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 Prezes Cyclone Manufactu-
ring Inc. i jego współpracownicy 
spotkali się 30 listopada z przed-
stawicielami lokalnych samorzą-
dów i mieleckiej strefy ekono-
micznej. Andrew Sochaj zapowie-
dział kolejne inwestycje w Kraśni-
ku.
 Firma Cyclone to światowy 
potentat w branży lotniczej zajmu-
jący się produkcją części do samo-
lotów największych firm. Obecny na 
rynku od ponad 50 lat produkuje 

Otwarcie kraśnickiej fabryki w połowie 2016 r.

komponenty dla takich podmiotów 
z branży jak: Lockhead Martin, Saab, 
Embraer, Bombardier, Airbus czy Bo-
eing. Kolejna fabryka powstała wła-
śnie w Kraśniku (uruchomienie pro-
dukcji nastąpi w połowie przyszłego 
roku). Miasto i powiat kraśnicki staną 
się tym samym częścią dynamicznie 
rozwijającej się w Polsce branży lot-
niczej z ważnymi ośrodkami na Lu-
belszczyźnie i Podkarpaciu. Inwesty-
cja rozpoczęła się już kilka miesięcy 
temu w starej hali fabrycznej kupio-

nej od władz miasta. Firma planuje 
zatrudnienie w najbliższych miesią-
cach 100 pracowników. Wartość tego 
przedsięwzięcia to 10 mln dolarów. 
- Budowa fabryki w Kraśniku to dopie-
ro początek ekspansji kanadyjskiej fir-
my na nowych rynkach. Podczas li-
stopadowego spotkania z przedstawi-
cielami mieleckiej strefy ekonomicznej 
Andrew Sochaj zapowiedział kolejne 
inwestycje – mówi starosta Andrzej 
Maj, który już w latach 2013 – 14 
podjął starania o uruchomienie pro-

Początek kanadyjskich inwestycji

dukcji przez Cyclone w naszym po-
wiecie. 
 Starosta pomagał również 
w szybkim zakończeniu procedury 
związanej z przystąpieniem Cyclo-
ne do mieleckiej Strefy Ekonomicz-
nej Euro-Park Mielec. W maju br. ra-
zem z prezesem Sochajem rozma-
wiał na ten temat z wicepremierem 
Januszem Piechocińskim podczas 
wizyty w ministerstwie gospodarki. 
Sprawa została załatwiona po dwóch 
miesiącach.

Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie dla Wszystkich okazją do spędzenia miłych chwil

w gronie najbliższych, w atmosferze pełnej miłości
i wzajemnej życzliwości, a Nowy Rok, by stał się czasem

spełnionych marzeń i nadziei.
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Prezes Cyclone Andrew Sochaj prezentuje
staroście Andrzejowi Majowi siedzibę 
kraśnickiej fabryki, w której trwa właśnie remont. Czerwiec 2015 r.
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 3 lipca w Kraśniku rozpoczął 
działalność Terenowy Punkt Pasz-
portowy. Jego siedziba została zlo-
kalizowana w budynku kraśnickie-
go Starostwa Powiatowego przy 
al. Niepodległości 20. Punkt cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem.  
W ciągu pięciu miesięcy mieszkańcy 
złożyli 876 wniosków. 
 To drugi taki punkt paszporto-
wy na Lubelszczyźnie. Podobny dzia-
ła jeszcze w Puławach. Zgodnie z no-
wymi przepisami wnioski paszporto-
we można obecnie składać w punk-
tach na terenie całego kraju. Nie obo-
wiązuje żadna rejonizacja. Kraśnickie 
biuro paszportowe jest więc bardzo 
praktycznym rozwiązaniem nie tylko 
dla mieszkańców powiatu kraśnickie-
go, ale także okolicznych miejscowości 
np. z powiatu janowskiego czy opol-

