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 30 stycznia starosta andrzej 
Maj i wicestarosta Mariusz So-
cha podpisali list intencyjny doty-
czący współpracy z lubelską spółką  
Nexbio. Firma zajmuje się m.in. inno-
wacyjnymi rozwiązaniami dla prze-
mysłu spożywczego i uprawy roślin 
oraz prowadzi badania w tym za-
kresie. - Widzimy możliwości podję-
cia wspólnych działań związanych  
z Centrum Certyfikacji Produktów 
Regionalnych, które chcemy utwo-
rzyć w Kraśniku - wyjaśnia staro-
sta Maj. - Planujemy także wspólny 
projekt edukacyjny adresowany do 

Centrum badawCzo-rozwojowe w KraśniKu?
uczniów szkół średnich zaintereso-
wanych nowoczesną biotechnolo-
gią.
 Nexbio to jeden z najbardziej 
znanych start-upów w Polsce. Spół-
ka powstała w Lubelskim Parku Na-
ukowo-Technologicznym, zaprezen-
towała swój potencjał w ubiegłym 
roku na specjalnym spotkaniu zor-
ganizowanym przez prezydenta RP 
andrzeja Dudę i niedawno uczest-
niczyła w misji gospodarczej pod-
czas wizyty prezydenta w Izraelu, 
którego gospodarka należy do naj-
bardziej innowacyjnych na świecie, 

zwłaszcza w dziedzinie rolnictwa  
i nowych technologii.
 Centrum Certyfikacji Produk-
tów Regionalnych ma w założeniu 
pomóc w tworzeniu marki produk-
tów spożywczych z całego regionu 
lubelskiego i wspieraniu m.in. lokal-
nych producentów owoców czy ar-
tykułów spożywczych.
 Centrum ma powstać w bu-
dynkach SP ZOZ w dzielnicy fabrycz-
nej, gdy ostatnie oddziały szpitalne 
zostaną przeniesione do starej dziel-
nicy na ul. Chopina. Natomiast nie-
ruchomość, gdzie znajduje się daw-

na przychodnia na al. Niepodległo-
ści i gdzie pierwotnie planowano lo-
kalizację Centrum, zostanie podzie-
lona na kilka działek i sprzedana  
w przetargu. Władze powiatu liczą, 
że  - ze względu na dobrą lokaliza-
cję - tymi działkami zainteresują się 
lokalni przedsiębiorcy i stworzą tam 
centrum handlowo-usługowe na 
wzór tego, które istnieje przy ul. Mic-
kiewicza.
 W projekt Centrum Certyfi-
kacji zaangażowani są - oprócz po-
wiatu - lubelskie uczelnie i Związek 
Sadowników RP.

Budynek starej przychodni zostanie rozebrany, a cała nieruchomość 
podzielona na mniejsze działki i wystawiona na przetarg z myślą 

o lokalnych przedsiębiorcach (handel i usługi). 

Centrum Certyfikacji powstanie obok w budynkach zwolnionych przez 
szpital po przeniesieniu kardiologii i ginekologii na ul. Chopina.

 Mieszkańcy Kraśnika i szpi-
tal powiatowy doczekali się w koń-
cu profesjonalnego lądowiska dla 
powietrznych karetek pogotowia. 
obiekt został oficjalnie oddany do 
użytku 3 lutego 2017 r. w zoz na  
ul. Chopina od kilku tygodni dzia-
ła też nowa przychodnia specjali-
styczna. obie inwestycje kosztowa-
ły razem ponad 2 mln zł. 
- Wszyscy chcielibyśmy, aby w naszych 
miastach i powiatach było jak naj-
więcej pięknych parków, placów za-
baw, hal sportowych, ścieżek rowero-
wych, wiejskich świetlic i domów kul-
tury - mówi starosta kraśnicki andrzej 
Maj. - W takich miejscach spędzamy 
najwięcej czasu, szukając odpoczyn-

otwarCie lądowisKa 
dla heliKopterów

ku i rozrywki. Jednak każdy z nas może 
kiedyś znaleźć się w sytuacji, która bę-
dzie wymagała szybkiego transpor-
tu medycznego, każdy może stać się 
ofiarą wypadku, doznać poważnego 
urazu w pracy, w domu czy podczas 
prac polowych. Umiejętność niesienia 
pierwszej pomocy i szybka interwen-
cja lekarska są w takich sytuacjach de-
cydujące. Mieszkańcy przez całe dzie-
sięciolecia czekali na powstanie lądo-
wiska, ponieważ doskonale wiedzą, że 
ma ono kluczowe znaczenie dla nasze-
go życia i zdrowia - podkreśla starosta.
 Lądowisko wraz z ogrodze-
niem, oświetleniem i drogą dojazdo-
wą znajduje się w okolicy kościoła pw. 
Miłosierdzia Bożego na Piaskach, kilka-

set metrów od szpitala. W maju ub.r. 
ZOZ ogłosił przetarg i wyłonił firmę, 
która w systemie „zaprojektuj i wybu-
duj” zrealizowała inwestycję - prace 
budowlane zostały wykonane pod ko-
niec 2016 r. Koszty to 869 tys. zł., przy 
czym Starostwo Powiatowe wykupiło 
jeszcze cztery działki, na których zlo-
kalizowano lądowisko i przekazało je  
w użytkowanie ZOZ-owi. Dyrekcja 
szpitala sfinansowała co prawda tę in-
westycję z własnego budżetu, ale bę-
dzie ubiegać się o dofinansowanie ze 
środków unijnych znajdujących się  
w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia. 
Lądowisko będzie służyło przede 
wszystkim pacjentom naszego szpita-
la. Może też być wykorzystywane, gdy 
dojdzie do wypadków drogowych - je-
śli okaże się, że śmigłowiec nie może 
wylądować w pobliżu zdarzenia.
- Dwa lata temu powstał w kraśnic-

kim szpitalu nowy blok operacyjny, 
w tamtym roku oddaliśmy nowy od-
dział dziecięcy i uruchomiliśmy nową 
przychodnię specjalistyczną, lokalizu-
jąc wszystkich lekarzy w jednym miej-
scu, co jest wygodnym rozwiązaniem 
z punktu widzenia pacjentów - cieszy 
się dyrektor SP ZOZ Marek Kos. - Cały 
czas podejmujemy działania zmierza-
jące do podwyższenia standardów 
opieki medycznej w naszym szpitalu  
i przychodniach.
 W oficjalnym otwarciu lądo-
wiska oraz przychodni uczestniczy-
li przedstawiciele władz samorządo-
wych i państwowych, m.in. poseł z Kra-
śnika i wiceminister sportu Jarosław 
Stawiarski, europoseł Krzysztof Het-
man, starosta kraśnicki andrzej Maj, 
burmistrz Mirosław włodarczyk, wój-
towie Marcin gąsiorowski, artur Ja-
skowski i grzegorz Lemiecha.Od lewej: Jarosław Stawiarski, Marek Kos i Andrzej Maj.

