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Rejowieckie wieści

Śpiewali na ludową nutę
Można śmiało rzec, że 26 

to liczba, która patronowała 
Regionalnemu Przeglądowi 
Piosenki i Przyśpiewki Ludo-
wej w Rejowcu. W tym roku 
odbyła się już 26 jego edycja. 
O nagrody walczyło 26 grup. 
Konkurs zorganizowany został 
26 stycznia.

Zmagania uczestników oce-
niała komisja w składzie: prze-
wodniczący Andrzej Sar, z Wo-
jewódzkiego Ośrodka Kultury 
w Lublinie oraz Anna Raczkie-
wicz-Sławińska ze Starostwa 
Powiatowego w Chełmie.

W kategorii zespoły śpiewacze 
jurorzy przyznali I miejsce zespo-
łowi „Rosa” z Kamienia, II nagro-
dę wyśpiewały „Kumowianki” 
z Kumowa Majorackiego, zaś III 
zespół „Swańki” z Wyryk.

W kategorii kapele i zespoły 
z akompaniamentem I miejsca 
nie przyznano, dwie równorzęd-
ne drugie nagrody zdobyli „Sie-
dliszczanie znad Wieprza” oraz 
Kapela Ludowa „Sami Swoi” z Re-
jowca. Trzecie miejsce zdobył na-
tomiast zespół „Radość” z Liszna.

Jurorzy wyróżnili również 
„Kapelę Wujka Romana” z Żół-
kiewki, kapelę „Uroczysko” z Kra-
snegostawu, kapelę „Bokoryna” 
z Żalina oraz Dziecięcy Zespół 
Ludowy „Reczka” z Rejowca.

Organizatorami wydarzenia 
byli: Wojewódzki Ośrodek Kultu-
ry w Lublinie, Starostwo Powiato-
we w Chełmie, Burmistrz i Rada 
Miejska w Rejowcu, Gminny 
Ośrodek Kultury w Rejowcu.

W Gminnym Ośrodku Kultury...
  GM. REJOWIEC FABRYCZNY 

Gmina rozpoczęła współpracę 
z Uniwersytetem Marii Curie 
Skłodowskiej. Samorządowcy, 
ale także mieszkańcy gminy, 
będą mogli korzystać z wiedzy 
i doświadczenia wykładowców 
oraz studentów tej lubelskiej 
uczelni.

27 stycznia naukowcy z UMCS 
byli gośćmi gminnych radnych. 
Przedstawili zebranym, jaki 
może być zakres tej współpracy. 
W zasadzie dotyczyć ona może 
każdej dziedziny życia, m.in. 
opracowania i konsultowania 
dokumentów strategiczno-plani-
stycznych, w tym: planów zago-
spodarowania przestrzennego, 
strategii, analiz finansowych JST, 
programowania rozwoju lokal-
nego, partnerstwa, dialogu oby-
watelskiego. Ponadto jednostki 
samorządu terytorialnego mogą 
liczyć na pomoc w działaniach 
z zakresu ochrony i monitoringu 
środowiska oraz oceny oddziały-
wania przedsięwzięć na środowi-
sko. Uczelnia posiada także bogate 
zaplecze do opracowania materia-
łów promocyjno-reklamowych 
oraz realizacji projektów promo-
cyjnych i kulturalnych dla gmin. 
Naukowcy UMCS oferują współ-
pracę w tworzeniu i przetwarza-
niu baz danych przestrzennych, 
wprowadzaniu innowacyjnych 
rozwiązań z zakresu np. e-admi-
nistracji, a ponadto prowadzenie 
badań statystycznych, socjolo-
gicznych, rynkowych i marketin-
gowych z zakresu turystyki, gospo-
darki i kultury oraz tłumaczenia 
i konsultacje językowe.

Jak powiedziała Jolanta Ro-
dzoś, dziekan Wydziału Nauk 
o Ziemi i Gospodarki Przestrzen-

nej UMCS, uczelnia już współ-
pracuje z wieloma jednostkami 
samorządu terytorialnego, łącząc 
wiedzę teoretyczną z praktyką. 
W realizację prac aktywnie włą-
czą się studenci ze Studenckie-
go Koła Naukowego Planistów 
„Smart City”.

