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 na skrzyżowaniu ul. Sło-
wackiego i Balladyny (naprze-
ciwko kościoła pw. Matki Bożej 
Bolesnej) ma stanąć pierwszy  
w powiecie pomnik ku czci ofiar 
katastrofy lotniczej w Smoleń-
sku, w której zginęło 96 osób.
 Jest już zgoda władz mia-
sta na nową lokalizację. Dotych-
czas najczęściej w tym kontekście 
wymieniano ul. Urzędowską i sym-
boliczną aleję dębów zasadzonych 
tam kilka lat temu. Jednak plano-
wana modernizacja drogi woje-

Pomnik smoleński w Przyszłym roku?
wódzkiej nr 833 (m.in. ul. Urzędow-
ska) zmusiła inicjatorów budowy 
do poszukiwania nowego miejsca. 
 Społeczny komitet budo-
wy pomnika, powołany z inicjaty-
wy kraśnickich polityków i sympa-
tyków PiS, zebrał już na ten cel po-
trzebne środki. Natomiast do Staro-
stwa Powiatowego w Kraśniku nie 
wpłynął jeszcze wniosek od pomy-
słodawców o wydanie pozwolenia 
na budowę pomnika. Nadal trwają 
prace nad projektem monumentu.                       

>> str. 8

BezPieczniej na 
drogach Powiatowych
 w gminach Szastarka, 
Dzierzkowice i gościeradów prze-
budowano ponad 11 km dróg dzię-
ki dofinansowaniu unijnemu pozy-
skanemu przez władze powiatu. 
 Październik i listopad to 
okres realizacji ostatnich dużych 
inwestycji drogowych przez Sta-

rostwo Powiatowe we współpracy  
z gminami. Wyremontowano  
w tym czasie odcinki trzech dróg  
o łącznej długości ponad 11 km. 
Stało się to możliwe dzięki pozy-
skaniu dofinansowania z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

>> str. 3

staże i Praktyki
zawodowe dla uczniów
 8 listopada w Starostwie 
powiatowym w Kraśniku podpi-
sano umowę na realizację pro-
jektu „nowe umiejętności szan-
są na sukces”, który obejmie 350 
uczniów i 26 nauczycieli z czte-
rech szkół powiatowych: zS  
nr 3, zS nr 1, zS w annopolu i zS  
w wólce gościeradowskiej.

 To już kolejny tego typu pro-
jekt edukacyjny realizowany przez 
Powiat Kraśnicki w ostatnich la-
tach dzięki dofinansowaniu unijne-
mu. Uczniowie szkół powiatowych 
wezmą udział w dodatkowych za-
jęciach szkolnych oraz praktykach 
i stażach zawodowych, za które 
otrzymają wynagrodzenie.>> str. 6
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 Władze powiatu planowały 
w tym roku sprzedaż miejscowym 
przedsiębiorcom nieruchomości 
po dawnej przychodni przy al. Nie-
podległości, wspierając w ten spo-
sób rozwój lokalnej gospodarki  
i powstawanie nowych miejsc pra-
cy. Jednak brak zgody ze strony 
władz miasta na podział nierucho-
mości przy al. Niepodległości na 
mniejsze działki budowlane unie-
możliwił realizację tych zamiarów  
i ogłoszenie przetargu. 
- Nowe szatnie dla piłkarzy czy 
oświetlenie na stadionie MOSiR 
są potrzebne, ale w ten sposób 
nie pomożemy miastu rozwijać 
się gospodarczo i nie powstrzy-
mamy młodych ludzi przed 
ucieczką z Kraśnika - komentuje 
starosta kraśnicki andrzej Maj. 
- Zwłaszcza, że inwestycje  
w strefie ekonomicznej wyglą-
dają tak jak wyglądają. A po-
tem dziwimy się, że według ana-
lizy Polskiej Akademii Nauk Kra-

...zaBlokowane

nowe inwestycje w kraśniku...