Kraśnickie lądowisko nocą. Fot. Piotr Kosmala.
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 zarząd powiatu w Kraśni-
ku utworzył punkty nieodpłat-
nych porad prawnych dla miesz-
kańców.
Punkty zlokalizowane są w:
1. Starostwie Powiatowym w Kraśni-
ku, al. Niepodległości 20 (pokój nr 6)
2. Urzędzie Gminy Kraśnik, ul. Ko-
ściuszki 24
Punkty czynne są codziennie od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach 7:30-15:30.
 Zgodnie z ustawą z dnia  
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej po-
mocy prawnej oraz edukacji praw-
nej powiat corocznie powierza pro-
wadzenie połowy punktów orga-
nizacjom pozarządowym w dro-
dze otwartego konkursu ofert ogło-
szonego na podstawie ustawy  
o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. W związku z tym 
Zarząd Powiatu w Kraśniku powie-
rzył prowadzenie 2 punktów nieod-
płatnych porad prawnych Centrum 
Wolontariatu w Kraśniku. 
Osoby uprawnione do otrzyma-
nia nieodpłatnej pomocy prawnej 
zgodnie z ustawą to:
l młodzież do 26. roku życia,
l osoby fizyczne, którym w okresie 
12 miesięcy poprzedzających zwró-
cenie się o udzielenie npp zosta-
ło przyznane świadczenie z pomo-
cy społecznej na podstawie ustawy  
o pomocy społecznej,
l osoby, które ukończyły 65 lat,
l osoby posiadające ważną Kartę 
Dużej Rodziny,
l kombatanci,
l weterani,
l osoby zagrożone lub poszkodo-
wane katastrofą naturalną, klęską 
żywiołową lub awarią techniczną,
l kobiety w ciąży.
Pomoc prawna udzielana w punk-
tach polega na:
l poinformowaniu osoby upraw-
nionej o obowiązującym sta-
nie prawnym, przysługujących jej 
uprawnieniach lub spoczywających 
na niej obowiązkach,
l wskazaniu osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania dotyczącego 
jej problemu prawnego, 

potrzebujesz pomoCy 
prawnej? l udzieleniu pomocy w sporzą-

dzeniu projektu pisma w sprawach,  
o których mowa w pkt 1 i 2, z wy-
łączeniem pism procesowych w to-
czącym się postępowaniu przygo-
towawczym lub sądowym i pism  
w toczącym się postępowaniu są-
dowo-administracyjnym,
l sporządzeniu projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów sądowych 
lub ustanowienie pełnomocnika  
z urzędu w postępowaniu sądo-
wym lub ustanowienie adwokata, 
radcy prawnego, doradcy podatko-
wego lub rzecznika patentowego  
w postępowaniu sądowo-admini-
stracyjnym.
Osoby uprawnione zgodnie  
z ustawą mogą uzyskać informa-
cje w zakresie:
l prawa rodzinnego, 
l spraw dotyczących rozwodu lub 
separacji,
l spraw dotyczących alimentów,
l spraw z zakresu prawa pracy,
l spraw z zakresu rozpoczęcia 
działalności gospodarczej,
l spraw z zakresu prawa cywilnego,
l spraw z zakresu prawa rzeczowe-
go, spadkowego, ubezpieczeń spo-
łecznych,
l spraw z zakresu prawa karnego,
l spraw z zakresu prawa podatko-
wego.
  Pomoc nie obejmuje 
spraw z zakresu: prawa celnego, 
dewizowego, handlowego i dzia-
łalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowywania do jej rozpoczę-
cia.
 Wszelkie informacje doty-
czące udzielania nieodpłatnej po-
mocy prawnej na terenie naszego 
powiatu znajdują się na stronie in-
ternetowej powiatu kraśnickiego 
powiatkrasnicki.pl, na BIP Starostwa 
Powiatowego w Kraśniku w zakład-
ce Nieodpłatna Pomoc Prawna. In-
formacji udzielają także pracowni-
cy Starostwa Powiatowego w Kra-
śniku pod nr. telefonu 81 826 17 88. 
 Powiat kraśnicki realizuje 
zadanie polegającego na świad-
czeniu nieodpłatnych porad praw-
nych z dotacji celowej otrzymanej 
z budżetu państwa. 

 25 stycznia Rada powiatu 
podjęła jednomyślnie uchwałę 
w sprawie współpracy pomiędzy 
kraśnickim samorządem a Rejo-
nem Sławuckim na Ukrainie.
 Umowę partnerską z samo-
rządowcami ukraińskimi tego sa-
mego dnia podpisali starosta kra-
śnicki andrzej Maj i wicestarosta 
Mariusz Socha.
- Chcemy umacniać relacje trans-
graniczne z Ukrainą i nasze dobro-
sąsiedzkie stosunki - mówi staro-
sta. - Równie ważna jest także moż-
liwość nawiązania kontaktu z ukra-
ińską Polonią z Rejonu Sławuckie-
go, gdzie znajduje się polski kościół 
oraz szkoła. Będziemy współpraco-
wać w takich dziedzinach jak: go-

będzie współpraCa 
z uKrainą

 powiat kraśnicki w bieżą-
cym roku razem z gminą goście-
radów wykonają inwestycje, któ-
re wcześniej zostały zgłoszone do 
realizacji przez radnych powiato-
wych edytę Dudzińską oraz wiesła-
wa Jedlińskiego. 
 Odcinki dróg, które będą wy-
konane zostały ustalone po konsul-
tacjach z mieszkańcami oraz władza-
mi gminy Gościeradów. Część z nich 
to zadania podejmowane w ramach 
współpracy powiatu i gmin w sys-
temie 50/50 - samorządy pokrywa-
ją koszty po połowie ze środków wła-
snych (czytaj str. 5). Część to projekty 
finansowane ze środków zewnętrz-
nych.
Zaplanowane inwestycje to:
l kontynuacja modernizacji dro-
gi powiatowej Gościeradów - Mni-

GośCieradów. powiat 
zadba o droGi w Gminie

spodarka, kultura, ochrona zdrowia, 
edukacja. Stąd decyzja o podpisa-
niu umowy partnerskiej.
 Z tej okazji do Kraśnika przy-
jechała delegacja na czele z Leoni-
dem Radziwilukiem, przewod-
niczącym Rejonu Sławuckiego.  
W ubiegłym roku Sławutę odwie-
dzili reprezentanci powiatu kraśnic-
kiego, wśród nich przedsiębiorcy, 
którzy nawiązali już pierwsze obie-
cujące kontakty. 
 Rejon Sławucki (odpowied-
nik polskiego powiatu) znajduje się 
niedaleko Łucka i Równego, w za-
chodniej Ukrainie. Podobnie jak po-
wiat kraśnicki, ma on charakter rol-
niczy. Miasto Sławuta liczy ponad 
30 tys. mieszkańców. 

szek - Kosin w ramach PROW,
l kontynuacja modernizacji drogi 
powiatowej Marynopole - Wólka 
Gościeradowska przy współudzia-
le Nadleśnictwa Gościeradów,
l kontynuacja modernizacji drogi 
powiatowej Gościeradów - Szcze-
cyn na odcinku o najgorszym sta-
nie nawierzchni,
l modernizacja drogi powiato-
wej Gościeradów - Salomin na 
odcinku o najgorszym stanie na-
wierzchni,
l modernizacja drogi Liśnik Duży 
- Księżomierz przy współudzia-
le Nadleśnictwa Gościeradów od 
drogi krajowej. 
 Planowane jest wykonanie 
chodników w miejscowościach 
Księżomierz oraz Gościeradów.

Od lewej: Leonid Radziwiluk, Andrzej Maj i Mariusz Socha.

Droga Księżomierz - Liśnik.

Prawnicy przyjmują interesantów m.in.
w Starostwie, pokój nr 6.
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 21 grudnia Rada powia-
tu przyjęła budżet na 2017 r. Do-
chody powiatu zostały określone  
w kwocie 106 121 340 zł, a wy-
datki w wysokości 113 276 389 zł. 
wydatki inwestycyjne wyniosą 
aż 27 043 577 zł. 12 radnych była 
za przyjęciem budżetu, 7 wstrzy-
mało się od głosu.
 Zarząd Powiatu planuje za-
ciągnięcie w przyszłym roku kre-
dytu w wysokości 3,5 mln zł umoż-
liwiającego realizację zadań inwe-
stycyjnych, z których większość bę-
dzie prowadzona z wykorzysta-
niem środków zewnętrznych, głów-
nie unijnych. - Od trzech lat sukce-
sywnie zmniejszaliśmy kwotę dłu-
gu - mówi starosta andrzej Maj. 
- W 2013 r. było to ponad 20 mln zł, 
w ubiegłym niecałe 16 mln zł (nie 
zaciągaliśmy wtedy żadnych kredy-
tów). Zakładamy, że w 2017 r. zadłu-
żenie powiatu, po zaciągnięciu kre-
dytu, wyniesie 17 277 008 zł.
Coraz więcej na inwestycje
 Najważniejsza i bardzo do-
bra wiadomość jest taka, że z roku 
na rok rosną wydatki inwestycyj-
ne powiatu. W 2013 r. stanowiły 
one 5,2% wydatków budżetowych 
ogółem, w 2016 r. było to już 11,9%,  
a w 2017 r. zostaną one podwojo-
ne do 23,9%. - Mamy duże środki 
na inwestycje, największe od wie-
lu lat i żeby zrealizować zaplanowa-
ne zadania z udziałem środków ze-
wnętrznych, musimy posiłkować się 
kredytem na wkład własny. Jednak 
sytuacja finansowa powiatu kraśnic-

