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 29 czerwca radni podjęli 
uchwałę o udzieleniu absoluto-
rium zarządowi powiatu Kraśnic-
kiego z wykonania budżetu za 
rok 2015. Siedmiu radnych opo-
zycyjnego piS wstrzymało się od 
głosu, pozostałych 14 było za.
 Zobowiązania z tytułu po-
życzek i kredytów wynoszą łącznie  
17 996 839 zł. W 2015 r. powiat zacią-
gnął kredyty na kwotę 1 850 000 zł. 
Udzielił również poręczenia kredytu 
dla SP ZOZ na 5 mln zł. Budżet po-

Absolutorium dlA ZArZądu

wiatu za rok 2015 zamknął się nad-
wyżką w kwocie 1 250 289 zł, przy 
planowanym deficycie w wysokości 
2 112 368 zł.
 Wydatki budżetu w 2015 r. 
planowano na poziomie 100 872 
734 zł i zrealizowano w 95%, na-
tomiast dochody zaplanowano na 
kwotę 98 760 366 zł i wykonano  
w 98%.
 Regionalna Izba Obrachun-
kowa w Lublinie pozytywnie za-
opiniowała sprawozdanie z reali-

zacji powiatowego budżetu za  
2015 r. Wykonane wydatki nie 
są wyższe niż wykonane docho-
dy bieżące powiększone o wolne 
środki. Przedstawiony w sprawoz-
daniu przebieg realizacji budże-
tu w minionym roku jest zgodny  
z przepisami prawa.
 Również komisja rewizyj-
na Rady Powiatu pozytywnie za-
opiniowała wykonanie budżetu  
i wystąpiła z wnioskiem do Rady  
w sprawie udzielenia absolutorium 

(dwóch radnych PiS wstrzymało się 
od głosu). Komisja potwierdziła, że 
ubiegłoroczny budżet wykonano 
zgodnie z jego zapisami i zgodnie 
z przepisami, osiągając zamierzo-
ne cele. Nie stwierdzono dokony-
wania wydatków bez zgody Rady 
Powiatu, przekroczenia planu, do-
konywania zmian w budżecie nie-
zgodnie z upoważnieniami dany-
mi Zarządowi, jak też naruszenia 
zasad, formy i trybu postępowania 
przy udzielaniu zamówień publicz-
nych oraz zasad udzielania dotacji 
budżetowych.
 Radni opozycji wstrzyma-
li się od głosu: - Nie ma podstaw 
do nieudzielenia absolutorium, ale 
to nie znaczy, że popieram wszyst-
kie działania i politykę prowadzoną 
przez Zarząd Powiatu oraz więk-
szość w Radzie - podkreślał pod-
czas debaty Roman Bijak, szef klu-
bu radnych PiS.
- Nie musimy się we wszystkim zga-
dzać, ale wszystkie opinie opozycji 
traktujemy poważnie i wsłuchuje-
my się w jej punkt widzenia - sko-
mentował starosta andrzej Maj. 
- Absolutoryjna dyskusja była po-
zbawiona politycznej argumenta-
cji i miała rzeczowy charakter.

 nawałnica i burza grado-
wa, które przeszły 20 czerwca 
nad powiatem kraśnickim, doko-
nały poważnych zniszczeń. Ży-
wioł spustoszył wiele miejsco-
wości w gm. Kraśnik, Szastarka, 
trzydnik Duży i zakrzówek.
 Już następnego dnia roz-
poczęło się szacowanie strat przez 
gminne służby. Na miejsce przyby-
li przedstawiciele sztabu antykry-
zysowego z Lublina. Wójtowie oso-
biście zaangażowali się w akcję po-
mocy poszkodowanym, a w śro-
dę 22 czerwca spotkał się z nimi 
oraz starostą kraśnickim wojewoda 
przemysław Czarnek.
- Władze powiatu w ramach swoich 
kompetencji będą wspierać samo-
rządy gminne w staraniach o uzy-
skanie niezbędnej pomocy od ad-
ministracji rządowej - mówi starosta 
andrzej Maj, który mieszka w gm. 
Kraśnik dotkniętej kataklizmem.  
- Moim zdaniem na tych zniszczo-
nych terenach powinien zostać 
wprowadzony stan klęski żywioło-
wej, ale jego ogłoszenie przez rząd 
jest mało prawdopodobne.
Zniszczone zostały nie tylko zabu-

ogrom ZnisZcZeń 
po cZerwcowej  

nAwAłnicy

dowania mieszkalne i gospodarskie 
czy infrastruktura drogowa. Rolnicy 
ponieśli ogromne straty, jeśli chodzi 
o uprawy. Ucierpiały m.in. plantacje 
malin i porzeczek, a właśnie rozpo-
czął się sezon zbiorów owoców. Dla 
wielu osób wydarzenia z 20 czerw-

ca miały traumatyczny charakter, 
bo straciły dorobek życia i nie mają 
szans na szybką odbudowę do-
mów. W Blinowie II zniszczenia były 
największe. Uszkodzeniu uległy aż 
63 budynki mieszkalne i gospodar-
cze.

 Niezależnie od działań rzą-
du, powiat kraśnicki jest gotów 
przekazać pomoc finansową po-
trzebującym. Jak tylko znane będą 
dokładne szacunki poniesionych 
strat, podjęta zostanie stosowna 
uchwała w tej sprawie.

Za udzieleniem absolutorium było 14 radnych, 7 wstrzymało się od głosu.

W samym Blinowie II nawałnica zniszczyła ponad 60 domów i budynków gospodarczych.
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Śmiertelnie rażony prądem
Do tragicznego w skutkach zdarzenia 
doszło 27 maja w miejscowości Rze-
czyca Księża. 43-letni mężczyzna zo-
stał porażony prądem. Poszkodowa-
nego mężczyznę znalazła żona i roz-
poczęła reanimację. 
Próbę ratowania życia kontynuował 
zespół ratowniczy z pogotowia ra-
tunkowego. Niestety reanimacja nie 
przyniosła skutku. Mimo przewiezie-
nia do szpitala, mężczyzna zmarł. Do 
wypadku doszło w budynku gospo-
darczym, gdy wykonywał prace przy 
użyciu szlifierki kątowej. Urządzenie 
miało zdjętą obudowę i było podłą-
czone do prądu. Żona, podejmując 
próbę reanimacji męża, również zo-
stała rażona prądem. 

14-latek za kierownicą
Policjanci kraśnickiej drogówki zatrzy-
mali 14 - latka, który bez wiedzy ro-
dziców zabrał kluczyki od samocho-
du marki seat i wybrał się nim na wy-
cieczkę. Uciekając przed radiowozem 
swoją jazdę zakończył w przydroż-
nym rowie. 
„Kierowca” został przebadany na za-
wartość alkoholu w wydychanym po-
wietrzu. Był trzeźwy. Do zdarzenia do-
szło w gminie Trzydnik Duży. Podczas 
patrolu około godziny 9:00 policjanci 
z kraśnickiej drogówki postanowili za-
trzymać do kontroli drogowej kieru-
jącego pojazdem seat. Nieletni na wi-
dok radiowozu przyspieszył i zaczął 
uciekać. Mimo, że czternastolatek za-
kończył swoją podróż w przydrożnym 
rowie, nadal próbował ucieczki przed 
stróżami prawa. Policjanci po kilkuset 
metrach zatrzymali młodego kierow-
cę. 

