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 22 kwietnia br. w zarzą-
dzie Dróg powiatowych podpi-
sano umowę z kraśnicką firmą 
wod-Bud, która przebuduje dro-
gę w gm. zakrzówek i Szastarka. 
wykonawca ma 4 miesiące na re-
alizację inwestycji. 
 Latem zostanie zrealizowa-
ne jedno z ważniejszych zadań za-
planowanych przez władze po-
wiatu i Zarząd Dróg Powiatowych  
w 2016 roku. Chodzi o przebudo-

Przebudowa drogi 
zakrzówek - SzaStarka

wę, wymianę nawierzchni i oznako-
wania drogi powiatowej w Sulowie, 
Blinowie i Szastarce o łącznej dłu-
gości ok. 6 km. Koszt inwestycji to  
1,1 mln zł.  
 Jedną połowę środków po-
kryją wspólnie powiat kraśnicki, 
gminy Zakrzówek i Szastarka, a dru-
ga pochodzić będzie z tzw. schety-
nówek, czyli z „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktu-
ry drogowej”.

 8 kwietnia br. doszło do 
tragicznego zdarzenia w miej-
scowości węglin (gmina trzyd-
nik Duży), w którym zginął jeden 
z pasażerów. to drugi śmiertelny 
wypadek drogowy w powiecie 
kraśnickim w tym roku. 
- 18-letni mieszkaniec gm. Trzydnik 
Duży kierujący samochodem marki 
opel na śliskiej nawierzchni wyko-
nywał manewr wyprzedzania, pod-
czas którego uderzył w tył jadące-

go przed nim mitsubishi. W wyni-
ku zdarzenia oba pojazdy wjecha-
ły do przydrożnego rowu i uderzy-
ły w drzewa - wyjaśnia podkom. Ka-
mil Gołębiowski z Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Lublinie.
 24-letni pasażer opla po-
niósł śmierć na miejscu, natomiast 
kierowca z obrażeniami wewnętrz-
nymi został przewieziony do szpita-
la. 46-letni kierowca mitsubishi był 
trzeźwy. Nie odniósł poważnych 
obrażeń i opuścił szpital. 

Śmiertelny wyPadek 
w węglinie

 pod koniec kwietnia br. 
trzej mieszkańcy annopola trafili 
do szpitala w Lublinie po zażyciu 
nieznanej substancji. prawdopo-
dobnie były to dopalacze. a do 
policyjnego aresztu trafił 19-la-
tek z gm. annopol podejrzewany 
o sprzedaż narkotyku.

w annoPolu na doPalaczach
 W czwartek 21 kwietnia na 
miejscowym rynku trzej znajdujący 
się tam mężczyźni zaczęli się dziw-
nie zachowywać. Z relacji świad-
ków wynika, że byli bardzo pobu-
dzeni, mieli halucynacje, jeden stra-
cił w końcu przytomność. Wezwa-
no pogotowie ratunkowe, przyby-
ły na miejsce lekarz podjął decyzję  

o przewiezieniu ich do szpitala  
w Lublinie na oddział toksykologii. 
 Hospitalizowani zażyli praw-
dopodobnie dopalacze. To bardzo 
groźne związki chemiczne. W prze-
ciwieństwie do innych znanych po-
licji i lekarzom substancji psychoak-
tywnych, pochodzenia roślinnego 
czy chemicznego, skład i działanie 
dopalaczy są mało poznane i nie-
przewidywalne, wywołują uszko-

dzenie organów wewnętrznych, 
często są groźne dla życia. Na czar-
nym rynku pojawiają się ciągle ich 
nowe odmiany.
 Ustalenia operacyjne dopro-
wadziły do zatrzymania 19-letnie-
go mieszkańca gminy Annopol po-
dejrzewanego o udzielenie niebez-
piecznego środka, za co grozi kara 
od 1 roku do nawet 10 lat pozba-
wienia wolności.

Przebudowany zostanie m.in. odcinek w Sulowie.

W Węglinie zginął pasażer jednego z aut uczestniczących w wypadku.
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 na zaproszenie windsor 
essex economic Development Cor-
poration oraz firmy Cyclone Ma-
nufacturing starosta kraśnicki an-
drzej Maj spotkał się z kanadyjski-
mi przedsiębiorcami i samorzą-
dowcami. 
 Podczas tygodniowej wizy-
ty starosta i wicedyrektor handlowy 
FŁT paweł iracki odwiedzili hrabstwo 
Essex oraz miasta: Windsor, Leaming-
ton, Mississauga, Amherstburg i Toron-
to. Spotkali się tam z lokalnymi władza-
mi i przedstawicielami organizacji pro-
mującej rozwój gospodarczy regionu. 
Celem wizyty były rozmowy ws. moż-
liwości współpracy kraśnickich i ka-
nadyjskich przedsiębiorców. To jeden  
z bardziej uprzemysłowionych regio-
nów w Kanadzie. Starosta odwiedził 
również University of Windsor. 
 Odbyły się m.in. spotkania  
w Centerline Company oraz Valiant 
Corporation. To firmy z głównymi sie-
dzibami w Kanadzie, które mają swo-
je zakłady również w Europie: Center-
line w Rumunii oraz w Niemczech, na-
tomiast Valiant w Austrii. Obie specjali-
zują się w szeroko pojętej dostawie in-
nowacyjnych usług dla przemysłu lot-
niczego, motoryzacyjnego, obronno-
ści i wielu innych sektorów. Profil me-
talurgiczny i maszynowy korespondu-
je z rozwojem tej branży w Kraśniku, 
m.in. FŁT, Tsubaki Hoover i Cyclone.
 Starosta odwiedził także mia-
sto Leamington, w okolicach które-
go znajdują się jedne z największych  
w Ameryce areałów upraw pomido-
rów. Mają tam swoje siedziby takie fir-
my jak Heinz i Bonduelle.
 Goście z Polski odwiedzili rów-
nież siedzibę firmy Cyclone Manufac-
turing działającą w branży lotniczej, 
która w maju br. uruchamia swoją kra-
śnicką fabrykę i spotkali się z prezesem 
andrew Sochajem.