śnik jest w pierwszej dwudziest-
ce polskich miast, którym grozi 
zapaść finansowa.
 Od kilku lat budynek po 
przychodni specjalistycznej przy 
al. Niepodległości stoi pusty. Sama 
przychodnia została przeniesiona 
na ul. Szpitalną, gdzie w tym roku 
zainstalowano system klimatyzacji, 
a w przyszłym mają powstać nowe 
miejsca parkingowe. Dzięki tym 
działaniom argumenty niektórych 
radnych miejskich krytykujących 
warunki panujące w przychodni 
stały się nieaktualne. SP ZOZ i pa-
cjenci nie potrzebują więc budyn-
ku po starej przychodni, zwłaszcza, 
że trwa proces koncentracji usług  
i przenoszenia oddziałów szpital-
nych do dzielnicy starej. Jest to re-
alizacja koncepcji wypracowanej 
już kilkanaście lat temu przez ów-
czesne kierownictwo SP ZOZ.
 Władze powiatu postano-
wiły więc sprzedać w tym roku nie-
ruchomość przy al. Niepodległo-

ści, po podzieleniu jej na mniejsze 
działki. - Chcieliśmy uniknąć sprze-
daży tego terenu w całości, ma-
jąc na względzie małych i śred-
nich przedsiębiorców i nie chcąc, 
aby powstał tu kolejny market. Na-
sza koncepcja zakłada ożywienie 
dzielnicy fabrycznej gospodarczo, 
także poprzez zlokalizowanie nie-
mal w tym samym miejscu Cen-
trum Certyfikacji Produktów Re-
gionalnych i inkubatora przedsię-
biorczości wspólnie z Lubelskim 
Parkiem Naukowo-Technologicz-
nym. Skwery i fontanny nowych 
miejsc pracy nie zapewnią - tłuma-
czy starosta kraśnicki, dla którego 
rozwój lokalnej gospodarki - jak 
widać - jest rzeczywistym prioryte-
tem. 
 Przedstawiciele Starostwa 
podkreślają, że powiat wypracował 
w ciągu trzech lat największą nad-
wyżkę budżetową w historii i nie 
jest zmuszony starej przychodni 
szybko sprzedawać, bo nie o wpły-

wy do budżetu tu chodzi. Tereny  
i nieruchomości, których samorząd 
nie potrzebuje, powinny zostać za-
gospodarowane tak, aby pozyskać 
wpływy z podatków i jednocze-
śnie dać szansę na powstanie no-
wych miejsc pracy.
 Co ciekawe, radni miejscy 
podjęli w czerwcu decyzję o sprze-
daży działki po dawnym targowi-
sku na ul. Balladyny, która znaj-
duje się w pobliżu. - Nasza oferta  
w oczywisty sposób stanowiła 
konkurencję dla miasta, a zainte-
resowanie lokalnych przedsiębior-
ców kupnem działek w centrum 
dzielnicy fabrycznej jest duże, bo 
jest tych wolnych terenów pod in-
westycje coraz mniej - wyjaśnia 
starosta Maj. - Im jest ich mniej, 
tym są droższe, zwłaszcza w takiej 
lokalizacji. Niestety, myślenie tylko 
o tym, żeby swoje sprzedać jak naj-
drożej, jest krótkowzroczne. Z my-
śleniem o rozwoju miasta jako ca-
łości ma to niewiele wspólnego.

 W ramach wspierania efek-
tywności energetycznej oraz go-
spodarki niskoemisyjnej Unia Eu-
ropejska przeznacza spore środki 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego 2014 - 2020 na projekty 
związane z tą dziedziną. Również 
Powiat Kraśnicki wystąpił z wnio-
skiem o dofinansowanie planowa-
nych inwestycji i dzięki temu unij-
ne środki zostaną wykorzystane 
do termomodernizacji instytucji 
publicznych. Poprawi się także es-
tetyka tych nieruchomości. 
 W przyszłym roku cztery 
budynki zostaną wyremontowane 
i przeprowadzona zostanie w nich 
termomodernizacja. Chodzi o dwie 
szkoły - ZS nr 1 i ZS nr 2 (na zdj.) 

ciePlej, oszczędniej, ładniej
- a także szpital w dzielnicy fabrycz-
nej miasta, a konkretnie - budy-
nek obecnego oddziału kardiolo-
gii oraz nieruchomość po dawnym 
oddziale dziecięcym, gdzie wkrót-
ce swoją siedzibę będzie miała po-
wiatowa geodezja (przeniesiona  
z ul. Kolejowej).
 Wniosek o dofinansowanie 
złożony przez Starostwo Powiato-
we był jednym z najwyżej ocenio-
nych. Wartość inwestycji dotyczą-
cej tych czterech obiektów wy-
nosi 4 777 137 zł, natomiast do-
finansowanie przekazane przez 
Urząd Marszałkowski w Lublinie to  
3 115 626 zł. Władze powiatu stara-
ją się również o pozyskanie środ-
ków na termomodernizację Zespo-
łu Szkół Specjalnych w Kraśniku.