Dziecko wpadło do szamba
Prawdziwą tragedią mogła się zakoń-
czyć zabawa 4-letniego chłopczy-
ka na terenie posesji w miejscowości 
Kolonia Wyżnica. Podczas gry w pił-
kę chłopiec stanął na deskach, który-
mi przykryte było szambo. Deski pę-

kły, w wyniku czego dziecko wpadło 
do zbiornika. Chłopca uratował ojciec. 
22 maja po południu 4 - letni chłopiec 
wraz z rodzicami przebywał na dział-
ce należącej do ich znajomych. Wraz  
z dwoma starszymi kolegami grał  
w piłkę na podwórku. Jak ustalili po-
licjanci, podczas zabawy dziecko sta-
nęło na deskach, którymi przykry-
te było szambo. Deski pękły pod cię-
żarem chłopca, który wpadł do środ-
ka. Na pomoc ruszył ojciec i po przy-
wiązaniu się do węża ogrodowego, 
wszedł do zbiornika, skąd wydobył 
dziecko. 
Lekarz pogotowia nie stwierdził za-
grożenia dla jego życia i zdrowia. Ma-
lec został przewieziony do szpita-
la, gdzie po wykonaniu badań nie 
stwierdzono u niego obrażeń. W wy-
dostaniu się ze zbiornika ojcu dziecka 
pomogli też znajomi.

pijany wjechał do rowu
Kierujący seatem zjechał do przydroż-
nego rowu i uderzył w drzewo. Dwie 
osoby, kierowca i pasażer trafili do 
szpitala, na szczęście nie odnieśli ob-
rażeń. Sprawdzenie stanu trzeźwości 
kierowcy wykazało ponad 1,5 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu.
Policjanci z Kraśnika ustalają szczegó-

łowe okoliczności zdarzenia, do któ-
rego doszło 16 maja w godzinach po-
rannych na trasie nr 19 w miejscowo-
ści Obroki. Jadąc seatem w kierun-
ku Lublina, 24 letni kierowca zjechał 
na przeciwległy pas drogi, a następ-
nie do przydrożnego rowu i uderzył 
w drzewo. Mężczyzna wraz z pasa-
żerem zostali przetransportowani do 
szpitala na badania. Na szczęście obaj 
uczestnicy zdarzenia nie odnieśli po-
ważniejszych obrażeń. Kierowca se-
ata będzie odpowiadał za kierowanie 
w stanie nietrzeźwości i spowodowa-
nie zdarzenia drogowego.

oddał znaleziony portfel
Obywatelską postawą wykazał się 
mieszkaniec Kraśnika, który pod ko-
niec maja zgłosił się do kraśnickiej ko-
mendy. Mężczyzna przyniósł ze sobą 
portfel pozostawiony przez klientkę 
na targowisku miejskim przy ul. Bal-
ladyny. Wewnątrz znajdowały się pie-
niądze oraz karta bankomatowa. Na-
stępnego dnia zguba trafiła do właści-
cielki.
W godzinach popołudniowych 
do dyżurnego kraśnickiej komen-
dy zgłosił się mieszkaniec Kraśnika. 
Mężczyzna poinformował, że jed-
na z klientek targowiska przy ul. Bal-
ladyny pozostawiła na jego stoisku 
portfel. Poprosił, aby zgubę przeka-
zać właścicielce. Wewnątrz portfela 
poza kartą bankomatową znajdowa-

ła się pewna suma pieniędzy.
Dzięki obywatelskiej postawie znalaz-
cy następnego dnia portfel z zawar-
tością trafił do mieszkanki gminy Kra-
śnik. Dziękujemy znalazcy za uczci-
wość i godną naśladowania obywa-
telską postawę.

Kobieta spadła z przyczepy
Kraśniccy policjanci ustalają okolicz-
ności nieszczęśliwego wypadku, do 
którego doszło 7 czerwca po połu-
dniu w miejscowości Bystrzyca. 75-let-
nia kobieta spadła z przyczepy prze-
wożącej siano. Kobieta doznała licz-
nych obrażeń ciała.
W godzinach popołudniowych dyżur-
ny kraśnickiej komendy został powia-
domiony o wypadku w miejscowości 
Bystrzyca. O zdarzeniu służby ratow-
nicze powiadomił inny uczestnik ru-
chu, który zauważył na jezdni leżące 
siano, a na nim kobietę z widocznymi 
obrażeniami głowy. Policjanci ustali-
li, że 75-letnia mieszkanka gminy Za-
krzówek, spadła z przyczepy podpię-
tej do ciągnika rolniczego, którym kie-
rował syn poszkodowanej - był trzeź-
wy. Kobieta w wyniku upadku dozna-
ła licznych obrażeń ciała.

Jechał wężykiem
Dzięki czujności pięciu młodych 
mieszkańców gminy Batorz, pijany 
kierowca renault trafił w ręce stróżów 
prawa. Mężczyzna, mając w organi-
zmie ponad 2 promile alkoholu, poru-
szał się całą szerokością drogi, o czym 
jadący za nim przez Stróżę świadko-
wie powiadomili dyżurnego komen-
dy. Kiedy w Kraśniku mężczyzna za-
parkował swoje renault na trawniku  
i opuścił pojazd, nie pozwolili mu od-
dalić się z miejsca do czasu przyjaz-
du patrolu. Zdarzenie miało miejsce  
11 czerwca około godziny 21:00.
Amatorem jazdy na podwójnym ga-
zie okazał się 40-letni mieszkaniec 
gm. Szastarka. Badanie wykazało po-
nad 2 promile alkoholu w jego orga-
nizmie. Teraz mężczyzna odpowie 
za kierowanie w stanie nietrzeźwości 
pojazdem mechanicznym, które za-
grożone jest karą do 2 lat pozbawie-
nia wolności.

 12 maja odbyły się Targi Pra-
cy zorganizowane przez kraśnic-
ki Powiatowy Urząd Pracy. Uczest-
niczyło w nich prawie 70 podmio-
tów: pracodawcy z regionu, insty-
tucje zajmujące się pośrednictwem 
oraz szkoły wyższe. Halę sportową 
Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku od-
wiedziło kilkaset osób zaintereso-
wanych ofertami pracy.
 Celem Targów była po-
moc osobom poszukującym pracy  
w bezpośrednich spotkaniach  
z pracodawcami, którzy na miejscu 
zaprezentowali profile swojej dzia-
łalności i oferty zatrudnienia. Od-
były się także dwa panele dyskusyj-
ne z udziałem ekspertów: „Edukacja 

pierwsZe tAkie tArgi
Twoją ścieżką do kariery” i „Czas na 
biznes?”. - Nie ma jednego proste-
go sposobu na rozwiązanie wszyst-
kich problemów związanych z bez-
robociem - mówi wicestarosta Ma-
riusz Socha. - Potrzebne są działa-
nia kompleksowe i wielokierunko-
we, związane ze zmianami w go-
spodarce. To nie rola samorządów, 
ale polityka państwa jest w tym za-
kresie kluczowa. 
 Organizatorami Targów byli: 
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku 
i Starostwo Powiatowe w Kraśniku. 
Współorganizatorzy: Lokalna Grupa 
Działania Ziemi Kraśnickiej, Ochot-
nicze Hufce Pracy - Lubelska Ko-
menda Wojewódzka.

Z KRONIKI

POLICYJNEJ

W wypadku w Obrokach nikt nie ucierpiał, mimo że wyglądał on groźnie.