SPotkania 
z PrzedSię-
biorcami  
w kanadzie 

 30 marca 2016 roku w ze-
spole Szkół - CKziU im. orląt 
Lwowskich w Urzędowie wydano 
świadectwa potwierdzające kwa-
lifikację w zawodzie RoLniK R.3. 
„prowadzenie produkcji rolniczej”. 
otrzymali je pierwsi w powiecie 
kraśnickim absolwenci Kwalifika-
cyjnego Kursu zawodowego.

kurs w zawodzie rolnik
 Wszyscy są rolnikami z tere-
nu powiatu i w przyszłości planują 
przejęcie lub prowadzenie gospo-
darstwa rolniczego. Zdobyte kwa-
lifikacje umożliwią im ubieganie się  
o bezzwrotne dotacje z UE na 
wsparcia w ramach poddziałania 
„Pomoc w rozpoczęciu działalności 
gospodarczej na rzecz młodych rol-

ników” finansowanego z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.
 Serdecznie gratulujemy ab-
solwentom i zapraszamy chętnych 
do zdobywania kwalifikacji za-
wodowych na Kursach Kwalifika-
cyjnych w Urzędowie. Szczegóły: 
www.zs-urzedow.pl

 Starostwo Powiatowe  
w Kraśniku przyjmuje wnioski złożo-
ne przez: 
1. Osoby niepełnosprawne ubiegają-
ce się o jednorazowe środki na pod-
jęcie działalności gospodarczej, rol-
niczej albo na wniesienie wkładu do 
spółdzielni socjalnej.
 Starosta może ze środ-
ków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnospraw-
nych przyznać osobie niepełno-
sprawnej, bezrobotnej lub po-
szukującej pracy niepozostającej  
w zatrudnieniu, jednorazowo środ-
ki na podjęcie działalności gospo-

wnioSki w ramach rehabilitacji zawodowej
darczej, rolniczej w wysokości okre-
ślonej w umowie, nie wyższej jednak 
niż 15-krotna wysokość przeciętne-
go wynagrodzenia, jeżeli nie otrzy-
mała środków publicznych na ten 
cel.
2. Pracodawców ubiegających się 
o refundację kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy dla osoby niepeł-
nosprawnej.
 Starosta może ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych praco-
dawcy, który przez okres co najmniej 
36 miesięcy zatrudni osobę niepeł-
nosprawną, zarejestrowaną jako bez-

robotna lub poszukująca pracy nie-
pozostająca w zatrudnieniu, zwrócić 
koszty wyposażenia stanowiska pra-
cy - zwane dalej „refundacją”, w wy-
sokości określonej w umowie, nie 
wyższej jednak niż 15-krotna wyso-
kość przeciętnego wynagrodzenia.
 Zainteresowane osoby zachę-
camy do jak najszybszego składania 
wniosków. Będą one przyjmowane  
i rozpatrywane do wyczerpania środ-
ków finansowych. Szczegółowe in-
formacje uzyskać można w Wydzia-
le Spraw Społecznych Starostwa Po-
wiatowego w Kraśniku pod nume-
rem telefonu 81 826-17- 87.

 przypominamy, że po prze-
niesieniu oddziału dziecięcego do 
dzielnicy starej dyżury nocne le-
karza dziecięcego w dni powsze-
dnie oraz całodobowe w niedzielę, 
święta i inne dni ustawowo wolne 
od pracy pełnione są w izbie przy-
jęć w Kraśniku Fabrycznym.
 Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku 
informuje, że Oddział Dzieci i Mło-
dzieży zlokalizowany jest obec-
nie w Szpitalu Powiatowym przy  
ul. Chopina 13. Natomiast dyżury 
lekarza pediatry w ramach udzie-
lania świadczeń zdrowotnych z za-
kresu podstawowej opieki zdro-
wotnej od dnia 4 lutego 2016 r. 
pełnione są w Izbie Przyjęć Szpita-
la Powiatowego przy al. Niepodle-
głości 25 (dzielnica fabryczna).

dyżur Pediatry 
na Fabrycznym

 w Kraśniku nieświadomy 
mężczyzna przekazał przestęp-
com 30 000 zł. z kolei w Skorczy-
cach, pod pretekstem poczęsto-
wania szklanką wody, niezna-
ni mężczyźni weszli do mieszka-
nia 98-letniego Leona p. i ukra-
dli mu portfel oraz 1000 zł. po-
licjanci ustalają sprawców obu 
przestępstw. ofiarą bezczelnych 
oszustw i kradzieży padają naj-
częściej starsze osoby.  
 W połowie kwietnia br. 
w Kraśniku, mimo szeroko prowa-
dzonej akcji ostrzegającej o oszu-
stwach na tzw. „wnuczka lub poli-
cjanta”, doszło do przekazania znacz-
nej kwoty pieniędzy oszustom po-
dającym się za członków rodziny.
 Z ustaleń policji wynika, 
że około godziny 11:00 do starsze-

oSzuŚci nie znają granic
go mężczyzny zadzwoniła na tele-
fon stacjonarny kobieta podająca się 
za córkę, z prośbą o pożyczkę pie-
niędzy w wysokości 50 000 zł. Męż-
czyzna, nie mając przy sobie takiej 
sumy, zgodził się przekazać 30 000 
zł i 5000 zł pożyczył od sąsiada. Po-
życzka, jak przekazała dzwoniąca, 
miała być przeznaczona na załatwie-
nie problemów w banku. Po pienią-
dze miał przyjść kurier. Nie minęło 
pół godziny i w mieszkaniu pojawił 
się mężczyzna, któremu nieświado-
my oszustwa mieszkaniec Kraśnika 
przekazał kilkadziesiąt tysięcy zł.
Dopiero po kilku godzinach po-
krzywdzony zorientował się, że zo-
stał oszukany. Stało się to po telefo-
nie prawdziwej córki, która zdziwiła 
się słysząc o pożyczce.

Policja ProSi oSoby Star-
Sze o Szczególną oStroż-

noŚĆ!!!

 Jeśli będą otrzymywały te-
lefony o „kłopotach finansowych 
rodziny” - najlepiej oddzwonić 
do rodziny i zweryfikować, czy to 
prawda. Jeśli zadzwonią osoby po-
dające się za znajomych wnuka czy 
innych członków rodziny - też war-
to to sprawdzić, dzwoniąc do swo-
ich bliskich. Jeśli po zweryfikowa-
niu informacji okaże się, że mamy 
do czynienia z oszustem, należy 
niezwłocznie powiadomić policję: 
nr 997, 112. W kontakcie z takimi 
osobami powinniśmy zapamiętać 
jak najwięcej szczegółów dotyczą-
cych wyglądu, zachowania, pojaz-
dów jakimi poruszają się oszuści.
 Prośba dotyczy także człon-
ków rodzin osób starszych, a także 
ich sąsiadów - by uczulili je i ostrze-
gli przed grasującymi „telefonicz-
nymi” oszustami.

Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego w zawodzie Rolnik.
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 ponieważ określono nowe 
kryteria przyznawania środków 
unijnych, pojawił się problem 
związany z planowaną moderni-
zacją drogi powiatowej od Urzę-
dowa do wilkołaza. a w zasadzie 
problem z przebiegiem remonto-
wanego odcinka. Musiał on zo-
stać zmieniony, aby powiat nie 
utracił dofinansowania 4,6 mln zł 
i w ogóle mógł tę inwestycję zre-
alizować.
 Władze powiatu od wielu lat 
konsekwentnie modernizują trasę 
łączącą Annopol z Wilkołazem i dro-
gą krajową E19. W 2004 roku jako 
pierwszy wyremontowano odci-
nek między Dzierzkowicami i Urzę-
dowem. Obecnie do pilnych zadań 
należy poprawa jakości nawierzch-
ni na odcinku od Ludmiłówki do 
Dzierzkowic Rynku i od Urzędowa 
do Wilkołaza. W tej kadencji do tzw. 
megaprojektu drogowego (wspól-
ne przedsięwzięcie powiatów lubel-
skich, w tym kraśnickiego) wpisano 
właśnie tę drugą inwestycję. Jednak 
pozyskanie środków unijnych na 
ten cel skomplikowało się. 
 Kilka miesięcy temu Staro-
stwo otrzymało informację z mini-
sterstwa rozwoju o zmianie kryte-
riów, na podstawie których przy-
znawane będą dofinansowania. Re-

montowane drogi muszą łączyć się 
terenami inwestycyjnymi, lotniska-
mi, przejściami granicznymi lub dro-
gami krajowymi w sieci TEN-T. Tym-
czasem wkrótce status drogi krajo-
wej straci E19 w związku z budową 
nowej drogi szybkiego ruchu łączą-
cej m.in. Kraśnik i Lublin. Lotniska  
i przejścia granicznego w powiecie 
nie ma, a najbliższe tereny inwesty-
cyjne to kraśnicka strefa na Budzy-
niu. Utrzymanie dotychczasowego 
planu zakładającego modernizację 
nawierzchni na całym odcinku od 
Urzędowa do Wilkołaza nie wcho-
dzi więc w grę, bowiem taki wnio-
sek nie spełniałby kryteriów i nie 
otrzymałby dofinansowania.
- Przy tworzeniu megaprojektu dro-
gowego nasza inwestycja uznawa-
na była za jedną z niewielu, które 
w największym stopniu wpisywa-
ły się w ówczesne kryteria przyzna-
nia pomocy. Chodziło o trasę łączą-
cą dwie drogi krajowe - 74 i 19, in-
westycją zainteresowanych było kil-
ka samorządów, przy trasie miesz-
ka duża liczba osób, byłaby to rów-
nież kontynuacja poprzedniej inwe-
stycji, na którą pozyskaliśmy środki. 
Niestety, w pewnym momencie Ko-
misja Europejska dała do zrozumie-
nia, że drogi lokalne nie są jej prio-

rytetem, bo jej zdaniem nie są one 
motorem rozwoju - wyjaśnia Mate-
usz Kaproń, kierownik wydziału in-
westycji Starostwa Powiatowego.
 Aby nie stracić unijnych 
środków, na które powiat ma szan-
sę, urzędnicy musieli znaleźć ta-
kie rozwiązanie, które wpisywałoby 
się w kryterium mówiącym o poło-
żeniu drogi przy terenach inwesty-
cyjnych. Ani Wilkołaz ani Urzędów 
takich terenów nie posiadają. Nie 
mają ich także zapisanych w swoich 
planach zagospodarowania prze-
strzennego. Najbliższe to Kraśnicka 
Strefa Ekonomiczna. Stąd koniecz-
ność modyfikacji przebiegu dro-
gi, którą powiat chce modernizo-

wać, tak by prowadziła ona z Urzę-
dowa (od rynku) do Popkowic, a po-
tem skręcała w stronę Dąbrowy Bór 
i Kraśnika. Dzięki temu sąsiadowała-
by z kraśnicką Strefą. Chodzi o odci-
nek o długości ponad 14 km.
Powiat walczy o spore dofinanso-
wanie w wysokości 4,6 mln zł i aby 
pozyskać unijną dotację musi do-
stosować swoje plany inwestycyj-
ne do obowiązujących kryteriów. 
Co zatem z drogą między Popko-
wicami a Wilkołazem? - Zależy nam 
również na tym odcinku i będziemy 
wspólnie z władzami gminy szukać 
rozwiązania pozwalającego zreali-
zować to zadanie - deklaruje staro-
sta andrzej Maj. 

nowe kryteria, 
nowy Przebieg

 Ryszard i to nazwa robota, 
którego wymyśliła i skonstruowa-
ła kraśnicka drużyna Spice gears. 
15 uczniów szkół powiatowych 
wyjechało w kwietniu br. do Ka-
nady, aby wziąć udział w First Ro-
botics Competition, międzynaro-
dowych zawodach robotycznych. 
 Kraśniczanie zostali dostrze-
żeni przez organizatorów i otrzymali 
Nagrodę Sędziów. Sukces tym więk-
szy, że była to jedyna ekipa nie tyl-
ko z Polski, ale również z Europy. Wy-
jazd stał się możliwy dzięki licznym 
sponsorom, wsparciu kanadyjskiej 
Polonii oraz Starostwa Powiatowe-
go. Honorowy patronat nad drużyną 
objął Marszałek Województwa Lu-
belskiego.
 W przygotowaniach do wy-
jazdu i udziału w mistrzostwach 
uczestniczyło 30 młodych kraśni-
czan. Do Kanady pojechała grupa  
o połowę mniejsza, złożona głów-
nie z uczniów ZS nr 3 oraz 3 osoby 
z „Reja” i jedna z „Górki”. First Robo-
tics Competition to międzynarodo-
wy konkurs dla młodzieży łączący 

naukowe podejście w dziedzinie ro-
botyki z nowoczesnymi technolo-
giami i etyką pracy w zespole opartą 
na współpracy i zabawie. Polska eki-
pa rywalizowała ze swoimi rówieśni-
kami na Uniwersytecie w Windsor.
 Drużyna powstała z inicjaty-
wy Dariusza głuchowskiego, grze-
gorza Michałowskiego i Marcina 
gizy z Fundacji „Wschodni Klaster 
Innowacji”: - Bez pomocy finansowej 
powiatu nasz wyjazd do Kanady był-
by niemożliwy - mówi Grzegorz Mi-
chałowski. - Starosta andrzej Maj 
bardzo nam również pomógł w kon-
taktach ze sponsorami i od początku 
wspierał całe to przedsięwzięcie per-
sonalnie, z dużym zaangażowaniem. 
Najbardziej cieszy nas to, że od razu 
dostrzegł wielki potencjał w pro-
mowaniu robotyki i możliwościach 
rozwoju szkolnictwa zawodowego  
w tym kierunku.
- Zabawa i rywalizacja z innymi ze-
społami pozwoliły naszej młodzie-
ży uwierzyć w swoje możliwości, ta-
lent i umiejętności. I to jest chyba  
w tym wszystkim najważniejsze. 