 Rossmann Supermarkety 
Drogeryjne polska Sp. z o.o. uru-
chomił ogólnopolski program 
„Klub Rossmann”, w ramach któ-
rego Dom Dziecka w Kraśniku 
otrzyma w grudniu br. wsparcie 
rzeczowe o wartości 21 918 zł.
 Kraśnicka placówka opie-
kuńczo - wychowawcza znalazła 
się w gronie 13 organizacji działa-
jących na terenie województw lu-
belskiego i podkarpackiego, wyty-
powanych do skorzystania z daro-
wizny. Są wśród nich hospicja dla 
dzieci z Rzeszowa, Lublina i „Santa 
Galla” spod Zamościa, znane fun-
dacje i stowarzyszenia, takie jak na 
rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną z Tarnobrzega, „Tak 
niewiele” z Chełma, czy „Wzrasta-
nie” z Łopszanki Małej oraz Dom 
Pomocy Społecznej w Matczynie.
 W akcję zaangażowali się 
pracownicy oraz klienci droge-

rossmann wsPiera dom 
dziecka w kraśniku

rii Rossmann w Kraśniku, Jano-
wie Lubelskim oraz Lublinie, któ-
rzy robiąc zakupy (używając apli-
kacji Rossmann PL) jednocześnie 
wspierali Dom Dziecka w Kraśni-
ku.
 Dzięki aktywności uczest-
ników programu, placówka otrzy-
ma darowiznę rzeczową w posta-
ci wybranych produktów dostęp-
nych w  sprzedaży w drogeriach 
Rossmann w asortymencie dosto-
sowanym do potrzeb dzieci i mło-
dzieży z możliwością ich wybo-
ru, np.: kosmetyki, środki higieny  
i środki czystości.
- Akcja w ramach Klubu Rossmann 
to bardzo cenna inicjatywa, któ-
ra znacząco wsparła wychowan-
ków naszej placówki, zasługuje na 
duże uznanie i podziękowanie dla 
wszystkich darczyńców - mówi 
elżbieta Kowalczyk, dyrektor kra-
śnickiego Domu Dziecka.
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 Październik i listopad to 
okres realizacji ostatnich dużych 
inwestycji drogowych przez Sta-
rostwo Powiatowe we współpra-
cy z gminami. Wyremontowano  
w tym czasie odcinki trzech dróg  
o łącznej długości ponad 11 km. 
Stało się to możliwe dzięki pozy-
skaniu dofinansowania z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Przebudowane odcinki dróg to: 
Szastarka - Słodków Drugi (dłu-
gość 5,395 km, wartość zadania  

BezPieczniej na
drogach Powiatowych

w gminach Szastarka, Dzierzkowice i gościeradów przebudowano ponad 11 km dróg 
dzięki dofinansowaniu unijnemu pozyskanemu przez władze powiatu.

1 mln 675 tys. zł), Dzierzkowice Wola 
- Sosnowa Wola (długość 3,382 km, 
961 tys. zł) i Mniszek - Łany (długość 
2,530 km, 831 tys. zł).
 Ze środków PROW pokry-
te zostaną 2/3 kosztów. Powiat  
i gminy, na terenie których remon-
ty były wykonywane, dołożą resz-
tę. - W tym roku przebudowali-
śmy blisko 40 km dróg powiato-
wych - podkreśla starosta kraśnicki 
andrzej Maj. - To 1/10 tego, czym 
administruje Zarząd Dróg Powia-

towych. Cieszę się zwłaszcza z du-
żych zadań, które udało nam się 
wykonać, czyli modernizacji drogi 
Popkowice - Wilkołaz latem (7 km, 
2 mln zł)  oraz inwestycji zrealizo-
wanych z dofinansowania z PROW 
jesienią. Ale dla mieszkańców rów-
nie ważne są te mniejsze remon-
ty w ich miejscowościach, gdzie  
w grę wchodzi naprawa najbar-
dziej zniszczonych odcinków, czym 
zajmujemy się wspólnie z władza-
mi gmin i miast naszego powiatu.