Stoiska z ofertami pracy odwiedziło kilkaset osób.
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 po 11 miesiącach przygo-
towań 23 maja br. firma Cyclone  
z Kanady otworzyła swoją fa-
brykę w Kraśniku. w spotkaniu 
uczestniczyli polscy i zagranicz-
ni kontrahenci inwestora, przed-
stawiciele rządu i samorządów 
lokalnych. Do końca roku firma 
chce zatrudnić ok. 100 osób.
 Kanadyjski producent to 
czwarty duży inwestor w powiecie 
- po japońsko-amerykańskim Tsu-
baki Hoover, chińskim Tri-Ring (FŁT)  
i ukraińskim T.B. Fruit (Annopol).
Prezes Cyclone Manufacturing Inc. 
andrew Sochaj już w listopadzie 

krAśnickA fAbrykA 
cyclone otwArtA

ub. roku zapowiedział uruchomie-
nie kraśnickiej fabryki w połowie 
2016 r. Tak też się stało i w maju 
dokonano uroczystego przecięcia 
wstęgi w siedzibie Cyclone Polska. 
Na razie firma zatrudnia 10 osób, ale 
do końca 2016 r. może to być nawet 
100 pracowników. Warto pamiętać, 
że przez blisko rok nad moderniza-
cją kupionej od miasta starej hali 
codziennie pracowało nawet po 30 
osób. 
 Wszystko zależy od pozio-
mu produkcji. Prognozy są dobre, 
bo z roku na rok Cyclone zwiększa 
produkcję o 20%. Pierwsze części 

do skrzydeł i kadłubów samolotów 
wyprodukowane w naszym mie-
ście powinny być gotowe w dru-
giej połowie roku. Kraśnicki zakład 
jest pierwszym zagranicznym od-
działem - pozostałe fabryki działają  
w Kanadzie. 
 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 produku-
je komponenty dla takich podmio-
tów z branży jak: Lockhead Martin, 
Saab, Embraer, Bombardier, Airbus 
czy Boeing. Powiat kraśnicki staje 
się tym samym częścią dynamicznie 
rozwijającej się w Polsce branży lot-
niczej z ważnymi ośrodkami na Lu-
belszczyźnie i Podkarpaciu. 
 Starosta kraśnicki andrzej 
Maj, który już w latach 2013-14 pod-
jął starania o uruchomienie przez 
Cyclone produkcji w naszym powie-
cie, bardzo cieszy się z decyzji o lo-
kalizacji polskiego oddziału w Kra-
śniku: - Byłem niedawno w macie-
rzystej siedzibie firmy w Kanadzie, 
gdzie spotkałem się z prezesem  
Sochajem. Robi ona imponujące 
wrażenie. Chciałbym, abyśmy jak 
najszybciej doczekali czasów, kiedy 

polskie fabryki będą wyglądały jak 
te kanadyjskie. 
 Powiat kraśnicki stawia na 
modernizację szkolnictwa zawo-
dowego. Starosta Maj chciałby, aby 
jak najwięcej młodzieży kształci-
ło się z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii i stawia na robo-
tykę. Dlatego ze szczególną nadzie-
ją patrzy na rozwój branży lotniczej  
w Kraśniku i zapowiada ścisłą współ-
pracę szkół zawodowych z nowy-
mi pracodawcami. Pierwsza grupa 
uczniów szkół powiatowych odwie-
dziła kanadyjską fabrykę Cyclone  
w kwietniu tego roku.  
 Andrew Sochaj pochodzi  
z pobliskiego Wilkowa. Do Kanady 
wyjechał w latach 70. - W biznesie 
emocje nie powinny odgrywać zna-
czącej roli, ale zdecydowałem się na 
inwestycję w Kraśniku, m.in. dlate-
go, że znam tutaj wielu ludzi i mam 
przyjaciół. 
 W otwarciu siedziby Cyclo-
ne Polska uczestniczyli między in-
nymi: ambasador Polski w Kanadzie  
Mariusz Bosacki, poseł Jarosław 
Stawiarski, starosta Andrzej Maj, 
burmistrz Mirosław włodarczyk 
i reprezentujący Zarząd Wojewódz-
twa radny Sejmiku Marek Kos.

 W roku 2015 na moderniza-
cję wałów wiślanych w Dolinie Świe-
ciechowskiej gm. Annopol wydano 
co prawda ok. 6 mln zł, ale do prawi-
dłowego zabezpieczenia jest jeszcze 
odcinek o długości 6 km. Do ukoń-
czenia prac brakuje ok. 30 mln zł. Lo-
kalni samorządowcy są zaniepoko-
jeni brakiem środków finansowych 
na ten cel. W razie powodzi zagrożo-
ne mogą być wsie Popów, Bliskowi-
ce, Świeciechów Duży i Poduchow-
ny.
 Modernizacja wałów wyko-
nywana jest przez Wojewódzki Za-
rząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Lublinie jako zadanie zlecone z za-
kresu administracji rządowej i finan-
sowane w 100 % ze środków budże-
tu państwa - z rezerwy celowej, któ-
rej dysponentem aktualnie jest mini-
ster spraw wewnętrznych i admini-
stracji. 
 Do 2016 r. w lubelskiem zmo-
dernizowano ponad 100 km wałów 
za kwotę prawie 280 mln zł. Do reali-
zacji pozostało ponad 30 km wałów. 
Wśród nich newralgiczny odcinek  

dolinA świeciechowskA 
wciąż ZAgrożonA

w gm. Annopol o długości 6 km. In-
westycja w Dolinie Świeciechowskiej 
rozpoczęła się w ub. roku. Dzięki sta-
raniom lokalnych władz oraz władz 
wojewódzkich wykonano pierwszy 
odcinek zaplanowanych prac - re-
mont wałów za 6 mln zł w Kopcu. 
Samorządowcy liczyli na kontynu-
ację w tym roku, jednak do ukończe-
nia prac brakuje 30 mln zł. 
 Wojewoda przemysław 
Czarnek wystąpił pod koniec 2015 r. 
z wnioskiem do ministra spraw we-
wnętrznych i administracji o zabez-
pieczenie środków finansowych na 
przeciwdziałanie i usuwanie klęsk 
żywiołowych w kwocie 54,5 mln zł. 
Środki miały być przeznaczone na 
zabezpieczenie wałów w Dolinie 
Opolskiej i Dolinie Świeciechowskiej. 
Jak na razie z budżetu państwa przy-
znano tylko 7 mln zł i środki te trafią 
do gm. Łaziska w Dolinie Opolskiej.
 Co dalej z gminą Annopol  
i Doliną Świeciechowską? 24 maja 
wojewoda Czarnek odwiedził zmo-
dernizowane w ubiegłym roku 
umocnienia w Kopcu, gdzie 6 lat 

temu doszło do przerwania wału. 
Towarzyszyli mu m.in. wicestaro-
sta Mariusz Socha, wiceburmistrz 
Annopola Roman wiśniewski oraz 
radny powiatowy Stefan Stachula. 
- Władze Annopola, Zarząd Powia-
tu i ja osobiście zabiegaliśmy o spo-
tkanie z panem wojewodą, aby 
omówić pilną potrzebę dokończe-
nia remontu wałów w Dolinie Świe-
ciechowskiej, gdzie w razie powo-
dzi może dojść do dramatycznych 
wydarzeń - mówi Stefan Stachula.  

