych. Uczestniczyli
w lekcjach: języka rosyjskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, matematyki,
przetwarzania i upowszechniania informacji.
Gościom bardzo podobała się lekcja matematyki z wykorzystaniem multimediów oraz
internetu, a także przyjazna atmosfera panująca w szkole.
W poniedziałkowe popołudnie odbył się mecz towarzyski Polska – Ukraina,
a gracze obu drużyn wykazali się wolą walki,
dzięki czemu publiczność świetnie się bawiła.