budżet powiatu pełen inwestyCji
kiego będzie w przyszłym roku bar-
dzo stabilna - podkreśla starosta.
 Największą inwestycją, któ-
rej realizacja rozpocznie się w przy-
szłym roku, będzie megaprojekt 
drogowy, czyli w przypadku powia-
tu kraśnickiego modernizacja dro-
gi od centrum Urzędowa do Popko-
wic, a potem w stronę Dąbrowy Bór  
i Kraśnika aż do strefy ekonomicz-
nej. Chodzi o odcinek długości po-
nad 14 km. Zakładany koszt z do-
finansowaniem unijnym to 6 350 
000 zł. Lubelskie powiaty czekają 
teraz na podpisanie umów z Urzę-
dem Marszałkowskim i uruchomie-
nie środków, z czym dotąd zwleka-
no. Niejako kompleksowo z tą inwe-
stycją w 2017 r. zostanie także wy-
remontowana trasa od Popkowic 
do Wilkołaza w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016-
2019”. To przedsięwzięcie realizo-
wane wspólnie z gminą Wilkołaz za  
2 100 000 zł.
 Powiat przebuduje również 
drogi Józefów - Dzierzkowice (1 192 
726 zł), Gościeradów - Kosin (987 
868 zł) i Słodków II - Szastarka Sta-
cja (1 986 972 zł). Wszystkie trzy za-
dania zostaną sfinansowane przy 
udziale środków z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich oraz przy 
wsparciu lokalnych samorządów.
współpraca z gminami 
 Na początku roku doszło do 
spotkania starosty z przedstawicie-
lami miast i gmin powiatu w spra-
wie wspólnych inwestycji. Uzgod-

nione z wójtami i burmistrzami za-
dania zostały ujęte w pierwszych 
zmianach budżetowych w 2017 r., 
bowiem powiat miał zabezpieczo-
nych część środków w rezerwie ce-
lowej. Wśród tych inwestycji znajdą 
się modernizacje dróg Dzierzkowi-
ce - Ludmiłówka, Boby - Mikołajów-
ka i w Borowie. Miały być one wy-
konane w 2016 r., ale nie udało się 
wówczas rozstrzygnąć przetargów. 
Podobnie jest z odcinkiem drogi Li-
śnik - Księżomierz, gdzie partne-
rem ma być Nadleśnictwo Goście-
radów. - Jeśli wszystko się uda, to 
w 2017 roku zmodernizujemy po-
nad 45 km dróg - podkreśla Andrzej 
Maj. - To odległość jak z Kraśnika 
do Lublina, więc chodzi o napraw-
dę duże inwestycje. W skali powia-
tu takich jeszcze nie było, a przecież 
przez ostatnie dwa lata wyremonto-
waliśmy lub zbudowaliśmy w sumie 
26 km dróg powiatowych. Dużo za-
leży od tego, jakie będą kosztorysy  
i rozstrzygnięcia przetargów na te 
inwestycje oraz od deklaracji ze 
strony władz gmin i miast.
termomodernizacja, warsztaty 
szkolne i szpital
 Chociaż inwestycje drogo-
we stanowią główną część wydat-
ków inwestycyjnych w budżecie 
na 2017 r., znalazły się w nim tak-
że zadania związane z rozbudo-
wą bazy szkolnej i sportowej. Do-
kończona zostanie inwestycja w ZS  
nr 1 w starej dzielnicy Kraśnika, 
gdzie wokół nowego boiska ze 
sztuczną nawierzchnią powstanie 

bieżnia. Nowe boisko wielofunkcyj-
ne zostanie zbudowane w ZS nr 2 
(„Rej”) i zastąpi stary wysłużone as-
faltowy obiekt (koszt 500 000 zł). 
Rok 2017 to również początek jed-
nej z najważniejszych inwestycji tej 
kadencji, czyli budowy nowocze-
snych Warsztatów Szkolnych przy 
ZS nr 3. Jej całkowity koszt to ok.  
6 000 000 mln zł.
 Powiat planuje też termo-
modernizację budynków użytecz-
ności publicznej. Chodzi o ZS nr 1  
i 2 oraz budynki szpitala w dzielnicy 
fabrycznej. Na ten cel w przyszłym 
roku zaplanowano 400 000 zł, ale 
cała inwestycja będzie realizowana 
do 2019 r. i wniosek złożony do Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go opiewa na kwotę 4 777 137 zł.
 W przyszłorocznym budże-
cie zapisano również dotacje celo-
we dla SP ZOZ-u o łącznej wysoko-
ści 3 000 000 zł. Środki te zostaną 
głównie przeznaczone na wydat-
ki związane ze zmianą lokalizacji  
i modernizacją szpitalnych oddzia-
łów oraz na nowe wyposażenie  
SOR-u.
 Podczas dyskusji radni opo-
zycji, którzy wstrzymali się od gło-
su przy uchwalaniu budżetu, zwra-
cali uwagę na zagrożenia związa-
ne z niektórymi zapisami, np. po-
wiatową oświatą: - Rezerwa fi-
nansowa w jednostkach oświato-
wych jest zbyt mała - uważa radny  
Jerzy Misiak. - Obawiam się, że bę-
dziemy musieli do oświaty w trak-
cie roku dokładać.

Duże możliwości inwestycyjne  
i duży deficyt
 Budżet roku 2017 od stro-
ny inwestycyjnej dość oczekiwa-
ny, a z drugiej strony pod wzglę-
dem finansowym mocno nas zadłu-
żający, gdzie zakładany deficyt wy-
niesie ponad 7,155 tys. zł. Jeszcze  
w miesiącu wrześniu 2016 r. dys-
kutowaliśmy jak racjonalnie wydać 
ponad 10 mln nadwyżki, ponadto, 
z początkiem roku, dysponujemy 
sporymi środkami wolnym w gra-
nicach 3 mln zł. Dla potwierdzenia 

oKiem opozyCji
moich słów, sięgam do protokołu 
wrześniowego z obrad Rady Powia-
tu, gdzie pani skarbnik mówiła ,,bu-
dżet za I półrocze zamyka się nad-
wyżką w kwocie 13 063 981,76 zł”. 
Jeśli nawet środki z subwencji były 
awansem w kwocie 3 mln zł. Mając 
własnych środków z 2016 roku oko-
ło 10 mln zł plus obecne, daje nam 
rekordową liczbę i duże możliwości 
inwestycyjne. W związku z czym je-
stem zdziwiony tym deficytem, co 
wiąże się, ze wzrostem całkowitego 
zadłużenia powiatu. To jest pryncy-

pialna przyczyna nie poparcia przez 
PiS tego projektu budżetu, gdyż to 
samo można było zrobić bez zadłu-
żenia się, pod warunkiem panowa-
nia na wydatkami w 2016 roku. 
 Wbrew przyjętej wielolet-
niej prognozie finansowej, budżet 
roku 2018, wszystko na to wskazuje 
- także będzie deficytowy. Dlacze-
go tak twierdzę, skoro przy tak do-
brej sytuacji finansowej roku 2016, 
gdzie w mojej ocenie, 9 mln zł z tego 
roku przejdzie na budżet roku 2017 
i to przyniesie ponad 7 mln deficy-
tu. Nie jest tajemnicą, że te inwesty-
cje budżetowe odczytuję jako dzia-
łanie już pod wybory samorządo-

we roku 2018. I tu chcę zaznaczyć, 
że inwestycje są potrzebne i akcep-
towane przez prawą stronę, lecz tu 
brakuje zrównoważonej polityki fi-
nansowej w jednostkach organiza-
cyjnych powiatu, gdzie pan staro-
sta miał być jej strażnikiem. Tak się 
nie stało, stąd problemy. Już dzisiaj 
z góry zakładamy, że w 2018 roku, 
bez sprzedaży za kwotę 3,3 mln zł 
gospodarstwa w Wólce Gościera-
dowskiej nie domknie się finanso-
wo budżet.