Nie jesteśmy gorsi od Kanadyjczy-
ków czy Amerykanów. Nie mamy 
się czego wstydzić. Mamy się czym 
pochwalić - cieszy się Andrzej Maj. - 
Poza tym rozwój szkolnictwa zawo-
dowego oparty na nowoczesnych 
technologiach jest dla władz powia-
tu bardzo ważny, dlatego będziemy 
wspierać takie inicjatywy.
 Niebagatelną rolę w całym 
przedsięwzięciu odegrał Richard 
Kusmierczyk z Windsor, kanadyj-
ski mentor kraśnickiej młodzieży:  
- Piękna reklama Kraśnika. Pięk-

SukceS kraŚnickiej  
młodzieży w kanadzie

na reklama Polski, bo zawody były 
transmitowane w całości przez te-
lewizję i dostępne na całym świecie 
w sieci internetowej. Tak więc milio-
ny ludzi usłyszały o Kraśniku. Wiel-
kie korporacje mają swoich obser-
watorów na turniejach i w okresie 
projektowania i budowy robotów 
przez drużyny i wiedzą doskonale, 
gdzie uczy się najzdolniejsza mło-
dzież w dziedzinie robotyki oraz in-
żynierii i chętnie tych młodych ludzi 
angażują do pracy - podkreśla Ri-
chard Kusmierczyk.

.urzędów
Rynek

.Popkowice

.Dąbrowa Bór

Strefa Inwestycji Kraśnik.
Źródło: Google Maps

Dla  kraśnickiej młodzieży wyjazd do Kanady był przygodą życia.
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SPORT

i. Kryterium i (reprezentant pol-
ski na igrzyskach olimpijskich, 
Mistrzostwach Świata lub europy 
albo innych zawodach międzyna-
rodowej rangi mistrzowskiej lub 
pucharowej) - 14 osób:
Aleksandra Wólczyńska  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Dominika Szynkowska  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Renata Nieściur  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Jakub Szymula  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Kamil Jastrzębski - SKB w Kraśniku,
Dominika Wiśniewska - Ulfik  
- SKB w Kraśniku,
Rafał Ulfik - SKB w Kraśniku,
Mikołaj Kuśmierczyk - UKS Karate 
Tradycyjnego w Kraśniku,
Barbara Kołtun  
- LKSG „Spartan” w Lublinie,
Oliwier Wojtaszek  
- KA Taekwon - do w Kraśniku,
Bartosz Placha  
- KA Taekwon - do w Kraśniku,
Jakub Kalinowski  
- KA Taekwon - do w Kraśniku,
Kacper Turkowski  
- KA Taekwon - do w Kraśniku,
Adrian Surowiec  
- KA Taekwon - do w Kraśniku.

ii. Kryterium ii (medalista Mi-
strzostw polski) - 22 osoby:
Zuzanna Wólczyńska  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Paulina Nastarowicz  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Beata Kośla  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Karol Pietras  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Natalia Szumna  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Adrian Gorczyca  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Patryk Kostrzewski  

nagrody SPortowe StaroSty kraŚnickiego 
za wyniki w roku 2015

- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Kamil Mikusek  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Jakub Dwornikiewicz  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Konrad Grudziński  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Piotr Bałoszek  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Marta Gruszkiewicz  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Klaudia Czyzio  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Agata Ćwikła  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Magdalena Wieczorek  
- UKP „Fala” Kraśnik,
Julia Hajdenraich - UKP „Fala” Kraśnik,
Mateusz Masiak - UKP „Fala” Kraśnik,
Maciej Krawiec - UKP „Fala” Kraśnik,
Przemysław Młynarski - UKS Karate 
Tradycyjnego w Kraśniku,
Iga Cudziło - UKS Karate Tradycyjne-
go w Kraśniku,
Jakub Surowiec  
- UKS Karate Tradycyjnego,
Piotr Kołtun  
- LKSG „Spartan” w Lublinie.

iii. Kryterium iii (członek kadry na-
rodowej) - 6 osób:
Kamil Głąb  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Julia Łochowska  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Dawid Stęgierski  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Karol Czegus  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Wiktor Chwiej  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Julia Pietras - KMKS Kraśnik.

iV. Kryterium iV (wyniki kwalifiko-
wane do 8. miejsca w ogólnopol-
skich rankingach w sportach indy-
widualnych oraz w ćwierćfinałach 
Mistrzostw polski w grach zespo-
łowych) - 25 osób:
Jakub Stęgierski  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Sebastian Zarzycki  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Bartłomiej Pąk  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Klaudia Polak  
- LUKS „Suples” w Kraśniku,
Łukasz Borsuk - UKP „Fala” Kraśnik,
Artur Siekaczyński  
- UKP „Fala” Kraśnik,
Filip Bożek - UKP „Fala” Kraśnik,
Agata Miecznikowska - UKS Karate 
Tradycyjnego w Kraśniku,
Martyna Łukasik - MUKS „Kraśnik”,
Justyna Kasperek - MUKS „Kraśnik”,

Nikola Dębińska - MUKS „Kraśnik”, 
Maria Wilk - KMKS Kraśnik, 
Iwona Lenart - KMKS Kraśnik,
Marlena Fac - KMKS Kraśnik,
Aleksandra Szempruch  
- KMKS Kraśnik,
Klaudia Świąder - KMKS Kraśnik,
Zuzanna Koza - KMKS Kraśnik,
Emilia Michalak - KMKS Kraśnik,
Aleksandra Kłyk - KMKS Kraśnik,
Oliwia Kołtun - KMKS Kraśnik,
Anna Bańka - KMKS Kraśnik,
Agnieszka Cichocka - KMKS Kraśnik,
Weronika Rudzińska - KMKS Kraśnik,
Aleksandra Tylus - KMKS Kraśnik,
Damian Walczak - SKB w Kraśniku.