PaszPort wyrobisz  
w kraśniku

skiego. W poniedziałki i środy punkt 
jest otwarty w godz. 8:00 - 15:00, we 
wtorki od 8:00 do 16:00, w czwartki od 
10:00 do 15:00, a w piątki od 8:00 do 
14:00. Telefon do punktu: 81 458-10-84.
 Terenowy Punkt Paszporto-
wy powstał z inicjatywy starosty kra-
śnickiego Andrzeja Maja i w po-
rozumieniu z wojewodą lubelskim  
Wojciechem Wilkiem. Przed likwida-
cją 9 lat temu biuro paszportowe mie-
ściło się w kraśnickiej Komendzie Po-
wiatowej Policji. Teraz jego siedzibę 
zlokalizowano w Starostwie Powiato-
wym w dzielnicy fabrycznej. Mieszkań-
cy powiatu kraśnickiego oraz okolicz-
nych miejscowości nie będą już musieli 
jeździć do Lublina, aby złożyć wniosek 
lub odebrać wydany paszport. Wszyst-
kie standardowe procedury związane  
z wydaniem tego dokumentu można 

załatwić na miejscu.
 Wojewoda w ramach swych 
kompetencji zapewnił obsługę ka-
drową oraz wyposażenie punktu. Na 
mocy porozumienia ze starostą po-
wiat wziął na siebie nieodpłatne uży-
czenie pomieszczeń, ponoszenie kosz-
tów ich eksploatacji oraz zapewnie-
nie środków bezpieczeństwa. Siedzi-
ba nowego punktu paszportowego to 
parter budynku Starostwa Powiatowe-
go i Powiatowego Urzędu Pracy (moż-
na wejść głównym wejściem lub bocz-
nym od strony parkingu). - Z punktu 
widzenia mieszkańców powiatu to bar-

dzo dobre i praktyczne rozwiązanie, bo 
nie będą już musieli jeździć specjalnie do 
Lublina, gdzie przez ostatnie lata trzeba 
było załatwiać wszystkie sprawy pasz-
portowe – mówi starosta Andrzej Maj. 
- Wiele osób narzekało na likwidację do-
tychczasowego biura paszportowego. 
Cieszę się, że mogliśmy pomóc w reali-
zacji planów związanych z jego ponow-
nym uruchomieniem. Liczba osób, które 
skorzystały z usług punktu w ciągu ostat-
nich 5 miesięcy, świadczy o tym, że war-
to było go ponownie uruchomić w Kra-
śniku. Blisko 900 osób musiałoby prze-
cież w tej sprawie jeździć do Lublina.

 Kraśnicka młodzież weźmie 
udział w prestiżowym FIRST Robo-
tics Competition (FRC). Międzyna-
rodowe zawody zostaną rozegrane 
m.in. w Kanadzie w kwietniu przy-
szłego roku. Uczniowie kraśnickich 
szkół średnich pojadą tam ze skon-
struowanym przez siebie robotem. 
 FIRST Robotics Competition 
jest szansą dla młodych ludzi ze szkół 
średnich w Kraśniku, w szczególności  
z Technikum w Zespole Szkół nr 3, na 
zaangażowanie się w nowoczesne pro-
gramy, które inspirują innowację, roz-
wijają talent, kreatywność i pewność 
siebie, pracę w zespole i pasję tworze-
nia. Konkurs FRC łączy naukowe po-
dejście w dziedzinie robotyki i nowo-
czesnych technologii. 9 stycznia 2016r.  
w siedzibie NASA w Houston nastąpi 
oficjalne ogłoszenie tematyki i zadań 
dla robota na sezon 2016. 
- Bardzo się cieszę, że możemy pomóc 
w realizacji marzeń naszej młodzieży  
- mówi starosta kraśnicki Andrzej Maj. 
- Musimy wykorzystać każdą okazję, któ-
ra umożliwia młodym kraśniczanom 
kontakt z najnowszymi technologiami, 

z rówieśnikami z innych krajów. Jeśli zo-
baczą jak wspaniałą zabawą może być 
zdobywanie wiedzy i jakie korzyści daje 
umiejętność współpracy zespołowej, to 
zachęci ich do kontynuowania nauki.