Roman Bijak
Radny PiS i przewodniczący  

komisji rewizyjnej 
Rady Powiatu w Kraśniku

Przebudowa drogi od Urzędowa przez Popkowice 
do Dąbrowy Bór będzie największą inwestycją 

w latach 2017 - 2018.

W 2017 r. powstanie nowoczesne boisko 
wielofunkcyjne przy „Reju”.

Po przeniesieniu oddziałów szpitalnych do starej 
dzielnicy zostanie  wykonana termomodernizacja 

budynków, gdzie w przyszłości zlokalizowane zosta-
nie Centrum Certyfikacji Produktów Regionalnych.
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 12 stycznia, podczas kon-
ferencji prasowej w Starostwie 
powiatowym, przedstawiciele lo-
kalnych samorządów zapowie-
dzieli remonty ul. Urzędowskiej  
i Lubelskiej w latach 2017-2018. 
 W spotkaniu wzięli udział 
marszałek województwa Sławo-
mir Sosnowski, starosta kraśnicki 
andrzej Maj, burmistrz Kraśnika 
Mirosław włodarczyk i radny Sej-
miku Marek Kos.
- W ostatnim czasie dużo mówiło się 
o proponowanym nowym przebie-
gu drogi wojewódzkiej nr 833 - przy-
pomniał radny Marek Kos. - Budzi to 
spore zainteresowanie, ale też nie-
pokój mieszkańców, którzy pytają 
co będzie z dotychczasowym prze-
biegiem drogi, czyli naszymi ulica-
mi Lubelską i Urzędowską? Stan ich 
nawierzchni jest bardzo słaby. Dlate-
go 30 grudnia złożyłem interpelację 
do pana marszałka z prośbą o wska-
zanie czasu i możliwości doraźne-
go remontu tych ulic. Cieszę się, że 
marszałek tak szybko odpowiedział  
i przyjechał do Kraśnika z propozycją 
wyjścia z tej trudnej sytuacji.
 Droga wojewódzka nr 833 
na terenie Kraśnika jest trasą o naj-
większym natężeniu ruchu spośród 
dróg wojewódzkich na Lubelszczyź-
nie i wymagających remontu. We-
dług badań dziennie ulicą Urzędow-
ską przejeżdża ponad 13 000 samo-
chodów. To natężenie ruchu porów-
nywalne do tego na drogach krajo-
wych.
 Pierwsze robocze spotkanie 
przedstawicieli samorządów odbyło 

urzędowsKa do remontu
się już 16 stycznia w Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich. Remonty nawierzch-
ni dróg muszą być zgrane z inwesty-
cjami kanalizacyjnymi, które będzie 
realizował kraśnicki KPWiK.
 Z planowanej inwestycji cie-
szy się również starosta kraśnicki An-
drzej Maj: - Dwa miesiące temu na ła-
mach jednej z lubelskich gazet mó-
wiłem, że jeszcze w tej kadencji sa-
morządu konieczny jest remont uli-
cy Urzędowskiej i że będę namawiał 
do takich decyzji marszałka Sosnow-
skiego oraz Zarząd Województwa. 
Budowa obwodnicy w bliżej nie-
określonej perspektywie i nowa lo-
kalizacja drogi 833 nie rozwiążą bo-
wiem problemu złej nawierzchni na 
tej ulicy, bo ona dalej pozostanie 
głównym łącznikiem między starą 
dzielnicą i fabryczną. 
 Głównym inwestorem bę-
dzie województwo, a partnerami 
- powiat i miasto Kraśnik, które we-
zmą na siebie 30% kosztów zadania. 
W 2017 r. powinny zostać zmoderni-
zowane co najmniej 3 km. 
- Współpracowaliśmy już w tym skła-
dzie przy budowie Tysiąclatki i je-
stem przekonany, że i tym razem na-
sze przedsięwzięcie zakończy się po-
myślnie. Przypomnę, że jest to zada-
nie spójne z planowaną na 2018 r. 
przez powiat i miasto modernizacją 
ulic Lubelskiej - Strażackiej - Piłsud-
skiego. W tym roku składamy wnio-
sek do „Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019”, aby pozy-
skać środki na ten cel - dodaje staro-
sta Maj.

 13. Międzynarodowa Kon-
ferencja Sadownicza w Kraśniku 
cieszyła się wyjątkowym zainte-
resowaniem. i jak zwykle stała na 
wysokim poziomie. 
 Tematem tegorocznego 
spotkania sadowników (19-20 stycz-
nia) były aktualności w produkcji 
owoców jagodowych i pestkowych. 
Do Kraśnika przyjechali z tej oka-
zji przedstawiciele ośrodków ba-
dawczych i firm specjalizujących się  
w produktach i usługach dla rolnic-
twa. O wysoki poziom merytorycz-
ny konferencji od lat dbają specja-
liści z Katedry Sadowniczej Uniwer-
sytetu Przyrodniczego w Lublinie.
 W tym roku firmy i instytu-
cje związane z sektorem owoco-
wym zaprezentowały się na ponad 
100 stoiskach wystawienniczych. 
Przedstawiono także najbardziej 
aktualne informacje dotyczące no-
wych odmian i gatunków w sadow-
nictwie, ochrony roślin uprawnych, 

sadowniCze trendy 
wyznaCza KraśniK

technologii produkcji, biostymula-
cji, zbiorów i przechowywania. Za-
równo część wystawiennicza, jak  
i wykładowa cieszą się dużą popu-
larnością.
- Nie bez powodu kraśnicka Konfe-
rencja Sadownicza nosi nazwę Ja-
godowe Trendy - podkreśla wice-
starosta kraśnicki Mariusz Socha. 
- Trzeba te aktualne trendy w pro-
dukcji i sprzedaży owoców znać, 
aby skutecznie konkurować na tym 
trudnym przecież rynku. Dlatego 
cieszę się, że Konferencja na stałe 
związana jest z powiatem kraśnic-
kim. Tym bardziej, że przyjeżdża-
ją tu nie tylko okoliczni mieszkańcy, 
ale także osoby z całej Polski. To naj-
lepsza promocja powiatu jako jed-
nego z najważniejszych ośrodków 
produkcji owoców miękkich w Pol-
sce.
 Powiat kraśnicki jest naj-
większym producentem malin  
w Polsce, popularne są tu również 
uprawy innych owoców: porze-

czek, truskawek, aronii, ale także ja-
błek i gruszek. Dyskusję wśród plan-
tatorów zdominowały nowości do-
tyczące technologii produkcji oraz 
„gorące” aktualnie tematy: likwida-
cja od 2017 r. unijnych dopłat do 
produkcji malin oraz problem pra-
cy sezonowej i propozycje zmian 
w przepisach dotyczące zatrudnia-
nia obcokrajowców (do pracy przy 
zbiorach przyjeżdżają na Lubelsz-
czyznę przede wszystkim Ukraińcy).
 Tomasz Solis z gm. Urzędów 
jest wiceprezesem Związku Sadow-
ników RP. Produkcją owoców zajmu-
je się od początku lat 80. - Pamię-
tam czasy, kiedy pracownicy Fabry-
ki Łożysk Tocznych brali specjalnie 
urlopy w sezonie, aby dorobić sobie 
do pensji na zrywaniu malin. To się 
wtedy opłacało. Dziś czapki z głów 
przed tymi, którzy znajdą chętnych 
do pracy przy zbiorach - mówił wi-
ceprezes Solis podczas panelu dys-
kusyjnego poświęconego wprowa-