Interesującą prezentację za-
tytułowaną „Prognoza hydrolo-
giczno-hydrograficzna zmian sto-
sunków wodnych w zlewni cieku 
Mokry Rów w wyniku zakończe-
nia zrzutu wód z cementowni 
Rejowiec” przedstawił Stanisław 
Chmiel z Katedry Hydrologii i Kli-
matologii Instytutu Nauk o Ziemi 
i Środowisku. Gotowej recepty na 
rozwiązanie tego problemu nie 
podał, wymaga to bowiem pogłę-
bionych badań naukowych.

- Ten temat jest nam szczegól-
nie bliski – mówi Zdzisław Krupa, 
wójt gminy Rejowiec Fabryczny. 
– Musimy zastanowić się, co zro-
bić, by nie doszło do zakłócenia 
warunków wodnych. A naukowcy 
mogą nam w tym pomóc. Wstęp-
ną umowę już mamy.

Przedstawione radnym pre-
zentacje miały zachęcić ich do 
opracowania listy tematów, któ-
rymi ewentualnie mogliby się 
zająć naukowcy i studenci. Radny 
Piotr Prokopiuk pytał np. o przy-
gotowanie wizualizacji wsi Krzy-
wowola sprzed 1939 roku. Takie 
prace wykonują studenci i jeżeli 
tylko znajdą się dokumenty doty-
czące tego okresu i chętny, który 
podejmie się tego zadania, proble-
mu nie ma.

Dodatkową zachętą do skorzy-
stania z ofert UMCS jest to, że wiele 
tematów realizowanych jest bez 
żadnych opłat.
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UMCS pomoże
w rozwoju gminy

  REJOWIEC Choć mamy 
jeszcze kalendarzową zimę, 
w Rejowcu już myślą o sezonie 
wakacyjnym. Do publicznej 
wiadomości mieszkańców 
gminy podany został projekt 
uchwały rady miejskiej w spra-
wie wykazu kąpielisk na ten 
rok oraz określenia sezonu 
kąpielowego.

Wszystko wskazuje na to, że 
za pięć miesięcy gmina udostęp-
ni turystom kąpielisko Biały Rów. 
Władze samorządowe już miesiąc 
temu wystąpiły o jego wpisanie do 
rejestru kąpielisk na ten rok. Czas 
trwania sezonu – zgodnie z wnio-
skiem burmistrza - określony zo-
stał w terminie od 1 lipca do końca 
wakacji, czyli do 31 sierpnia.

Projekt uchwały uzyskał po-
zytywną opinię: Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie w Lublinie, Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Chełmie oraz Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska 
w Lublinie.

Uwagi i propozycje zmian do 
projektu uchwały należy kiero-

wać w formie pisemnej na adres: 
Urząd Miejski w Rejowcu, ul. 
Wiktoryna Zaleskiego 1, 22-360 
Rejowiec. Ostateczny termin zgła-
szania uwag i propozycji zmian 
mija 11 lutego. Liczy się data do-
ręczenia.

Informacji na temat uchwały 
udziela Weronika Jaszczuk, pok. 
17, tel. 82 568-81-59.

Kąpielisko Biały Rów od wielu 
już lat zlokalizowane jest na za-
chodnim brzegu akwenu. Plaża 
ma długość 70 metrów, zaś obszar 
do pływania to 55 metrów w głąb 
od linii brzegowej. Co roku władze 
samorządowe miasta zatrudniają 
ratowników, by czuwali nad bez-
pieczeństwem kąpiących. Kąpieli-
sko jest oznaczone bojami, a woda 
w nim przez cały sezon regular-
nie badana przez sanepid. Są też 
przenośne toalety i pojemniki na 
odpady. Przed każdym sezonem 
plażę pokrywa świeży piasek.