- Do wizyty doszło pod koniec maja 
i wojewoda zapewnił nas, że będzie 
podejmował dalsze starania o do-
kończenie inwestycji w Dolinie Świe-
ciechowskiej i pozyskanie kolejnych 
środków. Jednak pieniędzy, które 
pozwoliłyby zapewnić tam pełne 
bezpieczeństwo, na dzień dzisiejszy 
nie ma. To bardzo niepokojąca sytu-
acja dla mieszkańców gm. Annopol. 
Z zapowiedzi wojewody wynika, że 
w grę wchodzi dopiero druga poło-
wa przyszłego roku. 

 eugeniusz pelak, który 
w kraśnickiej Radzie powiatu za-
siadał nieprzerwanie od 17 lat, 
złożył na początku maja rezygna-
cję w związku z powołaniem na 
stanowisko wicekuratora oświa-
ty w Lublinie. 

eugeniusZ pelAk nie
jest już rAdnym rp

 Eugeniusz Pelak reprezento-
wał w RP komitet wyborczy Prawa 
i Sprawiedliwości. Kolejnym na li-
ście KW PiS, który uzyskał najwięk-
szą liczbę głosów w okręgu wy-
borczym nr 4 (gm. Urzędów - Wil-
kołaz - Zakrzówek), jest tadeusz 
Dziurda (objął mandat w czerw-
cu), - 25 maja uroczyście podzię-
kowaliśmy radnemu Eugeniuszowi  

Pelakowi za oddaną służbę społecz-
ności Powiatu Kraśnickiego - mówi 
zbigniew gawdzik, przewodni-
czący Rady Powiatu, który obecnie 
jako jedyny pełni mandat nieprze-
rwanie od jej powstania. - Radny Eu-
geniusz Pelak udowadniał zawsze, 
że realizacja woli mieszkańców jest 
możliwa dzięki konsekwencji, dialo-
gowi i bezinteresowności. 

Wizyta wojewody lubelskiego w gm. Annopol w maju tego roku. 
Od lewej: wicestarosta Mariusz Socha, radny powiatu Stefan Stachula  

i wiceburmistrz Roman Wiśniewski.

Fabryczna hala Cyclone Polska.

Od prawej: Eugeniusz Pelak, przewodni-
czący Rady Powiatu Zbigniew Gawdzik  
i starosta kraśnicki.
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 Lokalna grupa Działa-
nia ziemi Kraśnickiej złożyła je-
den z najlepszych wniosków na 
Lubelszczyźnie i dzięki temu do 
powiatu trafi 10 mln zł w ramach 
inicjatywy LeaDeR. Środki po-
chodzą z programu Rozwoju ob-

10 mln Zł dlA miesZkAńców powiAtu

szarów wiejskich. Skorzystają  
z nich samorządy lokalne, orga-
nizacje pozarządowe i w pierw-
szej kolejności przedsiębiorcy.
 25 maja nastąpiło przekaza-
nie umowy w tej sprawie z udzia-
łem wicemarszałka woj. lubel-

skiego artura walaska, radne-
go Sejmiku WL Marka Kosa i sta-
rosty kraśnickiego andrzeja Maja. 
W spotkaniu uczestniczyli także 
lokalni samorządowcy - wójtowie 
gmin powiatu kraśnickiego.
- Priorytetem jest tym razem przed-
siębiorczość i tworzenie miejsc 
pracy. Będziemy udzielać dotacje 
osobom rozpoczynającym dzia-
łalność gospodarczą mieszkają-
cym na terenach wiejskich powia-
tu oraz przedsiębiorcom już funk-
cjonującym na dalszy rozwój firm. 
Pozostałe środki trafią do naszych 
organizacji społecznych i jedno-
stek samorządowych - informuje 
prezes LGD Ziemi Kraśnickiej Wio-
letta Wilkos.
- Największym naszym sukcesem 
w powiecie, na przestrzeni ostat-
nich 10 lat, było utworzenie Lo-
kalnej Grupy Działania. Tutaj spo-
tkali się ludzie, którzy zdecydowa-

li się wspólnie pozyskiwać środki 
finansowe na rzecz lokalnej spo-
łeczności - mówił podczas prze-
kazania umowy starosta kraśnicki  
Andrzej Maj. - Trzecie miejsce na li-
ście najlepszych wniosków złożo-
nych przez lubelskie LGD jest wiel-
kim sukcesem pani prezes i jej pra-
cowników, gdyż pozyskane milio-
ny to bardzo duża kwota, z której 
bezpośrednio skorzystają miesz-
kańcy powiatu.
 Lokalna Grupa Działania 
Ziemi Kraśnickiej powstała 7 lat 
temu, a jednym z inicjatorów jej 
powołania był wójt gminy Kraśnik 
Mirosław Chapski. W jej skład 
wchodzą mieszkańcy, przedsię-
biorcy, gminne samorządy. Obsza-
rem działania jet powiat kraśnicki  
z wyłączeniem miasta Kraśnik. LGD 
korzysta ze środków inicjatywy LE-
ADER w ramach unijnego Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Dwudniowe obchody 
690-lecia Dzierzkowic rozpoczę-
ły się w sobotę 11 czerwca kon-
ferencją naukową poświęconą 
historii i współczesności ziemi 
dzierzkowickiej oraz wieczorną 
Biesiadą Sarmacką. w niedzielę 
organizatorzy przygotowali ko-
lejne atrakcje - wśród nich kon-
cert zespołu Video oraz Football 
Show z udziałem polskich piłka-
rzy, czyli transmisję meczu pol-
ska - irlandia.
 Obchodzone w połowie 
czerwca święto 690-lecia Dzierzko-
wic było okazją do podkreślenia hi-
storycznego dorobku Ziemi Dzierz-
kowickiej jako ważnej części Powia-
tu Kraśnickiego oraz przekazania 
wyrazów uznania lokalnej społecz-
ności i władzom samorządowym: 
- Dzierzkowice to piękna przyroda, 
czyste środowisko naturalne i do-

jubileusZ dZierZkowic

brze rozwinięta infrastruktura. Jed-
nak największą wartością tej Gminy 
są mieszkańcy, którzy rozumieją się 
nawzajem i wiedzą, że trzeba my-
śleć i działać jak wspólnota, aby żyć 

we wspólnocie - podkreśla starosta 
kraśnicki andrzej Maj. 
 Dzierzkowice mają boga-
tą przeszłość historyczną. Wieś po-
wstała na początku XIII wieku. Jej 

założycielem miał być Dzierżysław, 
od którego pochodzi nazwa miej-
scowości. Stanowiła prywatną wła-
sność możnego wówczas rodu 
Dzierżków. Potem przeszła w po-
siadanie królewskie. 13 lipca 1405 r. 
Dzierzkowice zostały lokowane na 
prawie magdeburskim (średzkim) 
przez króla Władysława Jagiełłę. Ist-
niejący tu zamek - wzniesiony praw-
dopodobnie za Kazimierza Wielkie-
go - był siedzibą starostwa urzę-
dowskiego obejmującego: Urzę-
dów, Dzierzkowice i Księżomierz. 
Przy zamku istniał dwór zbudowa-
ny z drewna.
 Dzięki opiece władców pol-
skich w XV i XVI wieku Dzierzkowi-
ce notowały swój największy roz-
wój. Tutejszy folwark należał do naj-
bardziej rozwiniętych w dobrach 
królewskich Lubelszczyzny. Szcze-
gólnie rozwinięte było młynarstwo, 
bartnictwo, budownictwo, gospo-
darka hodowlana i produkcja rolni-
cza.

 21 maja odbył się Festyn 
Rodzinny zorganizowany przez 
Starostwo powiatowe przy zS nr 3. 
gwiazdą imprezy z okazji Dnia 
Dziecka i Mamy była popular-
na piosenkarka Majka Jeżowska.  
w zabawie brały udział setki kra-
śniczan.
 Największą z przygotowa-
nych atrakcji był niewątpliwie występ 
Majki Jeżowskiej, od lat największej 
gwiazdy piosenki dziecięcej w Polsce, 
który wywołała wielki entuzjazm nie 
tylko wśród najmłodszych widzów.
 Ponadto rozstrzygnięto kon-
kurs „Zdrowa i Piękna Mama” z udzia-

dZieci kochAją swoje mAmy
łem uczniów szkół z całego powiatu. 
Nagrody wręczali starosta kraśnicki 
andrzej Maj i wicestarosta Mariusz 
Socha.
 Aktor Robert Moskwa 
(„M jak miłość”) poprzez zabawę 
uczył maluchy bezpiecznego za-
chowania na drodze i w pojazdach. 
Dzieci z kraśnickich przedszkoli za-
prezentowały także trzy spektakle  
z okazji Dnia Mamy.
 Na scenie wystąpiły rów-
nież: Marta pyzik, autorka bloga 
kulinarnego „Kolorowo-torcikowo” 
oraz agnieszka Krzesińska z Po-
wer Fitness.