dzeniu spójnych i korzystnych dla 
rolników przepisów dotyczących 
pracy sezonowej. Związek Sadow-
ników RP już od kilku lat podejmuje 
działania legislacyjne w tej sprawie. 
Dla branży owocowo-warzywnej to 
kluczowa dziś kwestia. Jak wskazu-
ją badania Instytutu Ekonomiki Rol-
nictwa i Gospodarki Żywnościowej, 
prawie 2/3 pracowników najem-
nych w naszym rolnictwie to obco-
krajowcy - głównie Ukraińcy. Dlate-
go zdefiniowanie w przepisach pra-
cy sezonowej i proste zasady za-
trudniania obcokrajowców są tak 
ważne. Zatrudnienie w rolnictwie 
indywidualnym może znaleźć na-
wet 500 tys. osób na 30-40 dni ro-
bocze w roku.
 Organizatorami Międzynaro-
dowej Konferencji Sadowniczej, któ-
ra odbyła się w Zespole Szkół nr 3 w 
Kraśniku, byli: Związek Sadowników 
RP, Uniwersytet Przyrodniczy w Lu-
blinie oraz kraśnickie Starostwo Po-
wiatowe. 

Z inicjatywą remontu ul. Urzędowskiej wystąpił 
radny lubelskiego Sejmiku Marek Kos.

Od lewej: Marek Kos, Andrzej Maj, Sławomir Sosnowski i Mirosław Włodarczyk.

Wicemarszałek województwa lubelskiego Grzegorz Kapusta 
i wicestarosta kraśnicki Mariusz Socha na Konferencji Sadowniczej.
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 Bolesław Kowalski ps. 
„wicher” był żołnierzem kampa-
nii wrześniowej i brał udział w bi-
twach pod Kockiem, Serokom-
lą oraz wolą gułowską. w cza-
sie okupacji walczył w szeregach 
armii Krajowej. od 1990 r. jest 
członkiem Stowarzyszenia pol-
skich Kombatantów, pełni też 
funkcję prezesa koła nr 6 w ol-
bięcinie. 

 Major Kowalski skończył 
w styczniu tego roku 100 lat (uro-
dził się w Liśniku Dużym) i może po-
chwalić się doskonałą kondycją oraz 
pamięcią. Z okazji urodzin bohate-
ra walk o niepodległą Polskę odwie-
dzili starosta andrzej Maj z wój-
tem gminy Trzydnik Duży Francisz-
kiem Kwietniem oraz kierowni-
kiem KRUS w Kraśniku agnieszką 
Szymulą. Zarząd Powiatu przyznał 
mjr Kowalskiemu „Wichrowi” medal 
za zasługi dla Powiatu Kraśnickiego. 

 Dzięki dietom przekazanym 
przez radną powiatową edytę Du-
dzińską młodzież z gminy Gościera-
dów mogła wyjechać na ferie do Za-
kopanego.
 Podczas ferii zimowych dzie-
ci ze szkół gminy Gościeradów mia-
ły możliwość wzięcia udziału w ,,Bia-
łej Szkole” - zimowisku zorganizowa-
nym przez Zespół Szkół im. Janiny 
Wierzchowskiej w Liśniku Dużym. 
 Patronat nad imprezą obję-
li wójt Mariusz Szczepanik oraz rad-
na powiatowa Edyta Dudzińska. Zi-
mowisko odbyło się w zimowej sto-

licy Polski - Zakopanem, w dniach od 
16 - 20 stycznia. Program wypoczyn-
ku był bardzo bogaty, dzieci brały 
udział w zajęciach nauki języka pro-
wadzonych przez anglojęzycznych 
wolontariuszy, uczyły się jeździć na 
nartach oraz relaksowały na basenie. 
Wśród atrakcji znalazł się także wie-
czór góralski i ognisko. 
 Nie zabrakło też wycieczek w 
góry z przewodnikiem tatrzańskim. 
Tak bogaty program był możliwy 
do zrealizowania dzięki życzliwym 
sponsorom, którzy dofinansowali or-
ganizację zimowiska.

jubileusz wojenneGo 
bohatera

na ferie do zaKopaneGo

 4 stycznia odbyło się spo-
tkanie z przedstawicielami samo-
rządów lokalnych, wójtami i bur-
mistrzami, na którym omówiono 
szczegóły dotyczące wspólnych 
inwestycji drogowych. - Będą one 
realizowane w tym roku na tych 
samych zasadach, jak w latach 
poprzednich: kosztami podzieli-
my się z lokalnymi samorządami 
po połowie - wyjaśnia starosta 
andrzej Maj. - w kilku przypad-
kach wsparcia udzieli nam także 
nadleśnictwo gościeradów.

 Na ten cel powiat przezna-
czy ze swojego budżetu co naj-
mniej 2,5 mln zł. - Liczymy na to, że 
w styczniu rady gmin i miast podej-
mą stosowne uchwały, abyśmy mo-
gli jak najszybciej ruszyć z przetar-
gami na te wspólne remonty i na-
prawy nawierzchni dróg w powie-
cie kraśnickim - podkreśla starosta. 
 Jakie inwestycje remontowe 
zostaną zrealizowane w tym roku? 
Zmodernizowane i naprawione zo-
staną następujące odcinki dróg. 

 Miasto Kraśnik: al. Niepodle-
głości (od ul. Urzędowskiej do Inwali-
dów Wojennych), ul. Oboźna (od ul. 
Lubelskiej do DPS), ul. Koszarowa.
 annopol: odcinki dróg 
w miejscowościach Wymysłów, Bli-
skowice, Grabówka, Borów. 
 Urzędów: m.in. droga w Bo-
bach (od kościoła do cmentarza)  
i w Bęczynie.
 Dzierzkowice: droga Dzierz-
kowice - Ludmiłówka.

 gościeradów: drogi w Szcze-
cynie, Salominie, Liśnik - Księżo-
mierz.
 gmina Kraśnik: drogi na 
Podlesiu i Kolonii Stróży (ul. Różana).
 Szastarka: droga w Polich-
nie (od szkoły w kierunku GOK-u).
 trzydnik Duży: drogi 
w Owczarni i Trzydniku Małym.
 zakrzówek: drogi w Maj-
danie Grabina, Zakrzówku Wsi i Za-
krzówku Nowym.

w porozumieniu z Gminami
Droga Dzierzkowice - Ludmiłówka.

Droga z Bobów do Mikołajówki.

Droga przez Owczarnię do Rzeczycy.

Ul. Oboźna w starej dzielnicy Kraśnika.

Major Bolesław Kowalski skończył w styczniu br. 100 lat.

telewizyjny raport z KraśniKa
 W każdą środę o godz. 17:15 na antenie Lubelska.tV można obej-
rzeć „Raport Lubelski z Kraśnika”. Ten serwis informacyjny poświęcony 
jest tylko lokalnym wydarzeniom. Oprócz newsów i relacji z miasta oraz po-
wiatu dawna Telewizja Kraśnik proponuje widzom także program publicy-
styczny „KontRapUnKt z KRaŚniKa”. Raport można oglądać w sieciach 
kablowych oraz na www.lubelska.tv. Powtórki programu w każdą sobotę 
i niedzielę.
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 W tym roku mieszkańcy Kra-
śnika będą świętować 640-lecie po-
wstania. O pochodzeniu nazwy 
miasta możemy przeczytać m.in.  
w książce Stefana warchoła 
z UMCS pt. „Nazwy miast Lubelsz-
czyzny”. Począwszy od XIV w. zapi-
sów dla nazwy Kraśnik jest bardzo 
wiele i wszystkie są na ogół jedno-
znaczne. Pewne różnice w zapisach 
dotyczą właściwie tylko strony gra-
ficznej danej nazwy. Stosunkowo 
najczęściej spotykanymi w źródłach 
historycznych zapisami dla nazwy 
Kraśnik są: Kraszznik obok Krasznyk 

jaKie jest poChodzenie nazwy KraśniK?
oraz Crasnik obok Crassnyk. Wszyst-
kie te zapisy należy czytać jako Kra-
śnik. 
 Pod względem słowotwór-
czym nazwa Kraśnik pochodzi od 
powszechnie niegdyś znanego i uży-
wanego wyrazu „krasa” w znaczeniu 
”barwa, piękność’. A więc podstawą 
słowotwórczą dla nazwy Kraśnik jest 
rzeczownik krasa lub przymiotnik 
krasny - pisze Stefan Warchoł. Wy-
raz ten znany jest również w innych 
językach słowiańskich, np. rosyjskim 
czy ukraińskim. Zresztą wyraz krasa 
używany jest i dziś, np. w gwarach.