SPONSORzY MIlE WIDzIANI
 Za pieniądze wpłacone pod-
czas rejestracji (koszt 6 tys. USD) druży-
na otrzyma zestaw części potrzebnych 
do skonstruowania robota. Będzie on 
konkurował z robotami innych zespo-
łów z różnych krajów. Koszty rejestra-
cji opłacił sponsor kraśnickiej druży-
ny, amerykański koncern 3M. - Nadal 
poszukujemy sponsorów, bowiem koszt 
udziału naszej drużyny w FRC oraz wy-
jeździe do Kanady to duży wydatek – 
mówi Marcin Giza, prezes Fundacji 
Wschodni Klaster Innowacji.

WSPARCIE KANADYJSKIEJ POlONII
 FRC to najbardziej prestiżo-
wa, innowacyjna, międzynarodowa 
formuła konkursu z dziedziny roboty-
ki w jakiej kiedykolwiek mogła uczest-
niczyć polska młodzież. Kraśnicka dru-
żyna powstała z inicjatywy Dariusza 

 Pod koniec listopada zakoń-
czył się remont i rozbudowa nadwi-
ślańskiego wału przeciwpowodzio-
wego w Dolinie Świeciechowskiej 
gm. Annopol.
 Starania o środki na ten cel 
podejmował wojewoda lubelski Woj-
ciech Wilk oraz lokalni samorządow-
cy: burmistrz Annopola wiesław Li-
wiński, radny powiatu Stefan Sta-
chula i radny Sejmiku Marek Kos. Po 
dużych inwestycjach w zabezpiecze-
nie przeciwpowodziowe innych nad-
wiślańskich gmin stan techniczny wa-
łów w Dolinie Świeciechowskiej pozo-
stawiał najwięcej do życzenia.
 Za ponad 6 mln zł możliwa była 
modernizacja dwukilometrowego od-
cinka wału. Inwestycję przeprowadził 
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Lublinie. Przetarg na 
wykonanie modernizacji wału został 
ogłoszony w połowie roku. Szybko ru-
szyły prace, które zakończono pod ko-
niec listopada. - To bardzo ważna in-
westycja z punktu widzenia okolicznych 
mieszkańców, którzy niemal każdego 
roku obawiają się wystąpienia wód Wi-
sły – mówi starosta kraśnicki Andrzej 
Maj. - Ostatnie poważne zagrożenie po-
wodziowe miało miejsce w 2014 r. Doszło 
wówczas do licznych podtopień.

Głuchowskiego i Grzegorza Micha-
łowskiego z Fundacji Wschodni Kla-
ster Innowacji oraz Starostwa Powia-
towego w Kraśniku, Zespołu Szkół nr 3  
i Fabryki Łożysk Tocznych, która udzie-
li wsparcia logistycznego i finansowe-
go. Gospodarzem drużyny jest Nabor 
(park maszynowy i doradztwo), a pa-
tronat objął Marszałek Województwa 
Lubelskiego. Wielkiego wsparcia kra-
śniczanom udzieli kanadyjska Polonia, 
a przede wszystkim pochodzący z po-
wiatu kraśnickiego Richard Kuśmier-
czyk. - Byłem świadkiem wielu wypo-
wiedzi osób od lat zaangażowanych  
w FIRST i pełniących w tej organizacji od-
powiedzialne funkcje, a także osób re-
prezentujących poważne międzynaro-
dowe korporacje, gdy dowiedzieli się  
o rejestracji drużyny z Kraśnika - mówi 
Richard Kuśmierczyk, międzynarodo-
wy reprezentant kraśnickiej drużyny 
nr 5883. - Nikt z nich nigdy przedtem nie 
słyszał o Kraśniku. Teraz wiedzą, że Kra-
śnik należy do elitarnego „klubu” miast  
z całego świata, w których mieszka zdol-
na i entuzjastycznie nastawiona do no-
wych technologii młodzież.

bezPieczniej 
w doLinie 
świeciechow-
skiej

zbudują robota i Pojadą z nim do kanady

PANORAMA Powiatu Kraśnickiego

Od prawej Andrzej Maj i Wojciech Wilk 
w pierwszym dniu pracy nowego 
punktu paszportowego.

