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 12 czerwca Starostwo 
powiatowe podpisało umowę 
z lubelskim Urzędem Marszał-
kowskim na dofinansowanie 
rozbudowy zespołu Szkół nr 3  
w Kraśniku o warsztaty kształ-
cenia praktycznego. w paź-
dzierniku zostanie ogłoszony 
przetarg na wykonanie inwe-
stycji i oddany plac budowy wy-
łonionemu wykonawcy. Koszt 
całego przedsięwzięcia to 6 064 
569, 94 zł. pozyskane dofinan-
sowanie unijne wynosi 3 000 
000 zł. projekt będzie realizo-
wany do 2019 r. 
 Powierzchnia użytko-
wa obiektu to 1682,42 m kw. Pro-
jekt zakłada powstanie 18 pracow-
ni, z tego 3 pracownie elektryczne  
o różnych specjalnościach zostaną 
ulokowane w istniejącym budyn-
ku szkoły, z którym warsztaty zo-
staną połączone. Oprócz budowy 
hali z projektu zostanie sfinanso-
wany zakup nowego sprzętu i wy-
posażenia.

6 mln zł na nowe warsztaty szkolne w zs nr 3
 W warsztatach kształceni 
będą uczniowie w siedmiu zawo-
dach: technik elektryk, technik po-
jazdów samochodowych, technik 
informatyk, technik hotelarstwa, 
technik urządzeń i systemów ener-
getyki odnawialnej, mechanik po-
jazdów samochodowych, tech-
nik mechatronik. Budowa warszta-
tów jest zbieżna z realizacją projek-

tu staży zawodowych i szkoleń dla 
uczniów i nauczycieli ZS nr 3 pn. 
„Pewnym krokiem w przyszłość”, 
który rozpoczął się w sierpniu br.  
Wartość tego projektu to z kolei  
1 295 364 zł.
- Długo czekaliśmy na uruchomie-
nie środków unijnych i cieszę się, 
że w końcu udało nam się pozy-
skać tak dużą kwotę - mówi staro-

sta kraśnicki andrzej Maj. - Roz-
wój nowoczesnego szkolnictwa 
zawodowego jest jednym z na-
szych priorytetów. Dzięki warszta-
tom zapewnimy jak najlepsze wa-
runki do edukacji młodzieży z te-
renu powiatu kraśnickiego, a to  
z kolei przyczyni się do łatwiejsze-
go wejścia na rynek pracy po ukoń-
czeniu nauki w szkole.

 Dzięki zrealizowanym in-
westycjom drogowym 2017 rok 
zapisze się swoistym rekordem  
w blisko 20-letniej historii powia-
tu kraśnickiego. 
 Przebudowa trasy łączą-
cej Popkowice z Wilkołazem to 
największa inwestycja drogowa 
wykonana w tym roku. Remont  
7 km kosztował ponad 2 mln zł. Je-
sienią zrealizowane zostaną kolej-
ne duże zadania, czyli moderniza-
cje trzech dróg dzięki dofinanso-
waniu z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich (11 km nawierzchni). 
Są to odcinki na trasach: Dzierzko-
wice Wola - Sosnowa Wola, Goście-
radów - Mniszek, Słodków Trzeci 
- Szastarka. 

Przebudowa 38 km dróg
Powiatowych w jeden rok

 Również w tych przypad-
kach powiat kraśnicki nie tylko ko-
rzysta z pozyskanego dofinansowa-
nia zewnętrznego, ale współpracu-
je finansowo z lokalnymi samorząda-
mi. W sumie wyremontowanych zo-
stanie w tym roku 38 km nawierzch-
ni, co stanowi 10% dróg zarządzanych 
przez samorząd powiatowy. - Po uru-
chomieniu środków unijnych i związa-
nych z tym procedur będziemy mogli 
w końcu przystąpić do modernizacji 
trasy Urzędów - Popkowice - Dąbrowa 
Bór, największej inwestycji drogowej 
w naszym powiecie w tej kadencji. To 
zadanie zostanie zrealizowane w 2018 
roku - zapowiada starosta kraśnicki  
andrzej Maj.  

więcej na str. 3

W przyszłym roku rozpocznie się budowa 
nowych warsztatów szkolnych w ZS nr 3 w Kraśniku.

Droga Wilkołaz-Popkowice.
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nasza firma oferuje Pracę 
na dobrych warunkach 

- mówi Josef Naber, prezes niemieckiego Jobonu działającego w Kraśniku.
Jak długo firma Jobon działa na 
polskim rynku?
 Jobon funkcjonuje w Pol-
sce od 23 lat i w lipcu br. obcho-
dziliśmy rocznicę działalności firmy  
w Polsce.
 Rozpoczynaliśmy ją po 
przejęciu zwierzynieckich fabryk 
mebli i od zatrudnienia 200 osób. 
W tej chwili, w naszej głównej sie-
dzibie w Zwierzyńcu, pracuje po-
nad 1600 osób. Rozwój produkcji 
przez te lata był więc bardzo dyna-
miczny. Jesteśmy obecnie jednym 
z największych producentów me-
bli w Polsce zatrudniającym taką 
liczbę pracowników. Mamy jeszcze 
jeden zakład produkcyjny, też spo-
ry, na terenie Słowacji. No i oczy-
wiście nie możemy zapominać  
o naszej głównej siedzibie w Niem-
czech.
Czym zajmuje się firma Jobon? 
w czym się specjalizuje?
 Jesteśmy w Europie wiodą-
cym producentem mebli tapice-
rowanych, czyli produkujemy łóż-
ka tapicerowane w całości. Produ-
kujemy też wielkie komplety wy-
poczynkowe i tapicerowane me-
ble w każdym asortymencie, jeżeli 
chodzi o rogówki. Nasze produkty 
sprzedajemy w 95% w Niemczech. 
W dużo mniejszej ilości w Szwajca-
rii, Holandii, czy Belgii.
Skąd pomysł, żeby rozszerzyć 
działalność i uruchomić produk-
cję w nowym mieście? w Kraśni-
ku właśnie?
 Jednym z najważniejszych 
wydziałów jest szwalnia. W fa-
bryce w Zwierzyńcu zatrudniamy  
w niej 550 kobiet. Dynamiczny roz-
wój firmy sprawia, że realizujemy 
coraz więcej zamówień. Aby spro-
stać wyzwaniom związanym z ro-
snącą produkcją, musimy myśleć 
o dodatkowym zatrudnieniu. Re-
gion zwierzyniecki nie jest duży. 