 Jak czytamy w książce „Na-
zwy miast Lubelszczyzny”, również 
z punktu widzenia historyczno-zna-
czeniowego formacja nazwy Kra-
śnik jest jasna i przekonująca. Otóż 
podstawa słowotwórcza danej na-
zwy, czyli wyraz (pień) „krasa” okre-
śla piękne, pofałdowane i barwne  
z punktu widzenia fizjograficznego 
położenie grodu. I rzeczywiście ob-
szar, na którym położony jest Kra-
śnik, ma pod tym względem wy-
gląd niejednolity, mianowicie pagór-
kowaty, mocno pofałdowany. A za-
tem podstawa słowotwórcza nazwy 

Kraśnik jest jak najbardziej związa-
na z topografią terenu. Tym samym 
z punktu widzenia znaczeniowego 
nazwę tę należy zaliczyć do grupy 
nazw tzw. topograficznych, podob-
nie jak Krasnobród, Krasnystaw itd. 
 Warto też wiedzieć, że nazwa 
Kraśnik znana jest także w innych 
częściach Polski. Występuje ona np. 
w pow. skierniewickim i sandomier-
skim. Ponadto spotyka się cały sze-
reg nazw miejscowych w różnych 
punktach Polski, dla których podsta-
wą słowotwórczą był w przeszłości 
wyraz „krasa”.

 Książka pod tytułem „Jak 
zdobywano łożyskowe miasto. 
początki miasta i fabryki w doku-
mentach i relacjach. Lata 1935-55” 
to pierwsza publikacja dotyczą-
ca tylko i wyłącznie pierwszych 
lat miasta Kraśnika Fabrycznego  
i pobliskiego zakładu łożyskowe-
go obejmująca lata 1935-1955. 
 Jej autorami są: grzegorz 
Jankowski, aneta Kowalczyk, 
Beata Czaplarska oraz Jarosław 
Cybulak a wydawcą firma GŁOS, 
która jest wydawcą lokalnej prasy.
 Autorzy tworząc publikacje 
sięgnęli głównie do dokumentów 
dotyczących fabryki i dzielnicy fa-
brycznej jakie zgromadzone zosta-
ły w kraśnickim Oddziale Archiwum 
Państwowego. Wiele z nich po raz 
pierwszy zostało zaprezentowanych 
publicznie. Historię uzupełniają rela-
cje kilku osób, które na przyfabrycz-
nym osiedlu pojawiły się już pod ko-
niec lat 40. lub na początku 50. Auto-
rom udało się także dotrzeć do cór-
ki pierwszego dyrektora fabryki, któ-

jaK zdobywano łożysKowe miasto
ra przekazała ciekawe fakty na temat 
pracy w największym do dziś zakła-
dzie w Kraśniku. Temat samej fabryki 
zajmuje sporą część książki, bowiem 
nie byłoby Kraśnika Fabrycznego bez 
FŁT, która była pierwszym zakładem 
produkującym łożyska w Polsce.
 Książka została wydana 
w twardej oprawie. Zawiera także 
sporo zdjęć dotyczących tematu pu-
blikacji. Ciekawym do niej dodatkiem 
jest plan osiedla fabrycznego z 1949 
roku.
Książka jest dostępna m.in. w kra-
śnickich księgarniach „Avalon”, re-
dakcji „Głosu Kraśnickiego” i siedzibie 
Oddziału Archiwum Państwowego  
w Kraśniku.
 O historii powstania książ-
ki i autorach można się dowiedzieć, 
zaglądając na stronę internetową  
www.krasnikfabryczny.pl.
 Wsparcia w jej wydaniu 
udzieliła Fabryka Łożysk Tocznych 
Kraśnik S.A., a także miasto Kraśnik  
i powiat kraśnicki.

 30 listopada 2016 r. w Stalowej 
woli odbył się pogrzeb Haliny wojta-
nowskiej. zmarła w wieku 84 lat.
 Halina Wojtanowska była siat-
karką „Stali”, trenerką w kraśnickim klu-
bie oraz nauczycielką wychowania fi-
zycznego w Liceum Ogólnokształcą-
cym im. Mikołaja Reja.
 Pod koniec lat 50. siatkarki „Sta-
li” grały w III lidze. W sezonie 1960/61 
kraśniczanki były bliskie awansu na 
wyższy szczebel. W drużynie z tamte-
go okresu występowały m.in. Halina 
Ferenc (później Wojtanowska) oraz Ja-
dwiga Morelewska.
 Halina Wojtanowska jest obok 
koleżanki z zespołu, Jadwigi Morelew-
skiej (wieloletniej działaczki „Stali”) oraz 
trenera Bonifacego Michałowskiego  
i Marii Muszyńskiej, nauczycielki w-f  
w Szkole Podstawowej nr 2 (później 6), 
osobą, która odegrała znaczącą rolę  
w budowaniu bogatej historii kraśnic-
kiej siatkówki żeńskiej.
 Wraz z B. Michałowskim two-
rzyła w „Stali”, do roku 1987, świetnie 
uzupełniający się duet trenerski. Była 
trenerką, która poświęciła się szkoleniu 
najmłodszych dziewcząt. Przyjmował 

halina wojtanowsKa 
- wielKa osobowość KraśniCKiej siatKówKi

je następnie pod swoje „skrzydła” B. Mi-
chałowski. Lata wspólnej pracy świet-
nych szkoleniowców przyniosły wspa-
niałe efekty. Brakowało jednak tego naj-
ważniejszego - awansu siatkarek „Stali” 
do II ligi, o którą kilkanaście razy ociera-
ły się. Nie było w tym winy szkoleniow-
ców. Zawiniły raczej warunki, szczegól-
nie brak hali sportowej z prawdziwego 
zdarzenia. Jednak zawodniczki, które 
wyszły spod ręki szkoleniowców, grały 
w wyższych ligach.
 Halina Wojtanowska wycho-
wała nie tylko wiele wybitnych siatka-
rek. W siatkówkę grały też jej obie córki, 
Iwona i Anna, mające na swoim koncie 
występy w III lidze.
 Halina Wojtanowska zawodo-
wo była związana z LO im. M. Reja. Pra-
cę w szkole zaczęła w roku 1956, za-
kończyła w 1985. Za zasługi dla rozwo-
ju sportu została odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim. Dziewczęta przez nią tre-
nowane ośmiokrotnie reprezentowały 
nasz makroregion w zawodach central-
nych. Była bardzo surową i wymagają-
cą nauczycielką. Potrafiła wiele prze-
kazać dziewczętom. Za to była lubiana  
i ceniona przez uczennice „Reja”. MSz

Panorama starego miasta.