Spotkanie prof. Heimlicha z Sydney oraz starosty z kraśnicką drużyną w siedzibie firmy Nabor.
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LePsza komunikacja, szybszy rozwój

nowe drogi w Powiecie 
kraśnickim 

 Otwarcie drogi dojazdowej 
do kraśnickiej strefy ekonomicz-
nej było najważniejszym tegorocz-
nym wydarzeniem inwestycyjnym 
w Kraśniku i powiecie. Ale nie jedy-
nym.
 Pomysłodawcą przedłuże-
nia al. Tysiąclecia był starosta kraśnic-
ki Andrzej Maj, a powiat wystąpił 
w roli głównego inwestora. Budowa 
drogi kosztowała 10 mln zł i została 
zrealizowana dzięki środkom unijnym 
pozyskanym przez Starostwo. 
 Uzbrojenie terenu kraśnic-
kiej strefy ekonomicznej nastąpiło  
w 2014 r., jednak wówczas nie było do 
niego odpowiedniego dojazdu. Prze-
dłużenie alei Tysiąclecia - drogi dojaz-

dowej do kraśnickiej strefy ekonomicz-
nej - to inwestycja powiatu kraśnic-
kiego zrealizowana przy współpracy  
z miastem Kraśnik i województwem 
lubelskim, z wykorzystaniem środków 
unijnych (ok. 6,5 mln zł), które udało 
się zabezpieczyć w 2014 r. na wnio-
sek Zarządu Powiatu. Wartość całej in-
westycji to 10 mln zł. Oprócz zapro-
jektowania i budowy drogi o długo-
ści 2,5 km konieczny był jeszcze wy-
kup gruntów. Prace budowlane roz-
poczęto w połowie czerwca i zakoń-
czono do końca sierpnia br. Wykonała 
je firma Wod-Bud.
 Nowy odcinek al. Tysiąclecia 
to jeden z nielicznych przykładów ko-
operacji samorządów trzech szczebli. 
Jego celem była poprawa atrakcyjno-
ści terenów inwestycyjnych w Kraśniku 
i wzrost konkurencyjności strefy.

lEPSzE DROGI W GM. KRAŚNIK 
I SzASTARKA
 To jednak nie jedyna inwesty-
cja drogowa zrealizowana przez po-
wiat kraśnicki we współpracy z inny-
mi samorządami. Również w tym roku 
wykonano modernizację odcinków 
dwóch dróg powiatowych na terenie 
gminy Szastarka. To część tras Polich-
na - Huta Józefów - Potok Stany oraz 
Huta Józefów - Zarajec. Inwestycja  
w okolicy Huty Józefów jest wspólnym 
przedsięwzięciem czterech samorzą-
dów: powiatów janowskiego i kraśnic-
kiego oraz gmin Szastarka i Potok Wiel-
ki. Chodzi o remont drogi o długości 
2,3 km. - Inwestycja ta została dofinan-
sowana w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych, a więc 
samorządy w niej uczestniczące składają 
się na 50% kosztów – wyjaśnia Sławo-

mir Cielepała, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Kraśniku.
 W 2015 r. powstała też nowa 
droga Kraśnik - Owczarnia - Rzeczyca. 
Rok wcześniej wyasfaltowany został 
odcinek między Owczarnią a wiaduk-
tem nad obwodnicą Kraśnika. Tym ra-
zem asfalt położono w pobliskim wą-
wozie lessowym (1,2 km). Powiat sko-
rzystał z możliwości sięgnięcia po 
wsparcie z Ministerstwa Administra-
cji i Cyfryzacji na zabezpieczanie wą-
wozów. Koszt inwestycji to prawie 800 
tys. zł. Nowe drogi w pobliżu Owczar-
ni umożliwiają łatwiejszy dojazd z gm. 
Kraśnik i miasta do gm. Trzydnik Duży. 
Nowe drogi nie powstałyby, gdyby nie 
zaangażowanie wójta gm. Kraśnik Mi-
rosława Chapskiego, wójta Trzydnika 
Dużego Franciszka Kwietnia i Artura 
Jaskowskiego, wójta gm. Szastarka.