Sam Zwierzyniec ma 3000 miesz-
kańców. Ze względu na ograni-
czenia demograficzne, które mają 
wpływ na rynek pracy, zaczęliśmy 
szukać nowej lokalizacji związanej 
z rosnącymi potrzebami produk-
cyjnymi.
 Zastanawialiśmy się oczy-
wiście, gdzie moglibyśmy stwo-
rzyć nową filię. Przyglądaliśmy się 
wielu miejscom wokół Zwierzyńca. 
No i oczywiście przyjrzeliśmy się 
też Kraśnikowi. To była już dla nas 
znaczna odległość od Zwierzyń-
ca, ale taka, którą możemy zaak-
ceptować. Po rozmowach w Urzę-
dzie Pracy uzyskaliśmy informację 
o wysokości bezrobocia i sytuacji 
na lokalnym rynku pracy. Okazało 
się, że ponad 5000 kobiet jest zare-
jestrowanych w powiecie jako bez-
robotne. Z tego część kobiet, któ-
re pracowały w zawodach nas inte-
resujących, czyli szwaczka, krawco-
wa. Uznaliśmy, że warto właśnie tu 
spróbować.
Kiedy rozpoczęła się tutaj dzia-
łalność produkcyjna?
 W listopadzie 2016 r. rozpo-
częliśmy pierwsze szkolenia na wy-
dziale szwalni. Mieliśmy począt-
kowo spore problemy ze znalezie-
niem odpowiedniej nieruchomość 
do podjęcia działalności gospodar-
czej, bo najpierw postanowiliśmy 
wynająć halę i wtedy rozpocząć 
produkcję. Wszystkie szkolenia, 
które były planowane, zakończyły 
się. Aktualnie realizujemy normal-
ną produkcję. 
a ile osób w tej chwili jest za-
trudnionych w Kraśniku?
 W tej chwili jest to 55 osób, 
ale mamy już umowy podpisane  
z kolejnymi paniami, które roz-
poczną zaraz po przerwie letniej. 
Czyli po przerwie letniej będziemy 
mieli zatrudnienie na poziomie 67 
pracowników.

a ile osób chcielibyście zatrud-
nić w Kraśniku docelowo?
 To wszystko zależy od tego 
jak zorganizujemy proces produk-
cji, ale myślę, że jesteśmy w stanie 
zatrudnić od 100 do 110 osób przy 
produkcji.
Czyli poszukujecie jeszcze co 
najmniej 40 pracowników. Czy 
te osoby muszą być wykwalifi-
kowane lub mieć doświadcze-
nie? Czy zapewniacie szkolenia?
 Jeżeli moglibyśmy wybie-
rać, to wolelibyśmy wykwalifiko-
wane osoby z doświadczeniem, ale 
oczywiście zatrudniamy też osoby, 
które mają odpowiednie wykształ-
cenie, lecz miały przerwę w pracy 
oraz takie, które nie mają w ogó-
le żadnego wykształcenia ani do-
świadczenia, ale mają manualne 
zdolności i dzięki naszym szkole-
niom mogą szybko zdobyć odpo-
wiednie umiejętności. 
Mogą to być osoby niewykwa-
lifikowane i bez wcześniejsze-
go doświadczenia zawodowego  
w szyciu,  jednak wykazujące 
pewnego rodzaju predyspozy-
cje?
 Mamy wiele przykładów  
z przeszłości, które pokazują, że 
panie, które nigdy nie szyły i nie 
miały żadnego doświadczenia, po 
procesie szkolenia były nawet lep-
sze niż te, które miały wykształce-
nie w tym zakresie. Oczywiście to 
są wyjątki, ale właśnie osób z takim 
predyspozycjami szukamy.
Co firma może zaproponować 
osobom, które chciałyby u was 
pracować?
 Powiem to na przykładzie 
ostatnich wydarzeń. Większość ko-
biet, które się u nas pojawiły (po-
nad 80%), to są panie, które przy-
szły nie z rynku bezrobotnych, tyl-
ko z normalnego rynku pracy, które 
miały umowy o pracę, były gdzieś 

zatrudnione na różnych zasadach. 
Mimo to wybrały naszą firmę i są 
bardzo zadowolone, że zmieniły 
pracę.
 Jesteśmy przedsiębior-
stwem, które poważnie traktu-
je pracowników. Wszyscy dostają 
umowę o pracę. Bazujemy na prze-
pisach prawa pracy, przede wszyst-
kim Kodeksie Pracy, więc otrzymu-
ją od nas umowę i wynagrodzenie 
zgodnie z naszą najlepszą taryfą. 
 Oprócz tego Jobon, jak 
mało która tego typu firma, po-
siada fundusz socjalny zarządza-
ny przez związki zawodowe, a one 
bardzo dbają o poziom zabezpie-
czeń socjalnych. Dla każdego pra-
cownika tworzymy rezerwę na 
fundusz, to są niemałe kwoty, po-
nad 1000 zł rocznie. Z tego finan-
sowany jest wypoczynek dla dzie-
ci i pracownicy dostają dodatek do 
tzw. wczasów pod gruszą, to rów-
nież niemała kwota. Dajemy także 
bardzo nisko oprocentowane po-
życzki z tego funduszu. Pracowni-
cy otrzymują też wsparcie finan-
sowe w razie problemów prywat-
nych.
 Jeżeli chodzi o socjalne 
sprawy, to wyposażenie hal odnosi 
się nie tylko do wyposażenia pro-
dukcyjnego, które jest na wyso-
kim poziomie, ale pomieszczenia 
socjalne także odpowiadają wszel-
kim wymaganiom, przepisom. To 
jest kontrolowane też przez nasze 
związki zawodowe.Jobon nie jest 
małą szwalnią, która musi sama so-
bie radzić, cokolwiek uszyć i sprze-
dać. Kraśnicka szwalnia jest ele-
mentem większej całości. Jobon to 
firma rodzinna od trzech pokoleń. 
Perspektywa rozwoju kraśnickiej 
filii jest oparta na doświadczeniu  
i wieloletniej tradycji.