Losy Kraśnika Fabrycznego są nieodłącznie związane z FŁT.
Od lewej: NN, Jadwiga Morelewska, Halina Wojtanowska, 

Bonifacy Michalowski i Romuald Krupka.
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 12 stycznia w gminnym 
ośrodku Kultury w trzydniku 
Dużym rozpoczął się 18. powia-
towy przegląd Kolęd, pastorałek 
i zespołów Kolędniczych. to naj-
większa, pod względem liczby 
uczestników, impreza artystycz-
no-kulturalna w powiecie kra-
śnickim. przez kilka dni na sce-
nie trzydnickiego goK swój ta-
lent zaprezentowało kilkuset ar-
tystów w różnym wieku. 
 Pierwszego dnia jury obej-
rzało występy grup kolędniczych  
z gmin Annopol, Dzierzkowice, Go-
ścieradów i Urzędów. Inauguracja 
tegorocznego przeglądu wypadła 
bardzo okazale. Poziom prezentacji 
był bardzo wysoki. Cieszy też duża 
liczba uczestników. Jurorzy posta-
nowili docenić wszystkie widowi-
ska, przyznając poszczególnym gru-
pom 6 wyróżnień, po trzy I i II stop-
nia. W pierwszej grupie znalazły się: 
Koło Teatralne „Alter Ego” z Miejskie-
go Zespołu Szkół w Annopolu ze 
spektaklem „Czwarty Król”, przygo-
towanym pod kierunkiem Justyny 
Wolszczakowskiej, Joanny Koniar-
czyk i księdza Rafała Olszówki; Te-
atr „Kropka” ze Szkoły Podstawowej  
w Terpentynie z „Jasełkami na we-
soło” w reżyserii Barbary Rodzik oraz 
zespół „Cheaster” ze Szkoły Pod-

wielKi trzydniCKi przeGląd 

stawowej w Ludmiłówce, również  
w gminie Dzierzkowice, który zapre-
zentował jasełka „A my do Betlejem” 
według scenariusza Marty Łuszczak.
 Na wyróżnienia II stopnia za-
służyły: klasy IIIa i IIIb Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Gościeradowie 
za jasełka przygotowane pod opie-
ką artystyczną Marioli Bancer i Karo-
liny Biss; „Zerówczaki” z Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Terpentynie 
za przedstawienie jasełkowe opra-
cowane pod kierunkiem Teresy Wró-
bel i Marianny Krasnowskiej oraz ze-
spół „Karolowa dziatwa” ze Szkoły 
Podstawowej w Moniakach, który 
we współpracy z opiekunkami Anną 
Mikos i Anną Płechą zaprezentował 
„Dziewczynkę z zapałkami”.
 Trofea dla młodych artystów 
wręczyli członkowie jury, w którym 
zasiadły instruktorki Lidia Tryka z Ja-
nowskiego Ośrodka Kultury i Iwona 
Niewczas z Wojewódzkiego Ośrod-
ka Kultury w Lublinie, a także peda-
gog i bibliotekarka z Publicznego 
Gimnazjum w Trzydniku Dużym Do-
rota Laskowska oraz Andrzej Gotner 
ze Starostwa Powiatowego w Kraśni-
ku.
 Drugiego dnia Przeglądu 
mieli okazję zaprezentować się mło-
dzi artyści.

oto lista naGrodzonyCh:

KategoRia SoLiSta
Nagroda główna:
Bartosz Mulier - Centrum Kultury  
i Promocji w Kraśniku
Edyta Świderek - Gminny Ośrodek 
Kultury w Trzydniku Dużym
Aleksandra Zięba - Centrum Kultury 
i Promocji w Kraśniku
Dominika Jaśkiewicz - Zespół Szkół 
w Annopolu
Julia Woźniak - Gminny Ośrodek 
Kultury w Trzydniku Dużym
Julia Bartoś - Publiczne Gimnazjum 
nr 1 w Kraśniku
Lucia Luperto - Centrum Kultury  
i Promocji w Kraśniku
KategoRia zeSpÓł woKaLnY  
i zeSpÓł woKaLno-inStRU-
MentaLnY
Nagroda główna:
Zespół wokalno-instrumentalny  
SEKRET z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej nr 6 w Kraśniku
Zespół BŁĘKITNE KORALE z Gmin-
nego Domu Kultury w Zakrzówku
Zespół ludowy KRZEMIEŃ ze Szkoły 
Podstawowej w Świeciechowie
 Powiatowy Przegląd Ko-
lęd, Pastorałek i Zespołów Kolędni-
czych zakończył się 14 stycznia br. 
występami zespołów i kapel oraz 

występami teatralnymi. 
w KategoRii zeSpołÓw wo-
KaLnYCH, woKaLnYCH z aKoM-
paniaMenteM i woKaLno-in-
StRUMentaLnYCH wyróżniono:
Koło Gospodyń Wiejskich w Trzyd-
niku Dużym
Koło Gospodyń Wiejskich w Łycho-
wie
Zespół „Małe Bajoro” z Dzierzkowic
Zespół Śpiewaczy z Dzierzkowic 
Woli
Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy  
„Blinowianki”
Zespół Śpiewaczy z Dzierzkowic Za-
stawia
Męski Zespół Śpiewaczy „Majdania-
cy”
Zespół „Young and Full of Energy”  
z Gościeradowa
w KategoRii KapeL
Kapela Ludowa z Trzydnika Dużego
Kapela Ludowa z Gościeradowa
w KategoRii SoLiStÓw
Mirosław Kolasa

 Przegląd pełni bardzo waż-
ną rolę kulturotwórczą, edukacyj-
ną i wychowawczą. Mimo, że jego 
uczestnicy są w różnym wieku i pre-
zentują różne formy artystyczne, łą-
czy ich twórcza pasja oraz tematyka 
prezentacji.

 w sobotni mroźny wieczór 
7 stycznia, w kraśnickim Centrum 
Kultury i promocji wybrzmiała 
po raz 30-ty „Bardograjka”, czyli 
spotkania z muzyką bardów. Ju-
bileuszowy koncert z tego cyklu 
został sfinansowany przez Staro-
stwo powiatowe w Kraśniku. 
 Bohaterem jubileuszowej 
BardoGrajki był Jacek Kadis - jej po-
mysłodawca, ale przede wszystkim 
autor tekstów i kompozytor muzyki 
a także najbardziej znany w naszym 
środowisku lokalnym bard. Jak sam 
powiedział w jednym z wywiadów 
„(...)marzy, by w Kraśniku powstała 
grupa, środowisko, towarzystwo lu-
dzi zainteresowanych poezją śpie-
waną.” Sobotnie, bardograjkowe 
spotkanie pokazało, że marzenia się 

bardowie zaGrali 
po raz 30-ty

spełniają - na widowni Galerii Trójka 
zabrakło miejsc.
 Jacek Kadis jest laureatem 
wielu prestiżowych przeglądów i fe-
stiwali piosenki takich jak: Między-
narodowy Festiwal Bardów OPPA w 
Warszawie, Studencki Festiwal Pio-
senki w Krakowie, Festiwal Piosenki 
Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego 
„Nadzieja” w Kołobrzegu, Festiwal 
Dziedzictwa Jana Pawła II w Kraśni-
ku i wielu innych.
 W jubileuszowym koncercie 
kraśnickiemu bardowi towarzyszyli 
Michał Dzik na pianinie elektrycz-
nym i gościnnie Kuba tarnawski 
na gitarze.
 Jak przystało na koncert ju-
bileuszowy BardoGrajki - artyści 
rozpoczęli występ utworem o takim 

właśnie tytule, napisanym specjal-
nie na okoliczność powstania spo-
tkań z muzyką bardów.
 W krótkim „wystąpieniu ofi-
cjalnym” Jacek Kadis przybliżył po-
czątki i dość burzliwe dzieje kraśnic-
kich spotkań z muzyką bardów, ob-
darzając dobrym słowem wszyst-
kich, dzięki którym BardoGrajka - z 
małymi przerwami - rozbrzmiewa 
już 10 lat.
 W zgodnej opinii słuchaczy 
był to wieczór pełen dobrych emo-

cji, ale i refleksji nad dniem codzien-
nym, życiem i jego przemijaniem. 
Oczywiście nie obyło się bez bisów, 
które muzycy z ochotą i ku zadowo-
leniu słuchaczy wykonali.
 Na zakończenie jubileuszo-
wej Bardograjki kierownik wydziału 
promocji Starostwa Powiatowego 
grzegorz Marcinkowski wręczył 
Jackowi Kadisowi, w imieniu staro-
sty andrzeja Maja, okolicznościo-
wą statuetkę, a dyrektor CKiP woj-
ciech gołoś przyniósł tort.