 Jeszcze w tym roku mają 
zostać ogłoszone dwa kluczowe 
przetargi związane z inwestycja-
mi planowanymi przez powiat na 
przyszły rok. Chodzi o kolejne za-
danie drogowe, czyli moderniza-
cję drogi z Urzędowa przez Po-
pkowice do Dąbrowy Bór (14 km) 
oraz nowe Warsztaty Szkolne przy 
ZS nr 3 (wartość inwestycji 6 mln 
zł). W obu przypadkach wykorzy-
stane zostanie dofinansowanie 
unijne. 

 w związku z rosnącą licz-
bą aut, Kraśnik - podobnie jak 
większość miast w polsce - bo-
ryka się z problemem parkin-
gów i miejsc postojowych. Doty-
czy to zarówno osiedli mieszka-
niowych, jak i instytucji publicz-
nych czy urzędów często odwie-
dzanych przez interesantów.

nowy Parking Przy szPitalnej
 Na pewno sytuacja popra-
wi się, jeśli chodzi o osiedle Spół-
dzielni Mieszkaniowej Pracowni-
ków FŁT przy ul. Szpitalnej i Sło-
wackiego. Jest tam już jeden spo-
ry parking, ale potrzeby mieszkań-
ców wciąż rosną. Dlatego władze 
miasta i powiatu zadecydowały  
w tym roku o budowie miejsc 

postojowych przy ul. Szpitalnej  
w dzielnicy fabrycznej (od stro-
ny Szkoły Społecznej i Przedszkola  
nr 4). Miasto pokrywa koszty mate-
riałów i przygotowania terenu, zaś 
powiat, a konkretnie Zarząd Dróg 
Powiatowych, wykona prace bu-
dowlane. Powstanie w tym miejscu 
28 nowych miejsc postojowych.

 Inwestycja jest realizowa-
na na wniosek prezesa SM Pra-
cowników FŁT Stanisława Siera-
kowskiego i mieszkańców osiedla. 
- W przyszłym roku zaplanowali-
śmy wspólnie z miastem budowę 
kolejnych miejsc parkingowych na 
Szpitalnej w okolicy przychodni 
specjalistycznej - mówi wicestaro-
sta Mariusz Socha.
 Władze powiatu posta-
nowiły też w tym roku rozwiązać 
problem z parkowaniem przez in-
teresantów pod siedzibą Staro-
stwa i Powiatowego Urzędu Pra-
cy. W tym celu nie zbudowano jed-
nak nowego parkingu. Pracownicy 
obu instytucji parkują swoje auta 
naprzeciwko, pod dawną przy-
chodnią szpitalną na al. Niepod-
ległości. Dzięki temu interesan-
ci nie mają już problemu ze znale-
zieniem miejsca do zaparkowania, 
gdy przyjeżdżają załatwiać sprawy 
urzędowe.

Modernizacja drogi ze Słodkowa Drugiego do Szastarki. W Gminie Dzierzkowice przebudowano odcinek
 Dzierzkowice Wola - Sosnowa Wola.

Nowe miejsca postojowe przy ul. Szpitalnej
powstaną także w przyszłym roku.
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 narodowe Święto niepod-
ległości w Stróży zostało w tym 
roku połączone z rocznicowymi 
uroczystościami w tamtejszej pa-
rafii oraz z 60-leciem Szkoły pod-
stawowej im. ks. zielińskiego.
 Świętowanie odzyska-
nia niepodległości przez Polskę 
było również okazją do uczczenia 
250-lecia powstania Kaplicy Świę-
tej Trójcy (tzw. kaplica trójkątna), 
która jest jednym z najciekawszych 
zabytków architektonicznych  
w powiecie.
 Uroczystości rozpoczę-
ły się o godz. 12:00 mszą świętą  
w intencji Ojczyzny oraz społecz-
ności szkolnej odprawioną przez 
ks. arcybiskupa Stanisława wiel-
gusa. Potem na tamtejszym cmen-
tarzu odczytano Apel Poległych 
oraz poświęcono pomnik Golgo-
ta Wschodu. - 99 lat temu, wraz  
z odzyskaniem Niepodległości 