 Nowe boisko przy zespole 
Szkół nr 1 w Kraśniku to obiekt wie-
lofunkcyjny przeznaczony do gry  
w piłkę siatkową, koszykówkę i pił-
kę ręczną. Inwestycja została ukoń-
czona w sierpniu br., przed rozpo-
częciem nowego roku szkolnego.

 3 września przedstawicie-
le władz powiatu i województwa nie 
przecinali symbolicznej wstęgi pod-
czas otwarcia boiska, lecz zagrali  
z uzdolnionymi koszykarzami „Górki” 
krótki mecz, który sędziował trener 
Mariusz Wereski.

 Boisko o wymiarach 40x28 
metrów zostało wykonane z na-
wierzchni poliuretanowej i sfinanso-
wane ze środków budżetowych po-
wiatu oraz dofinansowania Minister-
stwa Sportu i Turystyki w wysokości 
1/3 kosztów.
- Pamiętam swoje lekcje wf w latach 90. 
- mówi starosta kraśnicki Andrzej Maj, 
absolwent ZS nr 1. - Wtedy ćwiczyliśmy 
na asfaltowym boisku, a każdy upadek 
groził poważną kontuzją. Mamy sporo 
utalentowanej sportowo młodzieży, któ-
ra na pewno wykorzysta ten nowy obiekt 
do rozwijania swoich umiejętności.

nowe boisko szkoLne 
na „górce” 

 Boisko na „Górce” kosztowało 
286 tys. zł i jest częścią Wieloletniego 
Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
WL uchwalanego przez Sejmik i finan-
sowanego przez ministerstwo sportu 
i turystyki. 
 W ten sposób powstał kolej-
ny nowoczesny obiekt sportowy przy 
szkołach średnich w Kraśniku prowa-
dzonych przez powiat - po ubiegło-
rocznej inwestycji w ZS nr 2 (nowa 
sala gimnastyczna) oraz wcześniej-
szej budowie Powiatowego Centrum 
Sportu i Rekreacji przy ZS nr 3 i mo-
dernizacji sali gimnastycznej w ZS nr 1. 
W przyszłym roku Starostwo opracu-
je dokumentację i wystąpi do ministra 
sportu z wnioskiem o dofinansowanie 
nowego boiska przy „Reju”.

Grudzień 2015

2,5 km drogi do strefy przebiega w terenie niezabudowanym.

Inwestycja w Hucie Józefów to wspólne przedsięwzięcie czterech samorządów.

Otwarcie nowego boiska przy „Górce”. 
Baza sportowa przy szkołach powiatowych 
jest coraz lepsza.

 Przy staroście kraśnickim powstanie Młodzieżowa Rada, którą 
stworzą uczniowie wszystkich szkół średnich prowadzonych przez po-
wiat. Grupa będzie doradzać staroście i zgłaszać swoje propozycje do-
tyczące organizowanych imprez, działalności kulturalnej, sportowej czy 
edukacyjnej. Ogólne zasady jej funkcjonowania omówiono 2 grudnia na 
spotkaniu z uczniami. Pierwsze oficjalne posiedzenie rady ma odbyć się 
za miesiąc. - Planując działania skierowane do młodzieży, powinniśmy kie-
rować się jej opiniami i propozycjami, bo urzędnicza intuicja czasami zawo-
dzi - podkreśla starosta Andrzej Maj. - Część młodzieży chce aktywnie włą-
czać się w otaczającą rzeczywistość, a my chcemy stworzyć jej ku temu od-
powiednie warunki. Ê
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 19 listopada odbyło się 
podsumowanie II etapu Powia-
towego Programu Edukacji Eko-
logicznej 2014/15.
 Program realizowany jest 
od października 2014 r. przez 
Starostwo Powiatowe w Kra-
śniku we współpracy z sanepi-
dem oraz innymi partnerami. 
 Podczas spotkania ogłoszo-
no wyniki Konkursu „Każdy Chwat 
Sprząta Świat”, towarzyszącego 
ogólnoświatowej Akcji Sprząta-