Od lewej Michał Dzik, Jacek Kadis i Kuba Tarnawski. Fot. Grzegorz Żak.
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 12 stycznia w hali sportowej 
zS nr 3 w Kraśniku odbył się mecz 
towarzyski drużyn młodej ligi siat-
karskiej. na parkiecie wystąpili za-
wodnicy z Rzeszowa i Radomia. 
 Po zaciętej rywalizacji zwy-
ciężyli siatkarze Asseco Resovii Rze-
szów. W drużynie RCS Cerrad Czar-
nych Radom wystąpił kraśniczanin 
Jan Czubiński, który - podobnie 
jak jego starszy brat Kuba - próbuje 
swych sił w zawodowej siatkówce. 
Mecz zorganizowali ZS nr 3 i Staro-

                              Czarni 
                                             vs. 
                                                  asseCo

stwo Powiatowe w Kraśniku. Zma-
gania młodych siatkarzy obejrzało 
ok. 500 widzów. - Organizacja me-
czu została bardzo pozytywnie ode-
brana przez miłośników siatkówki 
- komentuje wicestarosta Mariusz 
Socha. - Mieliśmy pełną widownię, 
wśród której znalazło się sporo mło-
dzieży. Bardzo nas to cieszy i dlate-
go chcemy organizować więcej ta-
kich wydarzeń w Powiatowym Cen-
trum Sportu i Rekreacji (ZS nr 3), nie 
tylko siatkarskich.

 W połowie stycznia dzie-
ci i młodzież z Ruchu Opatrzno-
ści Bożej i Scholi „Śpiewające Nut-
ki św. Józefa” udały się z pielgrzym-
ką do Rzymu i Stolicy Apostolskiej. 
Młodzi kraśniczanie uczestniczyli 
w mszach św., m.in. przy grobie św. 
Jana Pawła II, spotkały się również  
z Ojcem Świętym Franciszkiem i wy-
stąpiły w tamtejszym polskim ko-
ściele. 

KraśniCKie „nutKi” 
zaśpiewały w rzymie 

 Wyjazd doszedł do skutku 
m.in. dzięki wsparciu finansowemu 
Starostwa Powiatowego. Dzieci z pa-
rafii św. Józefa wystąpiły też w spe-
cjalnie zaprojektowanych na tę oka-
zję pięknych koszulkach promują-
cych powiat kraśnicki. - Cieszę się, że 
mogliśmy pomóc w zorganizowaniu 
tej pielgrzymki, która dla jej uczestni-
ków była wielkim przeżyciem i przy-
godą - mówi starosta andrzej Maj.

 6 stycznia w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP w Kraśniku od-
był się V Koncert Kolęd. 
Zgromadził on zespoły nie tylko 
z powiatu kraśnickiego. Mieliśmy 
okazję posłuchać kolęd w wyko-
naniu: Orkiestry Dętej OSP Kraśnik, 
Chóru Gaude Vite ze Stalowej Woli, 
Chóru Męskiego z Kościoła św. Du-
cha w Kraśniku, Chóru Mieszanego 
z parafii Stróża, Chóru Kolorowa Je-
sień, Chóru Młodzieżowego z para-
fii Szastarka, Kapeli Swojacy, Zespo-

Kolędowanie w wnmp
łu Wokalnego Jubilat, Parafialnej 
Orkiestry Dętej z Szastarki oraz Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej z Majda-
nu Grabina. Był to więc szeroki prze-
krój artystów w różnym wieku i pre-
zentujących różne formy oraz mu-
zyczne style.
Organizatorem spotkania była wie-
sława Lendzion. Wydarzenie od-
było się pod patronatem Dziekana 
Dekanatu Kraśnickiego księdza dr 
Jerzego zamorskiego oraz staro-
sty kraśnickiego andrzeja Maja.

 Wraz ze zbliżającym się koń-
cem roku nadszedł czas na podsu-
mowanie Współzawodnictwa Spor-
towego Dzieci i Młodzieży za 2016 r. 
Wojewódzka uroczystość odby-
ła się 15 grudnia ub.r. w Lubelskim 
Centrum Spotkań Kultur. Przedsta-
wiciele wyróżnionych samorządów 
otrzymali puchary oraz dyplomy  
z rąk wicemarszałka województwa 
lubelskiego Krzysztofa grabczu-
ka. 
 W skali województwa nasz 
powiat zajął 8. miejsce z liczbą 303,5 
punktów. Na wynik ten „zapraco-
wały” następujące kluby: 
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy 
„Suples” w Kraśniku - 242 pkt.,

KraśniCKa młodzież  
w sportowej CzołówCe

Międzyszkolny Klub Sportowy  
w Kraśniku - 17 pkt.,
Kraśnicka Akademia Taekwon - do 
w Kraśniku - 15 pkt.,
Kraśnicki Międzyszkolny Klub Spor-
towy w Kraśniku - 12 pkt.,
Uczniowski Klub Sportowy „Biało - 
Czarni” w Kraśniku - 11 pkt.,
Parafialny Klub Sportowy „Za Bra-
mą” w Kraśniku - 4 pkt.,
Szkolny Klub Tenisa Stołowego 
„Dwójka” w Kraśniku - 2,5 pkt.
 Na szczególne gratula-
cje zasługuje Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy „Suples” w Kraśni-
ku, który na 3456 sklasyfikowanych 
klubów zajął wysokie 82. miejsce  
w kraju. 

 Na podstawie zewnętrznych 
wyników matury, udostępnionych 
przez Centralną Komisję Egzamina-
cyjną, II Liceum Ogólnokształcące im. 
M. Reja w Kraśniku znalazło się w gro-
nie najlepszych 500 liceów w Polsce  
w rankingu Fundacji Edukacyjnej „Per-
spektywy” i otrzymało tzw. Brązo-
wą Tarczę, plasując się na 345 miejscu  
w kraju. Sukces jest dziełem absolwen-
tów, rodziców i nauczycieli. 
 Licea ogólnokształcące zosta-
ły ocenione za pomocą trzech kryte-
riów. Są to: sukcesy szkoły w olimpia-
dach - 30%, wyniki matury z przed-
miotów obowiązkowych - 25% oraz 
wyniki matury z przedmiotów dodat-
kowych (w zakresie rozszerzonym) 
- 45%. Warto podkreślić, że „Rej” jako 

 „rej” wśród najlepszyCh liCeów w polsCe 
jedyny w powiecie został wyróżniony 
Tarczą „Perspektyw”, przesuwając się 
o 155 pozycji w górę w stosunku do  
rankingu przeprowadzonego w roku 
ubiegłym. Bardzo dobry wynik egza-
minu maturalnego uczniów „Reja” po-
twierdziła także najwyższa w powiecie 
kraśnickim edukacyjna wartość doda-
na tej szkoły.
 W skład kapituły dokonują-
cej oceny wchodzą władze wyższych 
uczelni, dyrektorzy Okręgowych Ko-
misji Egzaminacyjnych oraz przed-
stawiciele komitetów głównych olim-
piad. Warto również pochwalić ab-
solwentów „rejowskiego” technikum 
ekonomicznego, którzy zajęli 18. miej-
sce wśród 50 techników ocenianych  
w województwie lubelskim. 

Pokazowy mecz siatkarski w ZS nr 3 
był wielkim frekwencyjnym sukcesem organizatorów.

Dzieci ze scholi kościoła pw. św. Józefa spotkały się 
z papieżem Franciszkiem i zaśpiewały w polskim kościele w Rzymie.

Podczas Koncertu Kolęd w kościele farnym wystąpiło kilkunastu 
wykonawców z powiatu kraśnickiego i Stalowej Woli.

Dzięki rankingowi „Perspektyw” humory podczas studniówki „Reja” dopisywały.