Należy mieć nadzieję, że tego-
roczne lato nam dopisze i będzie-
my mogli w pełni i bez żadnych 
obaw korzystać z jego uroków.
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Biały Rów czeka
na plażowiczów

  GM. REJOWIEC FABRYCZNY 
Pierwsze półrocze tego roku 
upłynie pod znakiem inwe-
stycji drogowych. Z Funduszu 
Dróg Samorządowych przebu-
dowanych zostanie osiem dróg 
gminnych. Realizacja pięciu 
sfinansowana zostanie z fun-
duszu sołeckiego, a dwóch 
z budżetu gminy. Gmina za-
płaci nie tylko za przebudowę, 
ale również modernizację dróg 
gminnych.

Aż 4 miliony złotych koszto-
wać będzie przebudowa dróg 
gminnych realizowana z FDS. 
Wykonawcy wyłonieni zostali 
już w ubiegłym roku. To Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych 

Sp. z o.o. z Zamościa oraz B. G. 
Construction Sp. z o.o. z Wólki 
Tarnowskiej w gminie Wierz-
bica.

PRD zajmie się przebudową 
drogi w Wólce Kańskiej, Toru-
niu, Lisznie-Kolonii, odcinka 
drogi Kanie Stacja – Kanie oraz 
ul. Cmentarnej w Pawłowie. 
Przedsiębiorstwo z Wólki Tar-
nowskiej już rozpoczęło prze-
budowę drogi gminnej w Lisz-
nie. Robotnicy pracują też na 
drodze Kanie – Gołąb oraz 
przy budowie drogi na odcin-
ku Kanie - Stacja. Tu wybudują 
również chodnik i oświetlenie 
uliczne. Zakres prac obejmuje 
również budowę zjazdów.

- Większość inwestycji ma 
być zakończona do końca maja 
przyszłego roku. Nieco dłużej, 
bo do 30 września, potrwają 
prace przy przebudowie dro-
gi Kanie - Gołąb. Z kolei droga 
Kanie - Stacja ma być oddana 
do użytku do 30 października 
przyszłego roku – mówi Zdzi-
sław Krupa, wójt gminy Rejo-
wiec Fabryczny.

Z funduszu sołeckiego wy-
budowana ma być natomiast 
ścieżka pieszo-rowerowa 
w Krasnem, chodnik wzdłuż 
drogi gminnej Liszno - Wólka 
Kańska w Lisznie, droga w Lisz-
nie-Kolonii oraz Leszczance. 
Wykonany ma być też projekt 

drogi Kanie-Krasne. Przetargi 
na realizację tych projektów 
mają być ogłaszane w czerwcu 
i lipcu.

Będą też dwie duże inwe-
stycje drogowe finansowane 
z budżetu gminy. Chodzi o prze-
budowę drogi w Krzywowoli 
oraz w Pawłowie. Na pierwszą 
z nich zarezerwowano prawie 
606 tys. zł. Druga ma kosztować 
blisko 543 tys. zł.

- Na modernizację pozosta-
łych dróg gminnych przezna-
czyliśmy w tym roku 175 tys. 
196 zł. Nie zapominamy też 
o drogach gruntowych. Na ich 
remonty mamy 160 tys. zł – do-
daje Zdzisław Krupa. szer

Pod znakiem drogowych inwestycji

Kolędnicy na scenie
Trzy dni później (29 stycz-

nia) GOK gościł uczestników 
Powiatowego Przeglądu Wi-
dowisk Kolędniczych. Impreza 
zorganizowana została już po 
raz piętnasty.

W komisji oceniającej grupy 
zasiadły: Agata Krzeszczyk ze 
Starostwa Powiatowego w Cheł-

mie oraz Bożena Jaszczuk, rad-
na Rady Miejskiej w Rejowcu. 
Nagrodziły one wyróżnieniami: 
Grupę Kolędniczą z Gminnego 
Przedszkola w Rejowcu, „Sło-
neczka” ze Szkoły Podstawowej 
w Lisznie, Teatr Dziecięcy „Su-
pełek” z GOK w Rejowcu, Zespół 
Kolędniczy klasy IIb ze Szkoły 
Podstawowej w Rejowcu oraz 
Zespół „Gwiazdeczki” ze Szkoły 
Podstawowej w Strachosławiu.

Wszystkie wyróżnione grupy 
kolędnicze otrzymały słodycze, 
dyplomy i nagrody rzeczowe.
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