Rozmawiał Daniel Niedziałek

Prezes Naber podkreśla dobre warunki płacowe 
i socjalne oferowane przez firmę Jobon.
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 przebudowa trasy łączą-
cej popkowice z wilkołazem to 
największa inwestycja drogowa 
w powiecie kraśnickim w tym 
roku. została zrealizowana dzię-
ki dofinansowaniu z „programu 
rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019” w wysokości 1 049 
954 zł, co stanowi połowę kosz-
tów. pozostałe środki zapewni-
ły samorządy: powiat kraśnicki 
oraz gminy wilkołaz i Urzędów. 
- Ten 7-kilometrowy odcinek był  
w bardzo kiepskim stanie, a jest on 
ważny nie tylko dla mieszkańców 
Urzędowa i gminy Wilkołaz - mówi 

trasa PoPkowice - wilkołaz Po remoncie

andrzej Maj, starosta kraśnicki. 
- To naturalna alternatywa dla kra-
jowej „19”, zwłaszcza z punktu wi-
dzenia mieszkańców dzielnicy fa-
brycznej Kraśnika. Teraz dzięki niej 
będzie można łatwiej i szybciej do-
jechać do i z Lublina.
 W oficjalnym otwarciu dro-
gi uczestniczyli m.in. wicemini-
ster sportu i turystyki Jarosław 
Stawiarski, starosta kraśnicki 
Andrzej Maj, wójt gminy Wilko-
łaz paweł głąb i przewodniczący 
Rady Powiatu zbigniew gawdzik.  
 Modernizacja trasy Po-
pkowice - Wilkołaz to nie jedyne 
przedsięwzięcia drogowe, w któ-

re zaangażowany jest obecnie po-
wiat kraśnicki współpracujący z in-
nymi samorządami. W tym roku, 
w porozumieniu z gminami, po-
łożonych zostało 16 km nakładek 
asfaltowych na najbardziej znisz-
czonych odcinkach dróg powiato-
wych, a to jeszcze nie wszystkie za-
dania z tego zakresu zaplanowane 
na ten rok. 

 Ponadto do końca roku po-
winny zostać wykonane moderni-
zacje trzech dróg dzięki dofinanso-
waniu z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich: Dzierzkowice Wola 
- Sosnowa Wola, Gościeradów  
- Mniszek, Słodków Trzeci - Szastar-
ka. W tych przypadkach powiat 
również będzie współpracował  
z lokalnymi samorządami.

 w okresie wakacyjnym 
firma pBi wykonała remonty na-
wierzchni trzech ulic powiato-
wych w Kraśniku: al. niepodle-
głości, ul. Koszarowej i oboźnej. 
Koszty inwestycji pokryli wspól-
nie powiat kraśnicki i samorząd 
miejski. 
 Ul. Oboźna remontowa-
na była na odcinku od ul. Lubel-
skiej do DPS (nowy chodnik od tar-
gowiska do DPS), a ul. Koszarowa 
od skrzyżowania z ul. Urzędow-
ską do Biedronki. Natomiast na al. 
Niepodległości nowy asfalt został 

położony między skrzyżowaniem  
z ul. Balladyny a stacją Orlenu. 
Łączna długość remontowanych 
odcinków na tych trzech drogach 
to 1588 metrów. Oba samorządy 
przeznaczyły na ten cel ok. 800 tys. 
zł.
- Współpraca z władzami miasta  
w dziedzinie wspólnej przebu-
dowy i remontów ulic na terenie 
Kraśnika będzie kontynuowana  
w przyszłym roku - podkreśla wi-
cestarosta kraśnicki Mariusz 
Socha. - We wrześniu powiat złożył 
wniosek o dofinansowanie remon-

tu Lubelskiej oraz ulic Strażackiej  
i Piłsudskiego z „Programu rozwo-
ju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019”. 
Będziemy realizować tę inwesty-
cję wspólnie z magistratem w 2018 
roku. Planujemy także wspólne do-
kończenie remontu al. Tysiącle-
cia, ul. Mickiewicza na odcinku od  
al. Niepodległości do ul. Słowac-
kiego. Chcemy również zbudować 
nowe miejsca parkingowe wokół 
przychodni na ul. Szpitalnej.
 Ponadto powiat razem  
z miastem i samorządem woje-
wódzkim planuje w 2018 r. remont 
nawierzchni drogi wojewódzkiej 
833 w Kraśniku, czyli ulicy Urzę-

dowskiej i części ul. Lubelskiej. 
To najbardziej oczekiwana przez 
mieszkańców - nie tylko Kraśnika  
- inwestycja drogowa. Głównym in-
westorem będzie w tym przypad-
ku Zarząd Dróg Wojewódzkich,  
a miasto i powiat pokryją część 
kosztów. Inicjatorem tego przed-
sięwzięcia był radny wojewódzki 
Marek Kos oraz władze powiatu. 
Początkowo zamierzano tę inwe-
stycję rozpocząć już w tym roku, 
ale ostatecznie zdecydowano, że 
będzie to przyszły rok. Kierowców 
czekają więc pewne utrudnienia 
w ruchu, ale korzyści wynikające 
z realizacji tych kluczowych zadań 
będą bardzo duże.

wsPólnymi siłami

Przebudowa drogi ułatwi mieszkańcom dojazd do Lublina.

Na inwestycję złożyli się: powiat kraśnicki, lokalne samorządy gminne 
oraz Ministerstwo infrastruktury i Budownictwa.