nagrodzeni trenerzy:
1. Zbigniew Biały - SKB w Kraśniku
2. Yaroslav Kozak  
- LUKS „Suples” w Kraśniku
3. Damian Jakóbczyk  
- LUKS „Suples” w Kraśniku
4. Sebastian Pawlak  
- LUKS „Suples” w Kraśniku
5. Aleksander Płatek  
- LUKS „Suples” w Kraśniku
6. Marek Bury - UKS Karate Tradycyj-
nego w Kraśniku
7. Piotr Członka  
- KA Taekwon - do  w Kraśniku
8. Artur Hajdenraich - KMKS - Kraśnik.

nagrodzeni działacze:
1. Janusz Wojtak  
- FKS „Stal” w Kraśniku
2. Grzegorz Jankowski - KMKS Kraśnik.
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 Mieszkańcy gminy Dzierz-
kowice będą mogli skorzystać  
z unijnych dotacji na zakup i mon-
taż kolektorów słonecznych oraz 
kotłów na biomasę. projektem jest 
zainteresowanych kilkaset osób.
- W połowie czerwca br. musimy 
mieć gotowy projekt i zamkniętą listę 
uczestników, bo kończy się nabór. Wy-
braliśmy już firmę, która przygotuje 
wniosek do Urzędu Marszałkowskie-
go w Lublinie - wyjaśnia wójt gminy 
Dzierzkowice Marcin gąsiorowski. 
- Jeśli pojawią się kolejni chętni, umie-
ścimy ich na liście rezerwowej. Począt-
kowo gmina planowała pozyskać do-
finansowanie do kolektorów słonecz-

dzierzkowice czekają na Solary nych, którymi zainteresowanych jest 
ponad 600 gospodarstw domowych, 
ale okazało się, że unijną dotację moż-
na też dostać na kotły. W swoich do-
mach chce je zainstalować ok. 50 osób. 
 Na realizację tych inwestycji 
proekologicznych można otrzymać 
dofinansowanie w wysokości 85% 
kosztów. Środki unijne pochodzą  
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego.
 Pierwsze solary w powiecie 
kraśnickim pojawiły się kilka lat temu 
z inicjatywy wójta Mirosława Chap-
skiego w gminie Kraśnik. Wkrótce do 
projektów związanych z zieloną ener-
gią przystąpiły inne samorządy, m.in.  
gm. Zakrzówek, Urzędów i miasto 
Kraśnik.

 29 projektów na moder-
nizację bazy szkolno-sportowej  
w województwie lubelskim otrzy-
ma dofinansowanie z oszczęd-
ności w Regionalnym programie 
operacyjnym za lata 2007 - 2013. 
Jedna piąta środków trafi do po-
wiatu kraśnickiego.
 O decyzji Zarządu Woje-
wództwa poinformował w drugiej 
połowie kwietnia marszałek Sławo-
mir Sosnowski. - Dofinansowanie w 

11 mln zł na inweStycje w Powiecie 

wysokości 56,11 mln zł trafi do samo-
rządów, których projekty dotyczące 
m.in. budowy lub modernizacji sal 
lekcyjnych oraz hal i zaplecza sporto-
wego dla uczniów znajdowały się na 
liście rezerwowej - mówi marszałek.
 Zarząd Województwa Lu-
belskiego zdecydował m.in. o dofi-
nansowaniu Powiatu Kraśnickiego 
kwotą 4 994 975,34 zł (Powiatowe 
Centrum Sportu i Rekreacji przy uli-
cy Słowackiego) oraz Miasta Kraśnik 

kwotą 6 321 658,04 zł (hala przy Pu-
blicznym Gimnazjum nr 1). Razem to  
11 316 633,38 zł. - Cieszę się, że nasze 
miasto i powiat będą się rozwijać. Je-
stem zadowolony, że moje działania  
i przekonywanie Zarządu Woje-
wództwa, że warto dofinansować in-
westycje w bazę szkolno-sportową, 
przyniosły efekt - mówi radny Sejmi-
ku Województwa Marek Kos.
 Obie inwestycje - powiatowa 
i miejska - powstały kilka lat temu. 
Samorządy starały się o dotacje unij-
ne, ale w wyniku ówczesnej oceny 
projekty te znalazły się na liście re-
zerwowej. Teraz, gdy okazało się, że 
z poprzedniego rozdania RPO pozo-
stały wolne środki, zapadła decyzja  
o przyznaniu ich kolejnym projek-
tom, które nie „załapały się” na dofi-

nansowanie za pierwszym razem.
 Hala sportowa przy ZS nr 3 
została oddana do użytku w 2011 r. 
Inwestycja została rozliczona i kosz-
towała 13 mln zł. Starostwo pozy-
skało wtedy ponad 5 mln zł z mini-
sterstwa sportu. Teraz do kasy po-
wiatu trafią kolejne miliony. Na co 
zostaną wydane? -  Przede wszyst-
kim nie będziemy zmuszeni kredy-
tować wkładów własnych do inwe-
stycji unijnych - wyjaśnia starosta  
andrzej Maj. - Dodatkowe środki 
przeznaczymy też na inwestycje dro-
gowe. Poza tym te pieniądze stwa-
rzają możliwość alternatywnego fi-
nansowania tych przedsięwzięć, któ-
re obiecaliśmy mieszkańcom, a na 
które nie uda nam się pozyskać środ-
ków zewnętrznych.

 20 kwietnia br. starosta 
kraśnicki andrzej Maj spotkał się  
z przedstawicielami tri Ring gro-
up, właściciela Fabryki łożysk 
tocznych. 
 Do Kraśnika przyjechali prze-
wodniczący rady nadzorczej gao 
Shaobing oraz weiren zhao, dyrek-
tor generalny Tri-Ring International 

PrzedStawiciele tri-ring grouP 
z wizytą w StaroStwie

(Poland). W spotkaniu uczestniczy-
li także prezes zarządu FŁT grzegorz 
Jasiński oraz Jacek Jurak, wicepre-
zes zarządu. 
 Fabryka jest wciąż najwięk-
szym pracodawcą w powiecie kra-
śnickim, zatrudnia ponad 2 tys. pra-
cowników. - Obawy towarzyszące kil-
ka lat temu prywatyzacji firmy okaza-

ły się bezpodstawne 
- mówi starosta Maj. 
- Chiński inwestor nie 
kupił kraśnickiego za-
kładu po to, aby go 
zamknąć. Firma roz-
wija się, kładzie nacisk 
na marketing, walczy 
o nowe rynki i ma plany inwestycyjne, 
które będą realizowane w najbliższych 
latach. Podczas spotkania rozmawia-
liśmy również o współpracy FŁT z na-

szą administracją. Zawsze podkreślam 
otwartość samorządu powiatowego 
w relacjach z biznesem, a zwłaszcza  
z inwestorami. 