Od lewej: Marek Kos, Artur Walasek i prezes kraśnickiej LGD Wioletta Wilkos.

Starosta Andrzej Maj i wójt gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski 
podczas jubileuszowych uroczystości.

Najmłodsi widzowie doskonale bawili się podczas 
festynu rodzinnego z Majką Jeżowską.
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 13 maja przedstawicie-
le powiatu kraśnickiego i Sp zoz 
podpisali umowę dzierżawy z fir-
mą Fresenius nephrocare polska, 
która chce wybudować nową sta-
cję dializ przy ul. Chopina. obec-
na znajduje się w dzielnicy fa-
brycznej. za dzierżawę firma za-
płaci prawie 4 mln zł.
 Pierwsza umowa z Fre-
seniusem została zawarta przez 
kraśnicki ZOZ w 2005 r. Chodzi-
ło o nieruchomość w dzielnicy fa-
brycznej przy al. Niepodległości. 
Firma zbudowała na niej na wła-
sny koszt budynek przystosowa-
ny do prowadzenia w nim świad-
czeń zdrowotnych w zakresie dia-
lizoterapii. Są one prowadzone do 
dnia dzisiejszego na podstawie 
kontraktu z NFZ. Obecnie Frese-
nius chce przenieść swoją działal-
ność na ul. Chopina, gdzie mieści 
się główna siedziba Szpitala Po-
wiatowego i zbudować tam nową 
stację dializ przystosowaną do ak-

nowA stAcjA diAliZ w stArym krAśniku
tualnych potrzeb.
 Chodzi o należącą do po-
wiatu działkę o powierzchni 1000 
metrów kw. i znajdującą się na ty-
łach SP ZOZ (przylega do al. Tysiąc-
lecia). Zarząd Powiatu wyraził zgo-
dę na wydzierżawienie tej dział-
ki Freseniusowi, który wybuduje 
tam stację dializ, drogę dojazdo-
wą, plac manewrowy i przyłączy 
media. Okres dzierżawy ustalono 
do dnia 31 lipca 2045 r. Fresenius 
mógłby tam również uruchomić 
poradnię nefrologiczną (za ewen-
tualną zgodą SP ZOZ).
 Do 12 lipca 2020 r. Frese-
nius będzie płacił czynsz w wyso-
kości 3,46 zł brutto za m kw. Przez 
kolejnych 25 lat stawka czynszu 
wyniesie 12,20 zł brutto. Zgod-
nie z umową firma zapłaci łączny 
skumulowany czynsz dzierżawny 
za okres do 31 lipca 2045 r. w wy-
sokości 3 840 477,44 zł. - To bar-
dzo korzystna umowa dla powiatu  
i przede wszystkim SP ZOZ - wyja-

śnia starosta Andrzej Maj. - Dział-
ka, na której ma powstać nowa 
stacja dializ, była dotąd niezago-
spodarowana. A kraśnicki szpital 
otrzyma ponad 3 mln zł na inwe-
stycje i realizację najważniejszych 
potrzeb. Pamiętajmy również, że 
nowa stacja dializ to jeszcze lep-
sza opieka dla pacjentów.
 Po zakończeniu trwania 
umowy dzierżawy firma Fresenius 

zwróci nieruchomość powiato-
wi wraz z całą infrastrukturą, tak-
że postawionym tam budynkiem. 
To samo dotyczy działki w dzielni-
cy fabrycznej, gdzie obecnie znaj-
duje się tzw. „nerka”. Po przepro-
wadzce na ul. Chopina (zgodnie  
z umową najpóźniej do 2020 r.) 
budynek wraz z działką na al. Nie-
podległości zostanie przekazany  
z powrotem powiatowi.

 za sprawą środków z tzw. 
schetynówek modernizowana 
jest już droga powiatowa między 
zakrzówkiem i Szastarką. 4 194 
000 zł to z kolei budżet trzech in-
westycji drogowych, które po-
wstaną dzięki dofinansowaniu 
z programu Rozwoju obszarów 
wiejskich.
 Dzięki bardzo dobrym rezul-
tatom w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych powiat kraśnicki reali-
zuje wiele znaczących inwestycji, 
zwłaszcza w dziedzinie infrastruk-
tury drogowej i szkolnej. Rok 2016 
to kolejne dobre wiadomości doty-
czące sukcesów z tym związanych. 
- Do roku 2017, wspólnie z gminami, 
wydamy ponad 4 mln zł na inwe-
stycje drogowe realizowane dzię-
ki dofinansowaniu z PROW - cie-
szy się starosta kraśnicki andrzej 
Maj. - Chodzi o przebudowę 3 dróg: 
Słodków II - Szastarka Stacja, Go-
ścieradów - Kosin, Józefów - Dzierz-

ponAd 5 milionów nA 
drogowe inwestycje

kowice. Te trzy złożone przez nas 
projekty znalazły się na wysokich 
miejscach na liście zatwierdzonej  
14 czerwca przez Zarząd Woje-
wództwa Lubelskiego. Dofinanso-
wanie z PROW wyniesie 63,63%.
 Latem zostanie zrealizowa-
ne kolejne ważne zadanie zaplano-
wane przez Zarząd Powiatu na 2016 
rok. Chodzi o przebudowę, wymia-
nę nawierzchni i oznakowania dro-
gi powiatowej w Sulowie, Blinowie 
i Szastarce na odcinkach o łącznej 
długości ok. 6 km. Koszt inwestycji 
to 1,1 mln zł.
 Modernizacja dróg powia-
towych nie ominie także w tym 
roku Kraśnika. Chodzi o trzy zada-
nia: remont odcinków al. Tysiąclecia,  
ul. Sikorskiego i ul. Nadstawnej. 
Środki na ten cel zostały zabezpie-
czone w tegorocznych budżetach 
obu samorządów. - Starostwo nie 
tylko prowadzi efektywną politykę 
w pozyskiwaniu dodatkowych pie-

niędzy na inwestycje w powiecie, 
ale także może je realizować dzięki 
dobrym relacjom i współpracy z na-
szymi gminami i miastami - podkre-
śla wicestarosta Mariusz Socha. 
 W przypadku wszystkich 
tych zadań powiat współpracuje  
z władzami lokalnych samorzą-
dów, które przekazują dodatkowe 
środki na ich realizację. Jeśli chodzi  
o PROW, to z jego funduszy korzy-
sta powiat, ale przede wszystkim 
robią to gminy. W sierpniu 2015 r.,  
z inicjatywy radnego wojewódz-

kiego Marka Kosa, doszło do spo-
tkania w Starostwie Powiatowym 
przedstawicieli samorządów i Urzę-
du Marszałkowskiego. Omówiono 
na nim możliwości pozyskania pie-
niędzy na drogi, zwracając uwagę 
na korzyści płynące ze wspólnych 
inicjatyw lokalnej administracji 
gminnej i powiatowej. Dzięki temu 
w przypadku licznych wniosków 
składanych przez gminy do PROW 
powiat występuje w roli partnera. 
Zwiększa to ich szansę na otrzyma-
nie dofinansowania.

