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Rozmowa z Tadeuszem Górskim, wójtem gminy Rejowiec

Dumni z przeszłości  
– budujemy przyszłość

Urząd Gminy przeprowadził się wła-
śnie do zabytkowego pałacu. Czy 
oznacza to prestiż, wygodę, koszty?

Przejęcie pałacu oznacza przede 
wszystkim poszanowanie historii na-
szej małej ojczyzny i jej zabytków. 
Pałac w jego pierwotnym kształcie 
wzniesiono w latach osiemdziesiątych 
osiemnastego wieku, uruchamiając  
w tym celu cegielnię we wsi Rubie 
(teraz: Rybie). Jej żywot przerwała  
w roku 1915 wycofująca się armia ro-
syjska, burząc wszystkie zabudowania 
tej manufaktury, zasłużonej dla klu-
cza rejowieckiego. Ocalały natomiast 
cukrownia i budynki pracownicze 
oraz pałac, a w mieście ówczesna sie-
dziba wójta gminy.

Gmina przejęła pałac, zabudowania 
gospodarcze (m.in. oficynę i magazy-
ny) oraz park o łącznej powierzchni 
ponad 7,2 ha. Poprzednio z obiektu 
korzystał Lubelski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Końskowoli, jednak  
z czasem stał się on zbędny. Wtedy, 
chęć przejęcia parku i budynków 
wyraziły władze Rejowca. W ostat-
nim dniu minionego roku przed-
stawiciele zarządu województwa 
podpisali akt notarialny dotyczący 
nieodpłatnego przekazania gminie 
pałacu Zaleskich. Do pałacu prze-
niesiono Urząd Gminy.

Pałac wewnątrz wymagał prac mo-
dernizacyjnych, które były wykony-
wane głównie w zakresie malowania 
ścian, konserwacji parkietów, uzupeł-
niania tynków. Konieczce było rów-
nież zakupienie wyposażenia – mebli, 
żyrandoli, karniszy itp. Wartość robót 
i zakupów wraz z wynagrodzeniem 
pracowników wynosiła prawie 100 

tys. zł, z czego 45 tys. zł to koszt mebli 
biurowych.

W ramach działania 7.1 Dziedzictwo 
kulturowe i naturalne RPO WL na lata 
2014–2020, został złożony wniosek  
o przyznanie dofinansowania projek-
tu pt. „Ochrona dziedzictwa natural-
nego poprzez rewitalizację zabytko-
wego parku pałacowego w Rejowcu”.  
W ramach tego przedsięwzięcia będą 
urządzone m.in. drogi dojazdowe do 
pałacu, alejki w parku, ławki, zostaną 
odtworzone kładki, pojawia się rów-
nież tablice informacyjne dotyczące 
historii poszczególnych parku i pałacu. 
Trwają prace przygotowawcze związa-
ne z ubieganiem się o dofinansowanie 
na montaż instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii w ramach 
działania 4.1 RPO WL.

To piękny ukłon w stronę prze-
szłości, dla mieszkańców waż-
niejsza jest chyba bardziej obiek-
tywna ocena teraźniejszości  
i spojrzenie w przyszłość.

W dzieje każdej miejscowości 
wpisane są okresy stabilizacji oraz 
mniej lub bardziej burzliwych zmian.  
Historia naszego Rejowca jest bardzo 
bogata, poprzeplatana upadkami, gra-
bieżami, najazdami, a także okresami 
wzrostu i rozwoju gospodarczego, la-
tami „mlekiem i miodem płynącymi”.

Ostatnie wydarzenia niestety wiążą 
się z upadkiem przemysłu i ogólnym 
regresem gospodarczym. To czas cięż-
kich doświadczeń, które swoje piętno 
odcisnęły na każdym mieszkańcu na-
szej społeczności. Wielu w poszuki-
waniu źródeł stabilizacji finansowej 
zdecydowało się opuścić kraj. Pozosta-
li, zjednoczeni wspólnym losem, sta-
wili czoła wszelkim przeciwnościom, 
mozolnie z dnia na dzień walcząc  
o poprawę bytu, dzięki czemu jesteśmy 
świadkami kolejnego podniesienia po 
upadku, wyrażającego się powolnym 
odbudowywaniem społeczno-gospo-
darczego stanu osady.

Czy dlatego Rejowiec wystąpił  
o przywrócenie praw miejskich?

Rejowiec z roku na rok poprawia 
swój wizerunek, uznaliśmy zatem, 
że już pora, aby po 145 latach wrócił 
do swych pierwotnych korzeni, które 
stworzył Mikołaj Rej. Zbyt wiele dobrej 
tradycji historycznej posiada osada, 
aby dalej tkwić w kleszczach carskie-
go ukazu. Wraz z Radą Gminy stara-
my się, by przywrócić naszej osadzie 
prawowity status, wynikający jeszcze 
z przywileju króla Zygmunta Starego – 
status pełnoprawnego miasta.

Jakie korzyści daje przywrócenie 
statusu miasta?
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Przede wszystkim wiąże się z moż-
liwością pozyskiwania większych fun-
duszy z zasobów Unii Europejskiej 
w porównaniu z dotychczasowymi. 
Ponadto w znaczący sposób pomoże 
w podniesieniu atrakcyjności ekono-
micznej i gospodarczej Rejowca, co  
w znaczący sposób wpłynie na popra-
wę jakości życia zarówno mieszkań-
ców, jak i całej gminny.