w 99-tą rocznicę odzyskania niePodległości

przez państwo polskie, odzyskali-
śmy naszą narodową kulturę i mo-
gliśmy z podniesioną głową wyra-
żać dumę z historycznych dokonań 
- mówił podczas obchodów rocz-
nicowych andrzej Maj, starosta 
kraśnicki. - Odzyskaliśmy również 
naszą wiarę, bo represje zaborców 
dotykały nie tylko cywilów i po-
wstańców. Dotykały także Kościół 
Katolicki, księży. I chociaż parafia  
w Stróży zaczęła powstawać do-
piero 60 lat temu, to nie znaczy, 
że wcześniej nie było tu Boga, nie 
było Kościoła, czy wiernych. Sym-
bolem naszego przywiązania do 
wiary jest licząca 250 lat kaplica 
pw. św. Trójcy, która mimo prze-
ciwności losu i mimo zniszczeń, 
przetrwała, służąc naszej społecz-
ności przez kolejne lata. 
 Organizatorami uroczysto-
ści w Stróży byli: władze Powiatu 
Kraśnickiego, Gminy Kraśnik, pro-

boszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej 
oraz dyrekcja szkoły. W obchodach 
uczestniczyli mieszkańcy Gminy 
i Miasta Kraśnik, przedstawiciele 
organizacji kombatanckich, mło-
dzież, samorządowcy, delegacje 
policji i straży pożarnej z komen-
dantami jednostek na czele. 
 Podczas okolicznościowych 
wystąpień nie zabrakło również od-
niesień do współczesności: - Histo-
ria często się powtarza - powiedział 
starosta Andrzej Maj. - I tak, jak 100 
lat temu potrzebowaliśmy zgody  
i wzajemnego zrozumienia, tak 
również teraz są nam one bardzo 
potrzebne, chociaż z innego powo-
du. Tym, co wyrządza nam wszyst-
kim największą krzywdę, jest dzi-
siaj bratobójcza wojna polsko-pol-
ska. Polacy świętują odzyskanie 
niepodległości i jednocześnie za-
dają sobie bolesne ciosy, tyle że nie 
pięściami, lecz słowami. Kto kogo 

bardziej obrazi, zwyzywa i upodli, 
ten czuje się zwycięzcą. Kłamstwo, 
pomówienie i obłuda stały się dziś 
podstawowymi narzędziami w de-
bacie publicznej. Powinniśmy więc 
zastanowić się, jaką lekcją histo-
rii jest dla nas rok 1918 i poświęce-
nie tylu pokoleń Polaków. Dziś bar-
dzo potrzebujemy tego, czego Po-
lacy potrzebowali w 1918 r., czyli 
narodowej zgody wobec najważ-
niejszych wyzwań, przed którymi 
stoimy; zdrowego rozsądku i spo-
koju w rządzeniu krajem; uczciwo-
ści i ciężkiej pracy na rzecz Ojczy-
zny, ale i szacunku dla tych, którzy 
na pewne sprawy patrzą inaczej. 
Zamiast budować coraz wyższe 
mury, które coraz bardziej nas dzie-
lą, powinniśmy skupić się na odbu-
dowie społecznych więzi. Dziś zno-
wu potrzebujemy takiej postawy, 
jaką wykazali się Ojcowie Niepod-
ległej Polski. 

 Tradycyjnie z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej starosta kra-
śnicki przyznał nagrody wyróżnia-
jącym się nauczycielom szkół i pla-
cówek prowadzonych przez po-
wiat. Uroczysta gala połączona  
z balem odbyła się w dniu 12 paź-
dziernika br. 
 Oto laureaci Nagród:
zespół Szkół nr 1 w Kraśniku: 
Jadwiga Nowomiejska, Renata Sta-
ruch, Dorota Wójtowicz, Marta 
Czerw;
zespół Szkół nr 2 w Kraśniku:
Iwona Oszust, Marzena Matusz-
kiewicz, Tomasz Grębski, Andrzej 
Bownik, Ryszard Piórkowski;
zespół Szkół nr 3 w Kraśniku: 
Dariusz Głuchowski, Bartosz Pisiak, 
Damian Jakóbczyk, Yaroslav Kozak, 
Anna Wybraniec, Jolanta Chmiel;

starosta nagrodził nauczycieli
zespół Szkół w annopolu:
Elżbieta Gąsiorowska (dyrektor), 
Beata Pawłowska;
zespół Szkół w wólce gościera-
dowskiej: Anna Trancygier;
zespół Szkół-CKziU w Urzędo-

wie: Katarzyna Tomaszewska;
zespół Szkół nr 1 w zakrzówku: 
Sylwia Dąbrowska;
zespół Szkół Specjalnych w Kra-
śniku: Bożena Kowalska, Anna Su-
dół;