 Rok temu w Dzierzkowi-
cach, a w tym roku w Stróży po-
wiatowe Centrum pomocy Rodzi-
nie w Kraśniku oraz Starostwo 
powiatowe po raz kolejny zor-
ganizowało Dzień Rodzicielstwa 
zastępczego. 
 PCPR pełni funkcję organiza-
tora rodzinnej pieczy zastępczej, po-

święto rodZin ZAstępcZych
dejmując wiele starań, aby zarówno 
rodziny zastępcze, jak i umieszczo-
ne w nich dzieci, miały należne im 
wsparcie i pomoc w różnym zakre-
sie. - Każdego roku organizujemy 
wspólnie z jedną z gmin powiatu 
święto dla rodzin zastępczych i lo-
kalnych społeczności - mówi staro-

sta andrzej Maj. - Podczas pikniku 
bawią się okoliczni mieszkańcy i za-
proszeni goście. Jest to więc bardzo 
dobra okazja do integracji uczestni-
ków spotkania. 
 W tym roku Dzień Rodzi-
cielstwa Zastępczego odbył się  
3 czerwca w Stróży gm. Kraśnik. Ak-
tualnie pod opieką PCPR znajduje 
się 88 rodzin i 120 dzieci.

Od ponad 10 lat Fresenius prowadzi „nerkę” w dzielnicy fabrycznej.

Tu powstanie nowa stacja dializ.

Droga w Sulowie gm. Zakrzówek przygotowana do remontu.

Barbara Zielińska z Nadleśnictwa Kraśnik 
opowiada dzieciom...

...o tajemnicach 
i ciekawostkach 

tutejszych lasów.
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 Kraśnickie Święto owoców 
Miękkich i Rękodzielnictwa miało 
w tym roku inną formułę niż zwy-
kle. - zrezygnowaliśmy z części 
oficjalnej, a podczas koncertów  
w amfiteatrze prowadzone były 
licytacje i kwesta na rzecz poszko-
dowanych w czerwcowej nawał-
nicy - wyjaśnia starosta kraśnicki 
andrzej Maj.
 20 czerwca tego roku przez 
cztery gminy powiatu kraśnickiego 

święto owoców inne niż Zwykle
przeszły gwałtowne burze z gradem. 
Kataklizm doprowadził do zniszcze-
nia wielu gospodarstw domowych 
oraz upraw rolnych, zarówno zbóż, 
jak i owoców. W związku z tym te-
goroczne Święto Owoców Miękkich 
i Rękodzielnictwa, zwane popular-
nie Maliniakami, było imprezą cha-
rytatywną: - Zrezygnowaliśmy z czę-
ści oficjalnej, a wydatki z nią zwią-
zane przeznaczymy na rzecz rodzin 
znajdujących się w potrzebie - wyja-

śnia starosta Maj. - Podczas koncer-
tów i na rynku starego miasta były 
też prowadzone licytacje i kwesta.  
W sumie uzbieraliśmy 10 154,90 zł.
 Święto Owoców Miękkich  
i Rękodzielnictwa, które odbyło się  
3 lipca br. w Kraśniku, rozpoczęło się 
o godz. 12:00 mszą św. w kościele pw. 
WNMP w Kraśniku w intencji poszko-
dowanych. W rynku starego miasta 
LGD Ziemi Kraśnickiej zorganizowała 
Festiwal Kulinariów i Sztuki Ludowej, 

zaś wieczorem w pobliskim amfite-
atrze wystąpiły grupy rockowe z Kra-
śnika Filet i Spring Rolls oraz gwiaz-
da koncertu charytatywnego Kamil 
Bednarek z zespołem.
- Świętowanie nie jest wyłącznie 
okazją do beztroskiej zabawy. Czę-
sto pod wpływem dramatycznych 
wydarzeń jednoczy nas również wo-
kół wspólnej sprawy. W tym roku tą 
wspólną sprawą była pomoc bliźnie-
mu - podkreśla starosta kraśnicki.

 5 czerwca 2016 roku odby-
ła się już trzecia edycja pikniku ro-
werowego Bicykliada. organizato-
rami tego wydarzenia są: Fundacja 
Baran Cycling, Starostwo powiato-
we w Kraśniku oraz gmina Dzierz-
kowice. 
 Cykliści do wyboru mieli czte-
ry trasy: 69 km, 35 km, 21 km oraz  
6 km. Każdy mógł więc wybrać odpo-
wiednią do swoich możliwości. Na ro-

rower moich mArZeń
wery wsiadło 118 cyklistów. Rajd był 
doskonałą okazją do integracji środo-
wiska ludzi aktywnych sportowo - za-
równo starszych, jak i najmłodszych.
 Rajdom rowerowym towa-
rzyszyło rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego „Rower moich marzeń”. 
Fundatorem nagród było Starostwo 
Powiatowe w Kraśniku. Do konkursu 
zgłoszono 128 prac plastycznych. Ko-
misja przyznała następujące miejsca 

w poszczególnych kategoriach:
przedszkola
Antoni Jankowski - Przedszkole Miej-
skie Nr 2 w Kraśniku - I miejsce
Szymon Jaworski - Przedszkole Nie-
publiczne „Dawid i Jula” w Kraśniku 
- II miejsce
Natalia Kramek - Publiczna Szko-
ła Podstawowa w Wojciechowie  
- III miejsce 
szkoła podstawowa kl. I - III
Marcel Wojtaszek - Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 5 w Kraśniku - I miej-
sce

Karolina Syroka - Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Leszczynie - II miejsce
Milena Sosnówka - Publiczna Szko-
ła Podstawowa Nr 5 w Kraśniku  
- III miejsce
szkoła podstawowa kl. IV - VI
Julia Nycz - Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Leszczynie - I miejsce
Martyna Tokarzewska - Publiczna 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kraśniku 
- II miejsce 
Julia Woźnica - Zespół Szkół w Księżo-
mierzy - III miejsce
gimnazjum i szkoła ponadgimna-
zjalna 
Dominika Mazur - Zespół Szkół Nr 1  
w Kraśniku - I miejsce
Karolina Przywara - Zespół Szkół  
w Księżomierzy - II miejsce
Emilian Pluta - Społeczne Gimnazjum 
w Kraśniku - III miejsce.

Jednym z laureatów
konkursu jest
Marcel Wojtaszek.
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 12 czerwca odbył się X Ju-
bileuszowy przegląd pieśni Maryj-
nej w Księżomierzy. Jak co roku fe-
stiwal cieszył się sporym zaintere-
sowaniem, na co wskazuje liczba 
uczestników - ok. 260 osób.
 W tym roku uległa zmianie 
formuła przeglądu, gdyż zrezygno-
wano z dwudniowych obchodów na 
rzecz jednego dnia, ale bardzo inten-
sywnego. Zmiany nie ominęły rów-
nież wykonawców, gdyż mieli oni 
możliwość zaśpiewania tylko jednego 
utworu. 
 Tradycyjnie festiwal rozpoczął 
się mszą św., którą odprawił proboszcz 
parafii ks. andrzej woch. Po litur-
gii nastąpiło powitanie zaproszonych 
gości oraz licznie przybyłych uczest-
ników przeglądu. Wykonawców oce-
niała jak co roku komisja konkursowa  
w składzie: Jolanta i Wiesław Bodo 
oraz Marek Modrzewski. Po przesłu-
chaniach, a w oczekiwaniu na werdykt 
jury, uczestnikom czas umilili ucznio-
wie z Zespołu Szkół im. Józefa Twa-
roga w Księżomierzy, którzy przygo-
towali na tę okazję występy taneczno 
- muzyczne. W Przeglądzie uczestni-
czyli przedstawiciele lokalnych władz 
gminnych, powiatowych i wojewódz-
kich. Występów wysłuchali m.in. wójt 
gm. Gościeradów Mariusz Szczepa-
nik i wicewójt tomasz Kremlaś, radni 
Powiatu Kraśnickiego edyta Dudziń-
ska i Stefan Stachula oraz radny Sej-
miku WL Marek Kos.
 Laureatami tegorocznego 
przeglądu w poszczególnych gru-
pach wiekowych są:
Szkoła podstawowa kl. I-III:
I miejsce Letycja Łyszczarz - Zespół 
Placówek Oświatowych im. Jana Paw-
ła II w Gościeradowie
II miejsce Alicja Kremlaś - SP w Księżo-
mierzy
III Agata Suszko - CK w Annopolu 
Wyróżnienia: Marcelina Kopeć - Para-
fia Niepokalanego Serca NMP w Kop-
ciach i Nikola Pawłaszek - CK w Anno-