Kilkuset mieszkańców w gminie Dzierzkowice chce mieć w domu solary.

Powiat kraśnicki dostanie 5 mln zł z oszczędności z RPO.
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ZDROWIE

 Starostwo powiatowe 
w Kraśniku planuje budowę no-
wych warsztatów szkolnych 
przy ul. Słowackiego, za budyn-
kami zespołu Szkół nr 3. Hala  
o powierzchni 1700 m kw. ma po-
wstać w miejscu obecnych kor-
tów tenisowych, które zostaną 
przeniesione. 
 Rozpoczęły się prace nad 
wnioskiem do Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego o dofinanso-
wanie zadania kwotą 3 mln zł. - Sza-
cujemy, że całkowity koszt budo-
wy hali wyniesie ok. 4 mln zł. Jeśli 
otrzymamy środki zewnętrzne i nie 
będzie przesunięć w kalendarzu re-
alizacji programu unijnego, to mo-
glibyśmy zrealizować tę inwestycję  
w latach 2017 - 2018 - mówi starosta 
kraśnicki andrzej Maj. 
 Warsztaty zostałyby prze-
niesione ze starego, kosztownego 
w utrzymaniu budynku przy FŁT. 
Dwa lata temu zostały wyposażone 
w nowy sprzęt dzięki środkom unij-

nowe warSztaty w zS nr 3
nym. - Rozwój szkolnictwa zawodo-
wego to jeden z naszych prioryte-
tów a nowoczesne warsztaty szkol-
ne to podstawowa baza edukacyj-
na dla młodzieży, która chce uczyć 
się konkretnych zawodów - wyja-
śnia starosta.  
 Nowe warsztaty powsta-
ną na terenie kortów tenisowych 
zbudowanych kilkanaście lat temu. 
Taka lokalizacja jest optymalna pod 
względem funkcjonalnym i koszto-
wym. Zmiana lokalizacji hali i pozo-
stawienie kortów ziemnych w obec-
nym miejscu oznaczałoby zwięk-
szenie kosztów budowy warszta-
tów. Wynika to z przebiegu insta-
lacji podziemnych, drogi przeciw-
pożarowej, usytuowania łącznika  
z głównym budynkiem. Jednak kor-
ty nie zostaną całkowicie zlikwido-
wane. O ich pozostawienie na te-
renie szkoły apelowali m.in. radni  
Jerzy Misiak i Jarosław Czerw.  
 W tej sprawie 6 kwietnia br. 
odbyło się spotkanie wicestarosty 

Mariusza Sochy z przedstawicie-
lami środowiska tenisowego zwią-
zanego z kortami przy ZS nr 3. - Za-
proponowaliśmy przeniesienie kor-
tów, co spotkało się z przychylną re-
akcją działaczy sportowych - mówi 
wicestarosta. - Nie mamy wolnych 
terenów wokół szkoły, aby zrobić to 
„od ręki”. Jednak teoretycznie taka 
możliwość istnieje. To zależy od re-
alizacji innych planów związanych 
z rozwojem infrastruktury szkolnej. 
Musimy uwzględnić różne kwestie 

finansowe i kalendarzowe. 
 Jak podkreślają urzędnicy 
Starostwa, w sprawie kształtu i no-
wej lokalizacji kortów będą prowa-
dzone rozmowy, gdy zapadną roz-
strzygnięcia dotyczące projektu bu-
dowy warsztatów i powiat otrzy-
ma na to zadanie dofinansowanie 
z RPO. - Wtedy temat przeniesienia 
kortów będzie aktualny i spotka-
my się ponownie, by porozmawiać  
o konkretnych rozwiązaniach  
- mówi Mariusz Socha.

 po wielomilionowych in-
westycjach w termomoderniza-
cję budynku szpitala i budowie 
bloku operacyjnego oraz po nie-
dawnym uruchomieniu nowego 
oddziału dziecięcego, dyrekcja 
Sp zoz chce w tym roku wykonać 
modernizację przychodni specja-
listycznej przy ul. Chopina.
 Pod koniec ubiegłego roku 
zakończył się remont nowego Od-
działu Dziecięcego w szpitalu po-
wiatowym. Koszt tej inwestycji to 
prawie 1,2 mln zł. Oddział został 
przeniesiony z dzielnicy fabrycznej 
Kraśnika na ul. Chopina na począt-
ku lutego. Dzięki temu najmłodsi 
pacjenci są leczeni w zdecydowa-
nie lepszych warunkach niż dotych-
czas. Środki na tę inwestycję pocho-
dziły z kredytu zaciągniętego przez 
ZOZ w ubiegłym roku. Po spłaceniu 
większości zobowiązań wymagal-
nych i sfinansowaniu nowego od-
działu dziecięcego pozostało 800 
tys. zł, które dyrektor SP ZOZ Ma-
rek Kos - zgodnie z zapowiedzią 
z ubiegłego roku - chce przezna-
czyć na modernizację przychodni 

wSzyStkie gabinety 
w jednym miejScu

mieszczącej się obecnie w budynku 
administracyjnym. Za nim znajdu-
je się parterowy pawilon, który zo-
stanie wyremontowany i docieplo-
ny. Wszystkie gabinety lekarzy spe-
cjalistów - także te z budynku szpi-
talnego - zostaną tam przeniesio-
ne do końca 2016 r. Swojej lokaliza-
cji nie zmieni jedynie gabinet okuli-
styczny.
- W tej chwili gabinety lekarzy i po-
mieszczenia administracyjne na 
parterze znajdują się obok siebie. 
Wydzielimy jeden z korytarzy, tam 
gdzie przyjmuje teraz lekarz oku-
lista i połączymy go z pawilonem, 
którego część przylegająca do ad-
ministracji zostanie wyremontowa-
na. Drugą część, od strony ulicy No-
wej, zajmuje poradnia pulmunolo-
giczna. Całość pawilonu dociepli-
my, zbudujemy też miejsca parkin-
gowe wzdłuż nowej siedziby przy-
chodni. Chcemy w ten sposób upo-
rządkować pracę SP ZOZ, zlokali-
zować całą przychodnie w jednym 
miejscu i wydzielić administrację 
zakładu.
 SP ZOZ ubiega się także  
o środki z Programu Operacyjne-
go „Infrastruktura i Środowisko” na 
dodatkową windę bezpośrednio łą-
czącą Szpitalny Oddział Ratunkowy 
i blok operacyjny oraz nowe wypo-
sażenie SOR. Wartość tego projektu 
to 1,7 mln zł.