Al. Niepodległości. Ul. Koszarowa. Ul. Oboźna.
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 Rada powiatu w Kraśniku 
zdecydowała o udzieleniu dotacji 
pięciu parafiom. pieniądze zosta-
ną przeznaczone na prace kon-
serwatorskie. Chodzi o obiekty 
wpisane do rejestru zabytków.
- Od kilku lat pojawiały się ze stro-
ny radnych propozycje udziele-
nia wsparcia kościołowi pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Kraśniku, gdzie 
od dłuższego czasu prowadzone 
są bardzo szerokie prace nad odre-
staurowaniem tej pięknej budow-
li - mówi starosta andrzej Maj. 
- Uznaliśmy jednak, że skoro na te-
renie powiatu  jest więcej obiek-

tów zabytkowych, to taka pomoc  
z naszej strony powinna trafić tak-
że do nich. Będziemy kontynu-
ować dotowanie obiektów wpisa-
nych do rejestru zabytków w przy-
szłym roku i o wsparcie mogą sta-
rać się nie tylko parafie.
 W maju Rada Powiatu pod-
jęła uchwałę określającą zasa-
dy przyznawania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane, które do-
tyczą obiektów wpisanych do re-
jestru zabytków. Instytucje, które 
chcą się o nie starać, muszą speł-
nić ściśle określone warunki, zgro-

madzić odpowiednie dokumen-
ty i wystąpić do Zarządu Powia-
tu z wnioskiem o udzielnie wspar-
cia. Takich zabytkowych nierucho-
mości jest na terenie powiatu 44. 
To nie tylko kościoły i kaplice rzym-
skokatolickie, ale także kraśnickie 
synagogi, cmentarze (w tym wo-
jenne i żydowskie), dawne pałace 
i zespoły folwarczne, mogiły po-
wstańcze, zespoły parkowe itp. 
 W tym roku o dofinansowa-
nie wystąpiło pięć parafii. Na wrze-
śniowej sesji radni powiatowi jed-
nogłośnie zdecydowali o przyzna-
niu im 170 tys. zł dotacji. Po 30 tys. 

zł otrzymają: Parafia Rzymskokato-
licka pw. św. Jana Vianneya w Po-
lichnie (zabytkowy obraz „Matka 
Boska Loretańska”), Parafia Rzym-
skokatolicka pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w Popkowicach Księżych 
(ołtarz boczny), Parafia Rzymsko-
katolicka pw. św. Mikołaja w Za-
krzówku (ołtarz główny), Kościół 
Rektoralny pw. Świętego Ducha 
w Kraśniku (drewniane drzwi wej-
ściowe). Natomiast Parafia Rzym-
skokatolicka pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Kraśni-
ku otrzyma 50 tys. zł na odrestau-
rowanie wnętrza.

Powiat ratuje zabytki

 Starania Muzeum Lubelskie-
go, Urzędu Marszałkowskiego oraz 
Starostwa Powiatowego w Kraśniku 
zakończyły się sukcesem. Muzeum 
Pułkowe w Kraśniku zostanie wy-
remontowane i rozbudowane. In-
westycja sfinansowana ze środków 
unijnych rozpocznie się już w przy-
szłym roku.
- Dwa lata temu włączyliśmy się  
w ratowanie muzeum, bo takie były 

będzie rewitalizacja muzeum 24 Pułku ułanów
oczekiwanie mieszkańców i jest to 
instytucja bardzo potrzebna powia-
towi oraz miastu Kraśnik - podkreśla 
wicestarosta kraśnicki Mariusz So-
cha. - Jako samorządowcy czujemy 
odpowiedzialność za historyczną 
spuściznę ziemi kraśnickiej, a prze-
cież nasi przedwojenni ułani to chlu-
ba i powód do dumy dla wszystkich. 
 Muzeum Regionalne zajmu-
je nieruchomość przy ul. Piłsudskie-

go należącą do powiatu. Na tej sa-
mej ulicy znajduje się także jego od-
dział - otwarte w 1995 r. Muzeum 24 
Pułku Ułanów mieszczące się w bu-
dynku będącym z kolei własnością 
samorządu wojewódzkiego. Na po-
czątku 2015 r. nakazem sanepidu, ze 
względu na zły stan nieruchomo-
ści, placówka pułkowa została za-
mknięta. Powstało niebezpieczeń-
stwo przeniesienia zbiorów do Lu-

blina, bowiem kraśnickie Muzeum 
Regionalne jest częścią Muzeum Lu-
belskiego. - Zamiast tylko narzekać, 
wzięliśmy się do pracy i zapropo-
nowaliśmy marszałkowi Sławomi-
rowi Sosnowskiemu oraz dyrekcji 
Muzeum Lubelskiego rewitalizację 
obiektu. Z naszej strony padła de-
klaracja, że po wykonaniu inwestycji 
powiat przejmie placówkę od mu-
zeum w Lublinie.
 Opracowano wstępny pro-
jekt budowlanym, który zakłada 
modernizację i rozbudowę dotych-
czasowej siedziby oraz dobudowę 
nowego skrzydła wystawowego. 
W 2017 r. złożono wniosek w Mini-
sterstwie Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego na rewitalizację obiek-
tu, aby pozyskać środki unijne z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014-2020. We wrze-
śniu ministerstwo opublikowało li-
stę rankingową projektów do dofi-
nansowania i okazało się, że wniosek 
opracowany przez Muzeum Lubel-
skie uzyskał najwięcej punktów i jest 
na pierwszym miejscu. Inwestycja  
w Kraśniku powinna rozpocząć się 
już w przyszłym roku. Wstępne kosz-
ty szacowane są na ok. 4,5 mln zł. 

Dotacje na zabytkowe kościoły trafią m.in. do Polichny i Zakrzówka (z prawej).

Projekt nowego Muzeum 24 Pułku Ułanów.
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„rej” z nowym boiskiem

 powiat Kraśnicki otrzy-
ma dofinansowanie do budo-
wy nowego boiska wielofunk-
cyjnego przy zS nr 2 w Kraśni-
ku. inwestycja zostanie zreali-
zowana jeszcze w tym roku.
 17 lipca Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki przedstawiło listę 

podmiotów, które otrzymają do-
finansowanie w ramach „Progra-
mu rozwoju szkolnej infrastruktu-
ry sportowej”. Wśród nich jest po-
wiat kraśnicki. Samorząd dosta-
nie 309 tys. zł na budowę boiska 
wielofunkcyjnego ze sztuczną na-
wierzchnią oraz bieżni prostej ze 