Specjalny ośrodek Szkolno-wy-
chowawczy w olbięcinie: Beata 
Drewniak, Beata Kuśmierczyk;
powiatowy zespół poradni psy-
chologiczno-pedagogicznych  
w Kraśniku: Katarzyna Michałow-
ska.
 Trzech pedagogów zostało 
wyróżnionych w sposób wyjątko-
wy. Radny Sejmiku Województwa 
Lubelskiego Marek Kos wręczył 
gratulacyjny grawer od Marszałka 
Województwa Lubelskiego: toma-
szowi grębskiemu z okazji otrzy-
mania tytułu profesora oświaty 
oraz Dariuszowi głuchowskie-
mu i Bartoszowi pisiakowi - opie-
kunom uczniowskiej drużyny Spi-
ce Gears, która w tym roku zdoby-
ła srebro na olimpiadzie robotycz-
nej w USA.

Uroczystości pod pomnikiem Golgota Wschodu na miejscowym cmentarzu.

Z okazji 60-tej rocznicy powstania szkoły podstawowej 
i parafii w Stróży starosta Andrzej Maj wręczył dyrektor Annie Myszak

i ks. proboszczowi Grzegorzowi Stąśkowi okolicznościowe grawery.

Przedstawiciele władz powiatu w gronie wyróżnionych nauczycieli.
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Jak zaczęła się przygoda kra-
śnickiej młodzieży z robotyką?
 Dwa lata temu odwiedzili 
mnie młodzi nauczyciele z Zespo-
łu Szkół nr 3 w Kraśniku oraz zało-
życiele Wschodniego Klastra Inno-
wacji i zaproponowali stworzenie 
młodzieżowej drużyny robotycz-
nej, która weźmie udział w między-
narodowych zawodach FIRST Ro-
botics Competition (FRC) za oce-
anem - w Kanadzie lub USA. Pomy-
ślałem wówczas, że to bardzo inno-
wacyjny i oryginalny pomysł, któ-
ry stwarza świetną okazję do pro-
mocji Powiatu Kraśnickiego w spo-
sób niestandardowy, odchodzący 
od pewnej sztampy, która domi-
nuje w marketingu terytorialnym, 
zwłaszcza małych miast i powia-
tów. Od razu dostrzegłem też moż-
liwość wykorzystania tej inicjatywy 
do promowania rozwoju szkolnic-
twa zawodowego, a to jest jeden  
z priorytetów Zarządu Powiatu, 
którym kieruję od 2013 r. Ale z dru-
giej strony, przyznam szczerze, nie 
sądziłem wtedy, dwa lata temu, że 
ta inicjatywa zakończy się takim 
sukcesem. 
 Dzisiaj kraśnicka druży-
na Spice Gears jako jedyna ekipa 
z Europy ma już na koncie udział 
w dwóch regionalnych mistrzo-
stwach FRC w Kanadzie: w Wind-
sor oraz w Calgary, a także udział 
w FIRST Global Challenge w Wa-
szyngtonie, czyli olimpiadzie robo-
tycznej, na której kraśniczanie za-
jęli drugie miejsce na ponad 160 
ekip z całego świata. Szymon Szo-
stak, kapitan naszej drużyny, jest fi-
nalistą prestiżowej nagrody Deana 
Kamena, twórcy idei FIRST. Człon-
kowie Spice Gears, uczniowie po-
wiatowych szkół średnich, mają 
otwarte drzwi na najlepsze uczel-
nie w kraju i za granicą. Oczywi-
ście przeżyli też wspaniałą przygo-
dę, mogąc - dzięki swym umiejęt-
nościom i ciężkiej pracy - uczestni-
czyć w takich wydarzeniach razem 
ze swoimi rówieśnikami z całego 
świata. 