 Blisko 70 litrów krwi odda-
ła młodzież z 8 szkół ponadgim-
nazjalnych naszego powiatu w ra-
mach Xi edycji akcji promującej 
Honorowe Krwiodawstwo. wzięło 
w niej udział 157 osób. podsumo-
wanie akcji odbyło się 7 kwietnia 
br. w oDK SM „pomoc” w Kraśni-
ku.
 Jej organizatorami byli Sta-
rostwo Powiatowe w Kraśniku oraz 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Lublinie Oddział 
w Kraśniku.
 Akcja, trwająca od wrze-
śnia 2015 r. do marca 2016 r., polega-
ła na dobrowolnym oddawaniu krwi 
przez młodzież powyżej 18. roku ży-
cia i wsparciu działań na rzecz rozwo-
ju Honorowego Dawstwa Krwi, two-
rzeniu społecznego klimatu na rzecz 
krwiodawstwa, pomocy oddziałom 
ratunkowym w zapewnieniu krwi do 
zabiegów operacyjnych.
 elżbieta Budzińska z Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa  

uczniowie oddali 
Swoją krew

i Krwiolecznictwa w Lublinie, w imie-
niu organizatorów, serdecznie po-
dziękowała uczestnikom i wszystkim 
zaangażowanym osobom, w pierw-
szej kolejności młodzieży, która wy-
kazała się wielką dojrzałością i posta-
wą godną naśladowania. 
 Najwięcej krwi oddali ucznio-
wie z Zespołu Szkół w Annopolu  
(I miejsce), Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku  
(II miejsce) oraz Zespół Szkół Ogólno-
kształcących w Urzędowie (III miejsce).
 Wyróżnienia otrzymali: Ze-
spół Szkół nr 3 w Kraśniku, Szkoły Za-
kładu Doskonalenia Zawodowego Fi-
lia w Kraśniku, Zespół Szkół - Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego w Urzędowie, Zespół Szkół  
nr 1 w Zakrzówku, Zespół Szkół nr 1  
w  Kraśniku.
 Nagrody ufundowane zostały 
przez Starostwo Powiatowe w Kraśni-
ku oraz Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Lubli-
nie.

Nowe Warsztaty Szkolne powstaną za głównym budynkiem „Technikum”.

Przychodnia specjalistyczna zostanie prze-
niesiona do pawilonu za budynkiem admi-

nistracyjnym.

157 uczniów wzięło udział w akcji promującej honorowe krwiodawstwo.
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KULTURA

 24 kwietnia br. na scenie 
CKip blisko 50 osób wystąpiło w fi-
nałowym koncercie ii Kraśnickich 
warsztatów gospel zorganizowa-
nych przez zespół emmanuel go-
spel działający przy parafii pw. św. 
Józefa w Kraśniku oraz lubelską 
grupę gospel Rain. 
 Gospel to rodzaj chrześci-
jańskiej muzyki obrzędowej, któ-

radoSna ewangelia goSPel

rej rodowód sięga XVIII wieku i jest 
ściśle związany z przybyciem do 
Stanów Zjednoczonych rzeszy nie-
wolników z Afryki, którzy połączyli 
swe doświadczenia muzyczne (ryt-
mika, repetycje) z ewangelicznym 
przekazem nowej wiary. Począt-
kowo była to twórczość wokalna  
z charakterystycznymi harmonia-
mi. Z czasem ewaluowała, mając 

duży wpływ na rozwój jazzu, blu-
esa i country. Szczyt popularno-
ści przypada na drugą połowę XIX 
w. oraz początek XX w. i jest ściśle 
związany z kościołami baptystycz-
nymi oraz zielonoświątkowymi w 
USA. Z czasem tradycja gospel była 
coraz częściej adaptowana przez 
Kościół katolicki, zwłaszcza przez 
młodszych wiernych. 

 Główną misją zespołu Em-
manuel Gospel, który powstał trzy 
lata temu, jest posługa podczas 
wieczorów chwały, mszy świętych 
z modlitwą o uzdrowienie oraz 
koncertów ewangelizacyjnych.
 Wsparcia finansowego 
warsztatom udzieliło Starostwo 
Powiatowe w Kraśniku.

 trzech piłkarzy, troje zapa-
śników, dwoje biegaczy, karate-
ka, siatkarz i zawodnik taekwondo  
- o tytuł najpopularniejszego 
Sportowca powiatu Kraśnickie-
go rywalizowało 11 kandydatów 
zgłoszonych przez kluby sporto-
we. plebiscyt zorganizowało Sta-
rostwo powiatowe w Kraśniku,  
a zwycięzcę wyłonili internauci. 
oddano 6270 głosów.
 Na swojego faworyta można 
było głosować do 14 kwietnia. Wy-
niki plebiscytu ogłoszono 25 kwiet-
nia podczas wręczania nagród spor-
towych starosty kraśnickiego. Czte-
ry czołowe lokaty zajęli reprezentanci 
sztuk walki, które są bardzo popular-
ne w powiecie kraśnickim. Część za-
wodników, ze względu na zobowią-
zania sportowe, nie mogła odebrać 
wyróżnień. W ich imieniu zrobili to 
trenerzy. 
Oto wyniki (w nawiasach liczba odda-
nych głosów):
1. Mikołaj Kuśmierczyk (1780) - 
Uczniowski Klub Sportowy Kara-
te Tradycyjnego w Kraśniku. W roku 
2015 został powołany do Kadry Na-
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rodowej, zajął 3. miejsce na Mistrzo-
stwach Europy Juniorów.  Na Mistrzo-
stwach Polski Juniorów zdobył srebr-
ny i brązowy medal. Jest zwycięzcą 
Wojewódzkiej Ligi Karate 2015. 
2. Jakub Kalinowski (1284) - Kraśnicka 
Akademia Taekwon-do. 
3. Jakub Szymula (1110) - Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy „Suples” 
Kraśnik (zapasy).
4. Kamil Jastrzębski (611) - Szkolny 
Klub Biegowy Kraśnik. 
5. Katarzyna Jargieła (554) - Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy „Suples” 
Kraśnik (zapasy).
6. Kacper Szymanek (369) - Międzysz-
kolny Klub Sportowy „Skałka” Anno-
pol (siatkówka).
7. Kamil Słoniewski (174) - Gminny 
Klub Sportowy „Orzeł” Urzędów (pił-
ka nożna).
9. Dominika Szynkowska (122) - Ludo-
wy Uczniowski Klub Sportowy „Su-
ples” Kraśnik (zapasy). 
10. Damian Pietroń (94) - Fabryczny 
Klub Sportowy „Stal” Kraśnik (piłka 
nożna). 
11. Dominika Wiśniewska - Ulfik (40) - 
Szkolny Klub Biegowy Kraśnik. 