skokiem w dal. Drugie tyle Staro-
stwo dołoży z własnego budże-
tu. Inwestycja powstanie przy ZS  
nr 2, czyli popularnym „Reju”, 
gdzie w 2014 r. oddano do użytku 
nową salę gimnastyczną.
 W tym samym czasie, gdy 
rozpoczynała się budowa przy 
„Reju”, kończono budowę bieżni 
okrężnej wokół boiska wielofunk-
cyjnego przy ZS nr 1, czyli na tzw. 
„Górce” w starej dzielnicy miasta 
(boisko powstało dwa lata temu). 
Powiat będzie się również sta-
rał w przyszłym roku o dofinan-
sowanie ze środków ministerial-
nych do budowy kompleksu bo-
isk i kortów tenisowych przy ZS nr 
3. Jeśli uda się pozyskać te środki, 
wszystkie trzy szkoły powiatowe 
na terenie Kraśnika będą dyspo-
nowały nowoczesną bazą sporto-

wą: salami gimnastycznymi, bo-
iskami, bieżniami i kortami teni-
sowymi. 
- Mamy to szczęście, że wicemi-
nistrem sportu jest kraśnicki po-
seł Jarosław Stawiarski, któ-
ry wspiera działania naszych lo-
kalnych samorządów mające 
na celu rozbudowę bazy spor-
towo-rekreacyjnej, nie tylko tej 
szkolnej - mówi starosta kraśnicki  
andrzej Maj. - Jestem przekona-
ny, że dzięki temu wiele podob-
nych inwestycji uda się jeszcze 
zrealizować w powiecie.
 Na ministerialnej liście zna-
lazły się w tym roku także gmina 
Dzierzkowice (budowa hali spor-
towej - 2,9 mln zł dofinansowania) 
oraz Miasto Urzędów (dwa boiska 
wielofunkcyjne - 470 tys. zł dofi-
nansowania).

 inscenizacja historycz-
na pod takim tytułem odby-
ła się 16 września br. w Kolonii 
pasiece gm. Kraśnik. Jej organi-
zatorami byli: Urząd do Spraw 
Kombatantów i osób Represjo-
nowanych, Starosta Kraśnicki 
oraz wójt gminy Kraśnik. 
 Było to już trzecie widowi-
sko historyczne zorganizowane  
w powiecie - po rekonstrukcji Bi-
twy pod Kraśnikiem z 1914 r.  
w jej setną rocznicę oraz spekta-
klu „Tamten wrzesień” z ubiegłe-
go roku związanym z wybuchem 
II wojny światowej na ziemiach 
polskich. 
 Inscenizacja historyczno-
patriotyczna „Podziemie zbrojne 
Ziemi Kraśnickiej” z udziałem grup 
rekonstrukcyjnych, której scena-

Podziemie zbrojne ziemi kraśnickiej 

riusz opierał się na opowieści o par-
tyzantach na tych terenach, to spo-
sób na upowszechnianie trady-
cji walk o suwerenność i niepodle-

głość Polski. Była też wyrazem hoł-
du oddanego kombatantom, po-
ległym i pomordowanym żołnie-
rzom Polskiego Państwa Podziem-

nego, które było bardzo aktywne  
w tej  części Polski i regionu lubel-
skiego, gdzie swoją działalność pro-
wadziły różne formacje bojowe. 
- Będziemy kontynuować ten cykl 
imprez edukacyjnych i na przy-
szły rok, w setną rocznicę odzy-
skania Niepodległości, planuje-
my widowisko poświęcone woj-
nie polsko-bolszewickiej. Dzię-
kuję wszystkim widzom za obec-
ność i wytrwałość, a ks. andrze-
jowi Mizurze z Popkowic i jego 
współpracownikom, Zarządowi 
Dróg Powiatowych, Policji, OSP 
Stróża, SP ZOZ, Wydziałowi Pro-
mocji Starostwa i mieszkańcom 
powiatu występującym w spek-
taklu za zaangażowanie i cięż-
ką pracę - powiedział starosta  
andrzej Maj.

 w ostatnim dniu sierpnia 
kolejni nauczycieli szkół i pla-
cówek prowadzonych przez po-
wiat dołączyli do grona nauczy-
cieli mianowanych. Starosta an-
drzej Maj wręczył akty nadania 
wyższego stopnia awansu za-
wodowego pięciu nauczycie-
lom:
- Monice Kowalik - wychowaw-
czyni świetlicy w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowaw-
czym w Olbięcinie,
- Damianowi Jakóbczykowi - na-
uczycielowi wychowania fizyczne-

nauczyciele z awansem
go w Zespole Szkół Nr 3 w Kraśni-
ku,
- ks. Maksymilianowi Robakowi 
- nauczycielowi religii w Zespole 
Szkół Nr 3 w Kraśniku,
- Magdalenie Chawryło - nauczy-
cielce przedmiotów zawodowych 
z budownictwa w Zespole Szkół  
Nr 1 w Zakrzówku,
- Sylwii Dąbrowskiej - nauczy-
cielce przedmiotów zawodowych 
z geodezji w Zespole Szkół Nr 1  
w Zakrzówku.
 O stopień nauczyciela mia-
nowanego może ubiegać się na-

uczyciel kontraktowy, który posia-
da kwalifikacje do zajmowania da-
nego stanowiska, odbył wymaga-
ny staż, uzyskał pozytywną oce-
nę dorobku zawodowego za okres 
stażu oraz zdał egzamin przed ko-

misją egzaminacyjną. Akt nada-
nia stopnia awansu zawodowego 
podwyższa status zawodowy na-
uczyciela i otwiera drogę do uzy-
skania kolejnego stopnia awansu 
- nauczyciela dyplomowanego. 

Liceum im. Reja ma już nową salę gimnastyczną, 
teraz doczeka się nowego boiska .

Trzecie widowisko historyczne zorganizowane w powiecie kraśnickim 
przyciągnęło tłumy widzów, mimo deszczowej pogody.