środowisko Ponad wszystko
nie Świata oraz podsumowano VI 
edycję powiatowej akcji grabienia  
i utylizacji liści kasztanowca „Ra-
tujmy Kasztanowce”. Nagrody 
zwycięzcom i wyróżnionym wrę-
czył wicestarosta Mariusz Socha.
 Powiatowy Program Eduka-
cji Ekologicznej skierowany jest do 
dzieci i młodzieży z terenu powia-
tu kraśnickiego. Obejmuje szereg 
działań z zakresu przyrody, ochro-
ny środowiska naturalnego oraz 
ochrony zdrowia. Jego zadaniem 

medaLe kraśnickich zaPaśników
 Międzynarodowy Turniej 
o Puchar ziemi Kraśnickiej to jed-
na z najważniejszych imprez zapa-
śniczych nie tylko na lubelszczyź-
nie, ale także w całym kraju. Od 
wielu lat na matach zespołu Szkół 
nr 3 spotykają się najlepsi zawod-
nicy polskich i europejskich klu-
bów. Również podczas 24. edycji 
turnieju nie zabrakło zapaśników 
miejscowego lUKS „Suples”.
 Honorowy patronat nad im-
prezą objął w tym roku marszałek 
województwa lubelskiego Sławo-
mir Sosnowski. Gośćmi byli nie tyl-
ko lokalni samorządowcy, ale także 
nowy wiceminister sportu, kraśnic-
ki polityk Jarosław Stawiarski. - Po 
raz pierwszy przyjechało do Kraśnika 
więcej zawodników z innych krajów 
niż z Polski - komentuje listopadowe 
zawody Aleksander Płatek, twór-
ca kraśnickich zapasów oraz pomy-
słodawca turnieju. - Nasze kluby bo-
rykają się z dużymi problemami fi-
nansowymi.
 Wolniacy Suples Kraśnik jak 
zwykle pokazali się z dobrej strony. 

Karol Czeguś (cz) z LUKS Suples Kraśnik wal-
czy o złoto.

Dawid Stęgierski (Suples Kraśnik) wywalczył 
srebrny medal.

Jakub Szymula (Suples Kraśnik) bez trudu i 
szybko pokonał swojego przeciwnika w fi-
nałowej walce turnieju.

Podczas finałów na podium stanęli 
młodzi i obiecujący zapaśnicy, m.in.: 
Kamil Mikusek (złoto), Karol Cze-
guś (złoto), Jakub Szymula (złoto) 
i Dawid Stęgierski (srebro).
 Na turnieju nie zabrakło tak-
że reprezentantów firm i instytucji 
od lat wspierających kraśnickie za-
pasy i sponsorujących zawody. Kil-
koro z nich zostało przy tej okazji 
wyróżnionych. Burmistrz Mirosław 
Włodarczyk medalem „Zasłużo-
ny dla Kraśnika” odznaczył Andrze-
ja Wójtowicza, który za działalność 
w sporcie zapaśniczym został także 
uhonorowany przez zarząd Polskie-
go Związku Zapaśniczego. Otrzy-

mał złotą odznakę „Zasłużony dla 
polskich zapasów”. Złotą odznaką 
uhonorowano również Krzyszto-
fa Łukawskiego, a srebrną kraśnic-
kiego trenera Sebastiana Pawla-
ka. Zarząd LUKS Suples Kraśnik, za 
udzielane klubowi wsparcie, wyróż-
nił: Edwarda Sidoruka (Totaliza-
tor Sportowy), Roberta Gładysza 
(piekarnia w Annopolu), zygmun-
ta Piekarza (firma Geo-Plan) oraz 
Adama Chojnę (firma Mega).