Kilkudziesięciu wykonawców uczestniczyło w finałowym koncercie muzyki gospel w CKiP.

Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gawdzik wręcza dyplom 
zwycięzcy plebiscytu Mikołajowi Kuśmierczykowi.
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 Drużyna koszykarska 
z zespołu Szkół nr w 1 Kraśniku 
świetnie spisała się podczas wo-
jewódzkiego finału Licealiady  
w koszykówce męskiej, zajmu-
jąc 2. miejsce. zawody odbyły się  
23 marca br. w Białej podlaskiej. 
 Wzięło w nich udział sześć 
najlepszych ekip z województwa.
grupa i
1. ZS nr 1 w Kraśniku
2. LO Lublin
3. II LO Chełm
grupa ii
1. IV LO Biała Podlaska
2. LO Hrubieszów
3. LO Puławy
 Zespół trenowany przez 
Mariusza wereskiego wygrał 
obydwa mecze w swojej grupie.  
W finale zmierzył się z drużyną 

koSzykarze z „górki” 
wicemiStrzami województwa

z Hrubieszowa. Nasi chłopcy do 
ostatniej minuty toczyli wyrówna-
ną walkę punkt za punkt, ale w koń-
cówce przeciwnicy rzucili 6 punk-
tów więcej i wygrali finał 43:37. Ko-
szykarze z ,,Górki’’ już po raz dru-
gi w swojej karierze na przestrze-
ni ostatnich trzech lat, zdobyli ty-
tuł wicemistrzów województwa lu-
belskiego w koszykówce mężczyzn 
i jest to najlepszy wynik w histo-
rii szkół średnich w tej dyscyplinie  
w Kraśniku.
 Przypomnijmy, że młodzież 
na „Górce” ma nie tylko dobre wa-
runki do trenowania w szkolnej sali 
gimnastycznej, ale również - od 
2015 r. - na nowoczesnym boisku 
ze sztucznej nawierzchni zbudo-
wanemu dzięki inicjatywie władz 
powiatu.

 powiat Kraśnicki zajął 
7. miejsce w wojewódzkim współ-
zawodnictwie sportowym za lata 
2012-2015 organizowanym przez 
lubelskie zrzeszenie Ludowe ze-
społy Sportowe. w niedzielę  
10 kwietnia br. odbył się woje-
wódzki zjazd Delegatów Rady 
wojewódzkiej zrzeszenia LzS, 
który podsumował mijającą czte-
roletnią kadencję. okolicznościo-
wy puchar i medal dla powiatu 
kraśnickiego odebrał zbigniew 
Leziak, kierownik wydziału edu-
kacji i Sportu Starostwa powiato-
wego w Kraśniku.

 Do klasyfikacji końcowej po-
wiatów brane były pod uwagę wy-
niki uzyskane w ostatnich czterech 

Wojewódzkich Igrzyskach Rekre-
acyjno - Sportowych LZS. Igrzyska 
to sztandarowa impreza sportowa, 
będąca finałem podsumowującym 
całokształt działań Stowarzyszenia 
w upowszechnianiu sportu w śro-
dowisku wiejskim i małomiastecz-
kowym. W ostatnich czterech la-
tach wzięło w nich udział 55 gmin  
i 19 powiatów.
 Warto również wspomnieć, 
że w klasyfikacji gmin Trzydnik Duży 
uplasował się na wysokim 8. miej-
scu. LUKS Suples Kraśnik zajął zaś 
5. miejsce w rankingu klubów wo-
jewództwa lubelskiego pod wzglę-
dem liczby punktów zdobytych  
w systemie sportu młodzieżowego.

Powiat SPortową „Siódemką” 
w województwie

 11 kwietnia br. młodzi za-
wodnicy MUKS Kraśnik uczest-
niczyli w wojewódzkich finałach 
turnieju „z podwórka na stadion 
o puchar tymbarku” rozgrywa-
nych w kategorii U8 (do lat 8). 
 W skład drużyny wchodzą 
głównie zawodnicy Szkoły Podsta-
wowej nr 5, plus jeden zawodnik 
ze Szkoły Podstawowej nr 2. Pod-
opieczni trenera daniela Szewca 

wywalczyli tytuł wicemistrzów Lu-
belszczyzny, przegrywając walkę  
z rówieśnikami z Puław tylko jedną 
bramką.
 W meczach grupowych pił-
karze MUKS zmierzyli się z zespoła-
mi ze Sławatycz, Wierzbicy i Świd-
nika. Wszystkie trzy mecze wygra-
li bez trudu (7:0, 6:0 i 9:3) i z pierw-
szego miejsca w grupie awansowa-
li do fazy pucharowej turnieju.

Ćwierćfinał z zespołem z Krasnego-
stawu to był już prawdziwy piłkar-
ski thriller. Kraśniczanie musieli od-
rabiać straty i po doprowadzeniu 
do remisu wygrali w karnych.
 Po pokonaniu w półfinale 
drużyny z miejscowości Dys, kra-
śnicki MUKS w finałowym meczu 
uległ puławianom jedną bramką.
 Kraśnicki zespół, który wy-
walczył wicemistrzostwo Lubelsz-

Świetny wyStęP młodych Piłkarzy

czyzny w Turnieju „Z podwórka 
na stadion o Puchar Tymbarku”, 
to: Damian Albin, Julian Bieleń, 
Marcel Czerny, Krystian Grzymek, 
Wojciech Kowalski, Marcel Łojek, 
Filip Nowodworski, Marek Paluch, 
Michał Pierzyniak i Oskar Ziębro-
wicz (wszyscy z SP nr 5) oraz Ja-
kub Goch (SP nr 2), który został 
uznany najlepszym zawodnikiem 
turnieju.

Jedna z najlepszych drużyn szkolnych w województwie to koszykarze 
Mariusza Wereskiego.

Zapaśnicy z Suples Kraśnik na 5 miejscu w regionie.

Daniel Szewc poprowadził małych piłkarzy z Kraśnika do finału rozgrywek.