Pięciu nauczycieli otrzymało awans zawodowy 
z rąk starosty kraśnickiego.
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 Męska Grupa Śpiewacza 
"Majdaniacy" z Majdanu Obleszcze 
w gminie Szastarka zajęła I miejsce 
na 51. Ogólnopolskim Festiwalu 
Folkloru Polskiego "Sabałowe Baja-
nia" w Bukowinie Tatrzańskiej, któ-
ry odbył się w dniach 9-13 sierpnia 
2017 r. To jeden z najbardziej pre-
stiżowych i najstarszych festiwali 
folklorystycznych w Polsce, a "Maj-
daniacy" są prawdziwą wizytówką 
nie tylko gminy Szastarka, ale ca-
łego powiatu kraśnickiego. Gru-
pę wspierali podczas występów na 
festiwalu fani z Szastarki na czele  
z wójtem arturem Jaskowskim.
 „Majdaniacy” są związani  
z Gminnym Centrum Kultury w Po-
lichnie i powstali w grudniu 1998 
r. Założycielem zespołu był ów-

„majdaniacy” najlePsi
w bukowinie tatrzańskiej

czesny dyrektor placówki Mariusz 
Fila.
 Początkowo zespół liczył  
4 członków. Byli to: Mirosław Bud-
kowski, Janusz gil, Jan garbacz, 
Marian Szpyra. W 2001 roku do ów-
czesnego składu doszedł edward 
Breś. W późniejszych latach z zespo-
łu odszedł Jan Garbacz, a jego na-
stępcą był andrzej Serwatka. 
 „Majdaniacy” w swoim re-
pertuarze mają pieśni ludowe, re-
ligijne, kolędy, pastorałki, pieśni 
patriotyczne, partyzanckie i woj-
skowe. Są laureatem wielu nagród  
i wyróżnień w przeglądach, kon-
kursach i na festiwalach lokalnych, 
wojewódzkich i ogólnopolskich.  
W swej wieloletniej działalności ze-
spół m.in. stał się czterokrotnym 

laureatem Ogólnopolskiego Festi-
walu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu nad Wisłą oraz dwu-
krotnym laureatem Wojewódzkie-
go Przeglądu Pieśni Partyzanckiej  

i Wojskowej w Aleksandrowej. 
 Dwa lata temu „Majdania-
cy”wydali płytę z pieśniami ludo-
wymi dokumentującymi zanikają-
ce tradycje śpiewacze regionu. 

 16 września w Kraśni-
ku odbył się plenerowy koncert  
z okazji polskiego Dnia Bluesa. 
impreza była połączona z pikni-
kiem motocyklowym, a zorga-
nizowali ją ireneusz Muszyński  
i firma M-production wraz z Kra-
śnickim Stowarzyszeniem Mo-
tocyklowym „Szarża” oraz Sta-
rostwem powiatowym.
 W tym roku nie odbyła się 
kolejna edycja Kraśnik Blues Me-
eting ze względu na brak porozu-
mienia z władzami miasta. Festiwal 
wróci w nowej odsłonie w przy-
szłym roku jako Kraśnik Blues Me-
eting - Przystanek Dzierzkowice 

na bluesową nutę
(29 - 30.06.2018 r.) i będzie organi-
zowany przez jego pomysłodaw-
cę Ireneusza Muszyńskiego, gminę 
Dzierzkowice, Starostwo Powiato-
we w Kraśniku oraz Urząd Marszał-
kowski.
 Jednak dobrej muzyki blu-
esowej granej na żywo w tym roku 
nie zabrakło. Z okazji Polskiego 
Dnia Bluesa 16 września na par-
kingu FŁT odbył się koncert plene-
rowy połączony z piknikiem mo-
tocyklowym. Wystąpili m.in. ze-
spół Teksasy, laureaci jednej z po-
przednich edycji Festiwalu, grupy 
Go Machine and Olek Band i Rock 
and Feler Band. Nie mogło oczywi-

ście zabraknąć z tej okazji kraśnic-
ko-lubelskiej formacji Pawkin, któ-
ra ostatnio specjalizuje się w soft 
rocku (w przygotowaniu kolejna 
płyta), ale ma mocne bluesowe ko-
rzenie i znakomitych instrumenta-
listów oraz charyzmatycznego wo-
kalistę andrzeja pawkę w składzie 
(na zdjęciu, fot. Sławomir Rodzik).
 Ciekawostką była druga 
edycja konkursu wokalnego „Dzieci 
śpiewają bluesa”, w którym uczest-
niczyło 32 młodych wykonawców. 
W kategorii 7-9 lat wygrał Michał 
Subik, w kat. 10-12 lat zwyciężyła 
natalia wawrzyńczyk (wyróżnie-
nia Kinga wołoszyn i Jakub Roga-
la), a w kat. 13 - 15 lat najlepsza oka-
zała się Magdalena Rawska (wy-
różnienie Kinga Skoczylas).

 Od 3 lipca do 22 sierpnia 
br. w kraśnickim Punkcie Paszpor-
towym złożono 6604 wniosków  
i wydano 5901 nowych paszpor-
tów. - To dowód na ogromne 
wręcz zainteresowanie mieszkań-
ców możliwością wyrobienia do-
kumentu tu na miejscu, bez ko-
nieczności jeżdżenia w tym celu 
do Lublina - cieszy się wicestarosta 
kraśnicki Mariusz Socha. 
 Z inicjatywą uruchomie-
nia Punktu w Kraśniku wyszedł  
w 2015 r. ówczesny wojewoda lu-
belski wojciech wilk i została ona 
wsparta przez Starostwo Powia-
towe - po nowy paszport zapra-
szamy zainteresowanych do jego 
siedziby przy alei Niepodległości 
20 (parter). W poniedziałki i środy 
punkt jest otwarty w godz. 8.00 
-15.00, we wtorki od 8.00 do 16.00, 
w czwartki od 10.00 do 15.00,  
a w piątki od 8.00 do 14.00. 

telefon do punktu: 81 458 10 84.

zaPraszamy 
Po PaszPort

Zespół „Majdaniacy”, laureaci pierwszego miejsca 
na prestiżowym festiwalu w Bukowinie Tatrzańskiej w 2017 r.