Wyniki zawodników z Kraśnika:
42 kg - III miejsce - Jakub Dwornikie-
wicz
46 kg - III m. - Konrad Grudziński,  

V m. – Bartłomiej Pąk
54 kg - IX m. - Piotr Bałoszek
58 kg - I m. - Karol Czeguś
63 kg - II m. - Dawid Stęgierski
63 kg - VII m. - Ernest Ochal
76 kg - II m. - Kamil Głąb
85 kg - I m. - Jakub Szymula
Klasyfikacja klubowa kadetów 
(27 klubów startujących, blisko 100 
zawodników)
I miejsce - Suples Kraśnik 
II - Krisjana Kundzina (Łotwa)
III - YFK Lwów (Ukraina)
W zawodach wystąpili także kra-
śniccy juniorzy: 
Kamil Mikusek - I miejsce 50 kg, Wik-
tor Chwiej - VII miejsce 66 kg.

jest budzenie świadomości eko-
logicznej i kształtowanie postaw 
proekologicznych wśród środo-
wisk szkolnych oraz zachęcanie do 
podejmowania czynnych działań 
na rzecz ochrony środowiska na-
turalnego. W Programie każdego 
roku uczestniczy kilkadziesiąt pla-
cówek przedszkolnych, szkolnych 
i wychowawczych z całego powia-
tu. 
 Projekt dofinansowano ze 
środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Lublinie.

Wicestarosta Mariusz Socha wręczył dyplo-
my i nagrody uczestnikom konkursów eko-
logicznych.

 zakończył się remont no-
wego Oddziału Dziecięcego  
w SP zOz przy ul. Chopina. Koszt 
tej inwestycji to prawie 1,2 mln 
zł. Otwarcie za kilka tygodni.

 Oddział dla najmłodszych 
pacjentów przeniesiono do dziel-
nicy fabrycznej 12 lat temu. Mia-
ło to być tymczasowe rozwiązanie. 
Obecnie panujące tam warunki lo-
kalowe wymagają nowych rozwią-
zań. Dyrekcja ZOZ i władze powia-
tu zdecydowały o przeniesieniu od-
działu do głównego budynku szpi-
tala na II piętro. Jedno z jego skrzy-
deł stało puste i tam właśnie wyko-
nano remont dostosowujący wa-

runki leczenia i opieki nad najmłod-
szymi pacjentami do obowiązują-
cych standardów. Umowę z wyko-
nawcą inwestycji podpisano 21 lip-
ca br. 
- Przeniesienie Oddziału Dziecięcego 
do starej dzielnicy to dobre rozwiąza-
nie nie tylko dla szpitala, ale przede 
wszystkim pacjentów i ich rodzin - 
wyjaśnia dyrektor SP ZOZ Marek 
Kos. - Wszystkie badania, konsultacje 
i diagnostykę będziemy mogli wyko-
nać na miejscu w głównym budynku 
szpitala. Unikniemy wożenia małych 
pacjentów z dzielnicy do dzielnicy.
 Na oddziale wydzielona zo-
stała część dla najmłodszych pa-
cjentów do lat 3 i starszych. Moder-

nowy oddział dziecięcy  
w kraśnickim szPitaLu

nizację pomieszczeń wykonała fir-
ma Walted, która wygrała przetarg 
na to zadanie (wpłynęło 6 ofert). 
Jego koszt to 1,2 mln zł. - W ubie-
głym roku naszym priorytetem był 
nowy blok operacyjny, którego bu-
dowa i wyposażenie kosztowały kil-

ka milionów zł. Jednak nie mogliśmy 
już dłużej czekać ze sprawą Oddzia-
łu Dziecięcego, bo najmłodsi pacjenci 
muszą mieć zapewnioną opiekę me-
dyczną w jak najlepszych warunkach 
- mówi starosta kraśnicki Andrzej 
Maj.

Na nowym Oddziale Dziecięcym przy ul. Chopina. Od prawej: starosta Andrzej Maj,  
dyrektor SP ZOZ Marek Kos i wicestarosta Mariusz Socha.

Opracowanie: Daniel Niedziałek. Foto: Daniel Niedziałek, Marlena Wośko, Donat Rola. Projekt i skład: Paweł Gąszczyk. Korekta: Katarzyna Socha. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kraśniku. 