Mikołaj Rej – ten, który dał po-
czątek naszej osadzie, po dziś dzień 
jest wzorem i inspiracją dla władz 
gminy, które kultywując jego inno-
wacyjność w zarządzaniu, poczyni-
ły szereg działań wzmacniających 
wizerunek zarówno samej osady, 
jak i całej gminy: przejęto pałac na 
siedzibę urzędu gminy, moderni-
zowano obiekty użyteczności pu-
blicznej, zakończono budowę sieci 
wodociągowej, zbudowano oczysz-
czalnię i kanalizację, zainwestowano  
w rozwój infrastruktury budując 
tak potrzebne mieszkańcom drogi  
i chodniki, zbudowano nowe obiekty 
sportowe, wyremontowano świetlice, 
zbudowano place zabaw.

Jak finansowane są inwestycje?
W ramach środków pochodzących 

z Funduszu Sołeckiego oprócz moder-
nizacji dróg oraz drobnych zakupów 
typu kosiarki, prowadzone są prace 
przy utrzymaniu terenów zielonych. 
Zostaną też wymienione pokrycia da-
chowe na budynkach świetlic wiejskich 
w miejscowościach: Bańkowszczyzna, 
Hruszów Siedliszczki/Marynin, Wólka 
Rejowiecka. W na przełomie kwietnia 
i maja br. zostały podpisane umowy  
z wykonawcami.

W dniu 18 marca 2016 r. zostało 
ogłoszone zapytanie cenowe na wyko-

nanie dokumentacji techniczno-pro-
jektowej i kosztorysowej na moder-
nizację dróg gminnych, obecnie firma 
z Chełma pracuje nad dokumentacją 
techniczną. W drugiej połowie roku 
zostanie ogłoszony kolejny przetarg 
na przebudowę dróg w miejscowo-
ściach: Rejowiec, ul. Krótka, Rejo-
wiec, ul. Szkolna (łącznik), Zawa-
dówka, Hruszów, Kobyle, Zagrody, 
Wereszcze Duże.

W ramach naboru wniosków organi-
zowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego, złożyliśmy 
projekty dofinansowania moderni-
zacji dróg oraz poprawy dostępności 
do edukacji przedszkolnej w Gminie 
Rejowiec poprzez adaptację budynku  
w Rejowcu przy ulicy Henryka Dąbrow-
skiego 1 na potrzeby przedszkola wraz 
z wyposażeniem i zagospodarowaniem 
terenu. Projekt obejmuje przebudowę 
budynku obecnie pełniącego funkcję 
siedziby urzędu gminy oraz budynku 
GOPS i dobudowę łącznika.

Przed nami również inwestycje  
w zakresie rozbudowy sieci kanaliza-
cyjnej na terenie gminy. W najbliższych 
dniach prace zostaną rozpoczęte na te-
renie działek pod budownictwo jedno-
rodzinne w Wólce Rejowieckiej. W pasie 
drogowym pojawi się uzbrojenie w sieć 
wodociągowa i kanalizacyjną. Po zakoń-
czeniu tych prac rozpoczną się roboty 
związane z budową drogi i chodników.

Jako jedna z niewielu gmina Rejo-
wiec miała dodatni bilans w budże-
cie. Jak to się robi?

Najważniejsze to pamiętać, że lu-
dzie i ich potrzeby to nie są rubryki 
w Excelu. To także nieustająca „praca 
od podstaw” i znajomość ustaw i prze-
pisów oraz możliwości mieszkańców 

i podmiotów gospodarczych prowa-
dzących działalność na terenie gminy. 
Trzeba z wielka uwagą wsłuchać się 
w postulaty mieszkańców. Niezwykle 
istotna jest również dobra współpraca 
z Radą Gminy i zespołem wspaniałych 
ludzi pracujących w urzędzie na czele  
z Panią skarbnik i z Panią sekretarz.

*  *  *
Pałac jest budowlą klasycystyczną. 

Jej parter ma kształt prostokąta zbli-
żonego do kwadratu, zaś piętro posia-
da kształt krzyża. W dwóch skrajnych 
osiach parteru znajdują się tzw. ser-
liany, czyli okna weneckie zwieńczone 
łukami. Natomiast na drugiej kondy-
gnacji okna są prostokątne.

Po śmierci pierwszego właści-
ciela pałacu, Wiktoryna Ligem-
berga Zaleskiego, obiekt przeję-
ła drogą testamentu jego bratanica 
– Marianna z Zaleskich Ossolińska,  
a następnie jej córka Konstancja, za-
mężna za Tomaszem A. Łubieńskim.  
6 IX 1832 r. klucz rejowiecki wraz  
z pałacem zakupił Adam książę Wo-
roniecki herbu Korybut. W 1867 r. 
Rejowiec został przejęty – drogą licy-
tacji – przez jego syna Henryka. Po 
bezpotomnej śmierci tegoż, na drodze 
porozumienia rodzinnego, zapisem hi-
potecznym Rejowiec przeszedł w ręce 
Marii z Orsettich księżnej Woronieckiej  
i późniejszego jej męża, hr. Stanisława 
Łubieńskiego, którzy w 1894 r. sprzedali 
klucz rejowiecki wraz z pałacem Jozafa-
towi Ignatiewiczowi Budnemu. Od 1945 
r. pałac stał się własnością Skarbu Pań-
stwa. Przez wiele lat mieściło się tu cen-
trum Szkoleniowe Centrali Rolniczych 
Spółdzielni, a następnie Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego (z czasem jako filia 
ośrodka lubelskiego w Końskowoli).