fot. Tomasz Możdżeń
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Powiatowe święto Plonów
 Dożynki powiatowe były 
okazją do wręczenia 7 odznak 
honorowych Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju wsi „zasłużony 
dla rolnictwa”, przyznanych na 
wniosek Starosty Kraśnickiego  
i samorządów gminnych, a tak-
że licznych wyróżnień i dyplo-
mów w organizowanych kon-
kursach. 
 3 września mieszkańcy po-
wiatu i zaproszeni goście spotkali 
się na stadionie LKS „Tęcza” w sta-
rej dzielnicy Kraśnika, aby uczest-
niczyć w dorocznym Święcie Plo-
nów. Medalami Starosty Kraśnic-
kiego za zasługi dla Powiatu na-
grodzono Jerzego Serwinka (gm. 
Kraśnik) i ewę Bryczek (Dzierzko-
wice), którzy byli starostami tego-
rocznych Dożynek. Tradycyjnie 

rozstrzygnięto również konkurs na 
wieńce dożynkowe. W kategorii 
wieniec tradycyjny wygrało Koło 
Gospodyń Wiejskich Boby Kolonia, 
a w kategorii wieniec współczesny 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych 
z Bliskowic.
 Odznakami Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużo-
ny dla rolnictwa” zostali uhonoro-
wani: waldemar Krakowiak zam. 
gmina Dzierzkowice, adam Ma-
jewski zam. gmina Gościeradów, 
Krzysztof Lewandowski z gmi-
ny Szastarka, piotr Ciołek z gmi-
ny Zakrzówek, Bogdan Komasz-
ka z gminy Urzędów, grzegorz 
Radwan z gminy Trzydnik Duży 
i Rafał zboch z gminy Annopol.
 Dyplomy i wyróżnienia Sta-
rosty Kraśnickiego za szczegól-

ne osiągnięcia w produkcji rol-
nej otrzymali: paweł Bujanowski 
z gminy Gościeradów, Mirosław 
Kania z gminy Zakrzówek, Robert 
Kasak z gminy Zakrzówek, Marcin 
Kilianek z gminy Gościeradów, 
Damian Stępień z gminy Szastar-
ka, grzegorz Stolarz z gminy Wil-
kołaz, Karol Biały z gminy Szastar-
ka.
- Mimo różnych kryzysów, klęsk 
żywiołowych czy złej koniunktury 
gospodarczej polska wieś nie pod-
daje się, a produkcja żywnościo-
wa o tak wysokiej jakości to po-
wód do satysfakcji. Jako samorzą-
dowcy oraz jako zwykli obywatele 
oczekujemy od kolejnych rządów 
takiej polityki, która będzie stwa-
rzała możliwości wykorzystania 
tego ogromnego potencjału - mó-

wił starosta kraśnicki andrzej Maj.
 Podczas tegorocznych Do-
żynek rozstrzygnięto także liczne 
konkursy zorganizowane z myślą  
o mieszkańcach, m.in. na najład-
niejszy ogródek przydomowy, 
najbardziej zadbane gospodar-
stwo rolne, najładniejszy Rodzin-
ny Ogród Działkowy, najładniej-
szą działkę w Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym.
 W Powiatowym Święcie 
Plonów uczestniczyli m.in. poseł 
oraz wiceminister sportu i turystyki 
Jarosław Stawiarski, poseł woj-
ciech wilk, a także samorządow-
cy z terenu powiatu. Po uroczysto-
ściach odbyła się gala muzyki disco 
polo. Organizatorami Dożynek byli 
Starostwo Powiatowe w Kraśniku 
oraz Urząd Gminy Kraśnik.

 w lipcu rozpoczął się re-
mont budynku, w którym do 
niedawna mieścił się oddział 
dziecięcy kraśnickiego szpitala. 
wkrótce swoją siedzibę będzie 
miał tam zarząd Dróg powiato-
wych i wydział geodezji Staro-
stwa powiatowego w Kraśniku.
 W lutym ubiegłego roku 
otwarto nowy oddział dziecię-
cy w głównej siedzibie szpitala na  
ul. Chopina. Od tamtego czasu bu-
dynek w dzielnicy fabrycznej, któ-
ry dotąd zajmowali najmłodsi pa-
cjenci, stoi pusty. Zarząd Powiatu 
podjął więc decyzję, aby z ul. Kole-
jowej przenieść do niego Wydział 
Geodezji oraz ZDP. W lipcu rozpo-
czął się kompleksowy remont po-
mieszczeń, które zostaną przysto-
sowane do nowych potrzeb. Koszt 
inwestycji to ok. 1 mln zł. Pienią-
dze pochodzą z budżetu powiatu. 
Prace budowlane zakończą się je-

do geodezji na fabryczny
sienią i jeszcze w tym roku powin-
ni wprowadzić się tam nowi loka-
torzy (główna siedziba Starostwa 
znajduje się po drugiej stronie  
al. Niepodległości).
 Po przeprowadzce do 
dzielnicy fabrycznej wszystkie for-
malności budowlane będzie moż-
na załatwić niemal w jednym miej-
scu, bo siedziba Starostwa oraz no-
wego wydziału geodezji będą po 
sąsiedzku. - To duże ułatwienie dla 
mieszkańców, którzy często musie-
li jeździć w sprawach administra-
cyjnych z jednego końca miasta na 
drugi - mówi wicestarosta kraśnic-
ki Mariusz Socha.
 To jednak część większej in-
westycji planowanej na lata 2017 
- 2019. Starostwo złożyło wniosek 
na dofinansowanie termomoder-
nizacji powiatowych budynków 
użyteczności publicznej ze środ-
ków unijnych, czyli z RPO WL. Cho-

dzi o cztery obiekty: dwa kraśnic-
kie licea - „Reja” i „Górkę” oraz dwa 
budynki szpitalne w dzielnicy fa-
brycznej, w których mieszczą się 
obecny oddział kardiologii oraz 
dawny oddział dziecięcy, czyli wła-
śnie ten, w którym niedługo zloka-
lizowane zostaną powiatowa geo-
dezja i ZDP. Wartość projektu to  

4 777 137 zł, a kwota dofinansowa-
nia ma wynieść 3 115 626 zł. Wnio-
sek przeszedł już pozytywną oce-
nę formalną.  Rozstrzygnięcie kon-
kursu powinno nastąpić pod ko-
niec tego roku, ale powiat nie chce 
czekać tak długo i planuje rozpo-
częcie prac termomodernizacyj-
nych wcześniej.

 w kwietniu Starostwo po-
wiatowe w Kraśniku przekaza-
ło środki finansowe na Fundusz 
wspierania policji w wysokości  
5 tys. zł. Dzięki temu dofinansowa-
niu kraśnicka komenda została  wy-
posażona w dwa stacjonarne i sa-
moobsługowe alkomaty, które za-
instalowano z myślą o kierowcach.