jubileusZowy prZegląd w księżomierZy

polu
Szkoła podstawowa kl. IV - VI:
I miejsce Bartosz Mulier - CKiP w Kra-
śniku
II miejsce Filip Kopeć - SP w Księżomie-
rzy
III miejsce Oliwia Pawłaszek - CK w An-
nopolu
Wyróżnienia: Natalia Marszałek - CKiP 
w Kraśniku
Zespoły wokalne ze szkół podsta-
wowych:
I miejsce Zespół „Krzemień”- Zespół 
działa przy SP w Świeciechowie
II miejsce „Karat”- SP w Księżomierzy
III miejsce „Randevu”- CK w Annopolu
Wyróżnienia: „Rozśpiewane Nutki” 
- Zespół Placówek Oświatowych im. 
Jana Pawła II w Gościeradowie, „Pereł-
ki Maryi” z Parafia Niepokalanego Ser-
ca NMP w Kopciach oraz „Ciąg Dalszy 
Nastąpi”- Zespół wokalny ze Stróży
Soliści z gimnazjum i szkół ponad-
gimnazjalnych:

I miejsce Oliwia Kuśmierz i Małgorza-
ta Markowska - GOK w Gościeradowie
II miejsce Aleksandra Zięba - CKiP w 
Kraśniku i Magdalena Blacha - GOK 
Gościeradów
III miejsce Oliwia Konopa - CKiP w Kra-
śniku
Wyróżnienia: Barbara Pyra - Zespół 
Szkół Liśnik Duży i Mateusz Wilkos 
-DPS w Gościeradowie
Zespoły wokalne z gimnazjum  
i szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce „Perły Maryi” - Gimnazjum  
w Księżomierzy
II miejsce „Schola z Popkowic”
Soliści w kategorii Dorośli:
I miejsce Agni Caldarar z Kraśnika
II miejsce Urszula Olszówka - CKiP  
w Kraśniku
III miejsce Zofia Majerowska z Księżo-
mierzy
Zespoły wokalne z kategorii dorośli:
I miejsce „Klub Nowoczesnych Ko-
biet” - Olbięcin oraz „Zespół Ludowy 

z Księżomierzy” 
II miejsce „Borowiacy” z Borowa
III miejsce „Kowalanki” z Kowalina 
Wyróżnienia: Gminny Klub Aktywne-
go Seniora z Annopola oraz Klub Se-
niora w Gościeradowie
 Wszyscy laureaci otrzyma-
li „MEDALIONY” z wizerunkiem Mat-
ki Boskiej Księżomierskiej w trzech ko-
lorach: złoto, srebro oraz brąz (w za-
leżności od zajętego miejsca). Na-
grody wręczali poseł na Sejm RP  
andrzej Kryj, wójt Gminy Gościera-
dów Mariusz Szczepanik oraz ks. An-
drzej Woch.
 Tegoroczne uroczystości sta-
ły się również okazją do podziękowań 
za wieloletnia pracę przy organizowa-
niu przeglądu dla proboszcza ks. An-
drzeja Wocha oraz anny potockiej 
- pomysłodawczyni festiwalu. Uroczy-
stości zakończyły się odśpiewaniem 
hymnu przeglądu „Matko, która nas 
znasz, z dziećmi swymi bądź”.

 11 czerwca odbyła się 
kolejna 22. edycja „Biegu po 
Uśmiech”. to ważna dla lokalnej 
społeczności impreza integrują-
ca społeczność kraśnickiej wioski 
Dziecięcej SoS ze społecznością 
miasta. w ostatnich latach rośnie 
także sportowa ranga tego wyda-
rzenia biegowego.
 Kraśnicka Wioska Dziecięca 
SOS oraz jej partnerzy - m.in. lokal-
ne samorządy - zapraszają co roku 
w czerwcu nie tylko wszystkich mi-
łośników biegania, ale również do-
brej zabawy, zapewniając wiele 
atrakcji najmłodszym i całym rodzi-
nom. Oprócz emocjonujących bie-
gów rozgrywanych w różnych ka-
tegoriach, można było też zoba-
czyć przejazd motocyklistów, pokaz 
jiu-jitsu, występy dzieci z kraśnickich 
szkół, podszkolić się z kursu udziela-
nia pierwszej pomocy i zobaczyć po-
kazy strażackie. W tym roku nie za-
brakło również konsultacji dietetycz-
nych i fitness. Dla dzieci przygotowa-

no liczne konkursy, gry i zabawy. Do-
datkową atrakcją było wesołe mia-
steczko. 
 Bieg główny nosi od trzech 
lat imię andrzeja Kandzierskiego, 
który zmarł po ciężkiej chorobie na po-
czątku 2014 roku. Andrzej Kandzierski 
był członkiem krajowego Zarządu Sto-
warzyszenia SOS Wioski Dziecięce w 
Polsce, prezesem oddziału kraśnickie-
go Stowarzyszenia i jedną z najbardziej 
aktywnych osób zaangażowanych w 
działalność lokalnej Wioski Dziecięcej. 
Organizował wiele imprez sporto-
wych i rekreacyjnych dla rodzin wio-

skowych i spotkań integrujących je 
ze społecznością całego miasta. Naj-
ważniejszą z nich był właśnie „Bieg Po 
Uśmiech”. W ostatnich latach swego 
życia pracował w Starostwie Powiato-
wym w Kraśniku.
 Bieg główny rozegrano tym 
razem na dystansie 5 i 10 km. Zdecy-
dowanie najlepiej wypadli zawodnicy 
niezawodnego Szkolnego Klubu Bie-
gowego kierowanego przez trenera 
zbigniewa Białego. Nagrody i wy-
różnienia wręczali biegaczom radna 
powiatu Małgorzata wójcikowska 
i burmistrz Mirosław włodarczyk.

pobiegli
po uśmiech

 Do tragicznego wypadku 
doszło 17 czerwca na drodze Dzierz-
kowice - Urzędów. Kierowca stracił 
panowanie nad pojazdem, dacho-
wał, a następnie uderzył w drzewo, 
ponosząc śmierć na miejscu.
 Przybyli na miejsce poli-
cjanci ustalili, iż kierujący pojaz-
dem marki audi 38-letni mężczyzna 
- mieszkaniec gminy Dzierzkowice, 
na łuku drogi podczas wyprzedza-
nia pojazdu renault stracił panowa-
nie nad autem. Samochód dacho-
wał, a następnie uderzył w drzewo. 
Kierowca poniósł śmierć na miejscu. 
Nieprzytomny pasażer auta został 
przetransportowany śmigłowcem 
do szpitala w Lublinie.

śmiertelny wypAdek 
w dZierZkowicAch

Ponad 250 osób wystąpiło na scenie w Księżomierzy podczas maryjnego przeglądu.

Dla najmłodszych 
kraśniczan udział w wioskowych 

biegach jest zawsze wielkim przeżyciem.
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 znakomita organizacja, 
upalna pogoda i blisko 250 za-
wodników na starcie z całego 
świata - to z pewnością zapamię-
tają uczestnicy oraz widzowie 
pierwszego kraśnickiego półma-
ratonu. 
 Nie tylko organizatorzy, ale 
także mieszkańcy Kraśnika oraz 
okolic, stanęli na wysokości zada-
nia. Bieg na dystansie 21,97 km przy 
temperaturze ponad 35oC należy 
do wyjątkowo trudnych i niebez-
piecznych. Dzięki wspaniałej pu-
bliczności zawodnicy byli motywo-
wani dopingiem, ale również dosta-
wali dodatkową wodę i byli polewa-
ni na całej trasie. Wielu biegaczom 
pozwoliło to dotrwać do końca. 
 Na trasie wystartowało pra-
wie 250 osób - zarówno zawodo-
wych biegaczy, jak i tych dopie-
ro rozpoczynających walkę na naj-
dłuższych dystansach. Wśród nich 
było 60 kraśniczan.
 Zwycięzcą pierwszego kra-
śnickiego Półmaratonu im. 24 Puł-
ku Ułanów został wambua Duwa 
Boniface z Kenii (czas 1:09:41). Na 
3. miejscu uplasował się najlepszy 
wśród Polaków Kamil Jastrzębski 
z SKB Kraśnik (1:10:38). Wśród ko-
biet najszybsza była Kenijka Biwott 
gladys Jepkurui. 

krAśnicki półmArAton, cZyli 
żAr tropików

 Impreza została zorganizo-
wana pod hasłem „Biegam-Poma-
gam-Zwyciężam”. Jej uczestnikiem 
był pochodzący z Kraśnika i miesz-
kający w USA Dariusz Stuj. Wraz ze 
swoją fundacją przekazał on sprzęt 
rehabilitacyjny o wartości 40 tys. zł 
kilkudziesięciu potrzebującym oso-
bom. W akcję charytatywną prowa-
dzoną podczas półmaratonu zaan-
gażował się również kraśnicki PCK. 
Pomysłodawcami biegu na tym 
dystansie byli piotr Członka oraz 
Strefa Triathlonu Kraśnik: - Najwięk-
szą satysfakcją są dla mnie pozy-
tywne opinie uczestników półma-
ratonu oraz widzów - mówi Piotr 

prowadzący w Kraśniku Akademię 
Taekwon-do i od trzech lat organi-
zujący z powodzeniem duże impre-
zy biegowe. - Zorganizowanie pół-
maratonu nie byłoby możliwe, gdy-
by nie wielkie zaangażowanie wo-
lontariuszy i naszych przyjaciół, któ-
rzy poświęcili swój prywatny czas 
i ogromny wysiłek, aby ta impreza 
się udała. Wszystkim bardzo dzięku-
ję.
 Sponsorami półmaratonu 
byli m.in. Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki, PGE, Totalizator Sportowy, 
PBF Polish Bearings Factory (FŁT), 
Toyota Park Lublin, Veolia, Urząd 
Miasta Kraśnik.

 Starosta kraśnicki spotkał 
się w maju z Jakubem Kalinow-
skim, który zdobył złoty medal na 
Mistrzostwach Europy podczas za-
wodów rozgrywanych w fińskim 
Tampere. To największy medalo-
wy sukces w kraśnickim sporcie se-
niorskim.
 W spotkaniu uczestniczył 
trener mistrza piotr Członka pro-

mistrZ europy 
Z krAśnikA

 28 maja w Sobótce k/Wrocła-
wia w ramach 23. Biegu na Ślężę od-
były się Mistrzostwa Polski Seniorów 
w Biegach Górskich na krótkim dy-
stansie. W biegu alpejskim na 5 km 
wystartowało ponad 500 zawod-
ników. Wielką klasę pokazał Kamil 
Jastrzębski z SKB Kraśnik. Wycho-
wanek trenera zbigniewa Białego 
w imponującym stylu zdobył ty-
tuł Mistrza Polski Seniorów. W ka-
tegorii kobiet zwyciężyła Dominika  
Stelmach z Warszawy.
 Dzień później w Chodlu bie-
gacze rywalizowali w ramach XVIII GP 
Polski Środkowo - Wschodniej. W bie-
gu głównym - przełajowym dooko-
ła zalewu na 5 km bardzo dobrze za-
prezentowali się zawodnicy SKB Kra-
śnik. Kamil Młynarz zajął 2. miejsce 
w klasyfikacji generalnej. Na 4. miej-
scu uplasował się Michał Biały. W ka-
tegorii M-20 zwyciężył paweł Biały 
przed kolegą klubowym Damianem 
Jastrzębskim. W kategorii M-30 
tomek Liwak zajął 2. miejsce i w ka-
tegorii M-50 trener piotr Biały upla-
sował się na 3. miejscu.
 Zawodnik SKB Kraśnik paweł 
Raczyński do sukcesów klubu dorzu-
cił zwycięstwo na trasie 5 km podczas 
imprezy „Z biegiem Wisły - II Festiwal 
biegowy Annopol 2016” rozegranej 
29 maja.

udAny 
weekend 
krAśnickich 
biegAcZy

 To dwie zawodniczki LUKS 
Suples Kraśnik. Beata Kośla (na 
zdjęciu z prawej) wywalczyła brąz w 

brąZowe medAlistki Z bukAresZtu
kategorii 44 kg. Zapaśniczka z Kra-
śnika w walce o 3. miejsce pokona-
ła Węgierkę Biankę Reczi. Natomiast 

Dominika Szynkowska (kat. 48 kg) 
brązowy medal wywalczyła po zwy-
cięstwie z Kim Gmeiner z Austrii.

wadzący Kraśnicką Akademię Ta-
ekwon-do. Starosta Maj nie tyl-
ko wręczył gościom podziękowa-
nia w imieniu władz powiatu, ale 
także przekazał Jakubowi nagrodę 
pieniężną w związku z tak wielkim 
sukcesem sportowym, który jest 
dowodem ogromnego potencjału 
tkwiącego w kraśnickich sportow-
cach.

 Drużyna powiatu Kra-
śnickiego wygrała pewnie 5:0  
z Victorią parczew mecz oldbo-
jów o puchar Starosty Kraśnickie-
go podczas powiatowego podsu-
mowania sezonu piłkarskiego 
2015/2016. impreza odbyła się  
19 czerwca w Stróży.
 W składzie kraśnickiej druży-
ny zagrali piłkarze 13 lokalnych klu-
bów sportowych pod kierunkiem 
trenera Wojciecha Stopy. Po meczu 
najlepsi strzelcy i najlepsi zawodni-
cy z poszczególnych klubów powia-
tu nagrodzeni zostali za osiągnięcia 
w zakończonym sezonie. Nagroda 
specjalna starosty trafiła do Klubu 
Sportowego „Unia Wilkołaz”. Taką 
decyzję podjęła kapituła konkur-
sowa pod przewodnictwem Pawła 
Bielenia.

podsumowAnie 
seZonu

W półmaratonie wystartowało m.in. 60 biegaczy 
z Kraśnika i okolic.

Od lewej: Złoty medalista 
Jakub Kalinowski, trener 
Piotr Członka i starosta 

Andrzej Maj.

Trener Zbigniew Biały i Kamil Jastrzębski.