na wszelki wyPadek  Z obu urządzeń można już 
korzystać. Znajdują się w głównym 
budynku Komendy Powiatowej Poli-
cji na ul. Lubelskiej oraz w komisaria-
cie w dzielnicy fabrycznej Kraśnika. 
Każdy kierowca, który np. pił alkohol 
dzień wcześniej i zamierza udać się  
w podróż samochodem, może 
sprawdzić swój stan. Urządzenia 
są samoobsługowe, nie wymaga-
ją udziału policjanta. Wystarczy z po-

dajnika wziąć jednorazowy ustnik  
i w krótkim czasie zweryfikować za-
wartość alkoholu lub jego brak w wy-
dychanym powietrzu. 
 Zakup testerów trzeźwości 
był wspólną inicjatywą komendan-
ta powiatowego policji podinspekto-
ra Marka tchórza oraz starosty kra-
śnickiego andrzeja Maja. - Bardzo 
się cieszę, że nasz samorząd powiato-
wy oraz samorządy gminne są otwar-

te na współpracę z policją i wspiera-
ją nas finansowo w miarę możliwości, 
bo dzięki temu jesteśmy lepiej wypo-
sażeni i możemy skuteczniej zadbać 
o bezpieczeństwo mieszkańców  
- podkreśla komendant Marek Tchórz.

Od prawej laureaci konkursu na tradycyjny wieniec dożynkowy 
z Bliskowic, Suchodołów i Bobów Kolonia.  Z lewej przewodniczący 
Rady Powiatu Zbigniew Gawdzik oraz radna Edyta Dudzińska.

Wydział geodezji Starostwa Powiatowego zostanie przeniesiony 
w tym roku z ul. Kolejowej do dzielnicy fabrycznej.
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 w lipcu tego roku ucznio-
wie z powiatu kraśnickiego po-
lecieli na olimpiadę do Sta-
nów zjednoczonych z kolejnym 
skonstruowanym przez sie-
bie robotem. i odnieśli kolejny 
sukces w rywalizacji z ekipami  
z ponad 160 krajów. 
- Robot miał przede wszystkim 
poruszać się, zbierając plastiko-
we piłki i umieszczając je w odpo-
wiednich miejscach, a na koniec 
musiał podnieść się na wyciągni-
ku - mówi Marcin giza z Funda-
cji „Wschodni Klaster Innowacji”, 
który współtworzy kraśnicką dru-
żynę.
 To już trzecia maszyna 
skonstruowana i wykonana przez 
uczniów szkół powiatowych two-
rzących drużynę Spice Gears, któ-
ra powstała w 2015 r. i już dwu-
krotnie odnosiła sukcesy podczas 
regionalnych zawodów FIRST Ro-
botics Competition w Kanadzie. 
Nasza młodzież, specjalizująca się 
w robotyce m.in. pod okiem na-
uczycieli z ZS nr 3 Dariusza głu-
chowskiego i Bartosza pisiaka, 
z każdej wyprawy za ocean przy-
wozi nagrody i wyróżnienia, ale 

srebro na olimPiadzie w waszyngtonie

udział w olimpiadzie w Waszyng-
tonie był szczególnie prestiżowy. 
To ogromny sukces - tym bardziej, 
że wyjazd nie był wcześniej pla-
nowany, a samo zorganizowanie 
budżetu dla kilkuosobowej ekipy 
wymaga nie lada wysiłku. Tym ra-
zem w pomoc - obok sponsorów 

prywatnych - włączył się także 
Urząd Marszałkowski w Lublinie.
 Członkowie Spice Gears 
biorący udział w waszyngtońskiej 
olimpiadzie to: Magdalena wie-
czorek (kapitan), Dominik Ści-
borek, Mateusz Kapica, Bartło-
miej wierzchowiak, aleksan-

dra Jarzyna, Szymon Szostak, 
andrzej nawrocki. - Nasi mło-
dzi bohaterowie mają otwarte 
drzwi na najlepsze uczelnie w kra-
ju i za granicą. Oczywiście prze-
żyli też wspaniałą przygodę, mo-
gąc dzięki swym umiejętnościom 
i ciężkiej pracy uczestniczyć w ta-
kich wydarzeniach razem ze swo-
imi rówieśnikami z całego świa-
ta - podkreśla starosta kraśnicki  
andrzej Maj, jeden z mentorów 
drużyny. - W młodych kraśnicza-
nach tkwi ogromny potencjał, są 
pozbawieni kompleksów, dum-
ni ze swojej wiedzy i swoich do-
konań. Kilkunastu młodych lu-
dzi z małego miasteczka leżące-
go na Lubelszczyźnie, w najbied-
niejszym regionie Unii Europej-
skiej, poleciało za ocean i okazało 
się, że nie tylko nie mają się cze-
go wstydzić. Świetnie odnajdu-
ją się w nowoczesnym społeczeń-
stwie i radzą sobie z nowymi tech-
nologiami, które są ich łącznikiem 
z globalną rzeczywistością. To naj-
lepszy dowód, że nie możemy za-
mykać się przed światem, bo na-
wzajem mamy sobie dużo dobre-
go do zaoferowania.

 27 września 188 uczniów 
szkół powiatowych otrzymało z rąk 
starosty andrzeja Maja i wicesta-
rosty Mariusza Sochy stypendia 
za swoje osiągnięcia w nauce. 
 W uroczystości wzięli udział 
także rodzice i opiekunowie oraz 
nauczyciele wyróżniającej się mło-
dzieży. Łączna kwota przeznaczo-
na z budżetu powiatu na stypen-
dia wynosi 113 200 zł. 

188 styPendystów
starosty kraśnickiego

- Praca własna uczniów, zaanga-
żowanie nauczycieli oraz stworzo-
ne warunki do nauki przekładają 
się na osiągnięcia młodzieży, cze-
go wyrazem jest dzisiejsza uroczy-
stość i tak liczna grupa wyróżnio-
nych - podkreślał w trakcie spotka-
nia starosta. 
 Spośród 188 docenionych 
uczniów aż 76 uczy się w ZS Nr 1,  
a 75 uczęszcza do ZS Nr 2.

Zwycięska drużyna Spice Gears z Kraśnika w Waszyngtonie (USA).

Wicestarosta Mariusz Socha wręcza stypendium 
Martynie Michalinie Powęzce z ZS nr 1 w Kraśniku.