nie zamykajmy się Przed światem, 
Bo nawzajem mamy soBie dużo do zaoferowania 

- mówi starosta kraśnicki andrzej Maj

Jest pan jednym z mentorów 
kraśnickie drużyny. na czym po-
lega idea FiRSt?
 FIRST to nie tylko określo-
ne działania: budowanie robotów, 
kierowanie nimi, udział w zawo-
dach. To właśnie pewnego rodza-
ju idea mająca na celu rozbudzenie 
wśród młodzieży z całego świata 
zainteresowania naukami ścisłymi, 
nowymi technologiami, inżynierią  
i matematyką. Udział w zawodach 
robotycznych daje szansę zdoby-
cia wyjątkowej wiedzy w tych dzie-
dzinach, ale także uczy pracy w ze-
spole i integruje uczestników wo-
kół idei informatycznych, których 
celem jest przecież poprawa jako-
ści życia, rozwój społeczny i eko-
nomiczny. Młodzi ludzie jednocze-
śnie rywalizują ze sobą i pomaga-
ją sobie nawzajem podczas zawo-
dów, uczą się szacunku, tolerancji, 
akceptacji, bo przecież spotykają 
się z rówieśnikami reprezentujący-
mi nie tylko różne kraje, czy konty-
nenty, ale też różne kultury. 
zorganizowanie wyjazdu kilku-
nastu osób do Kanady czy USa 
to wielkie wyzwanie. Logistycz-
ne i finansowe...
 Mieliśmy zdolnych nauczy-
cieli mających świetny kontakt 
z młodzieżą, mieliśmy młodzież 
gotową na tę przygodę, gotową 
zbudować tu w Polsce, w Kraśni-
ku, 35-tysięcznym mieście na Lu-
belszczyźnie, robota według wy-
tycznych organizatorów i poje-
chać z nim do Kanady. Jak zwykle 
w takich sytuacjach głównym pro-
blemem staje się budżet. A kosz-
ty udziału w zawodach i wyjazdu 
kilkunastoosobowej ekipy do Ka-
nady na kilka dni to wydatek rzę-
du 120 tys. zł i to są koszty ograni-
czone do minimum, bo np. zapew-
nienie noclegów na miejscu wzięła 
na siebie tamtejsza Polonia, która 
udzieliła nam ogromnego wspar-
cia i materialnego i duchowego.
 Konieczne więc było zor-
ganizowanie sporego budżetu  
i oczywiście nasz samorząd udzie-

lił wsparcia finansowego drużynie, 
ale nie byliśmy w stanie zabezpie-
czyć wszystkich środków. Potrzeb-
na była pomoc ze strony prywat-
nych sponsorów, a bardzo trudno 
jest zabiegać o taką pomoc w ma-
łym mieście, gdzie nie ma aż tylu 
podmiotów dysponujących du-
żymi środkami na promocję. Po-
zostawiliśmy więc w rękach mło-
dzieży budowę robota, a sami za-
jęliśmy się pozyskiwaniem pienię-
dzy. Ja osobiście spędziłem wie-
le godzin na spotkaniach bizneso-
wych i w Kraśniku i w Lublinie, pre-
zentując ten projekt i przekonując 
darczyńców do udziału w nim jako 
czymś wyjątkowym, w co opła-
ca się zainwestować. Udało nam 
się także przekonać Zarząd Woje-
wództwa i marszałka lubelskiego 
Sławomira Sosnowskiego do obję-
cia patronatem drużyny Spice Ge-
ars i udzielenia wsparcia finanso-
wego. Ale nikt nie przypuszczał, że 
to będą aż dwa wyjazdy do Kanady 
w ciągu dwóch lat i udział w olim-
piadzie robotycznej w USA. I że  
z każdego wyjazdu, z każdych za-
wodów, przywieziemy jakiś sukces, 
a ambasador Polski w Waszyng-
tonie będzie dziękował uczniom  
z Kraśnika za promocję kraju za 
granicą. 
Czy cel promocyjny, o którym 
mówił pan na początku, został 
osiągnięty?
 O sukcesie drużyny pod-
czas waszyngtońskiej olimpiady 
w lipcu tego roku zrobiło się gło-
śno w całym kraju. Informowały 
o tym największe stacje radiowe, 
gazety, portale internetowe, ogól-
nopolskie telewizje. Młodzież sta-
ła się zasłużonymi bohaterami, zy-
skał wizerunkowo Powiat Kraśnic-
ki oraz sponsorzy. Wszyscy na swój 
sposób odnieśli sukces. Nas samo-
rządowców, jak już wspomniałem 
na wstępie, dodatkowo zmoty-
wowało to do dalszych inwestycji  
w rozwój szkolnictwa zawodowe-
go. Pozyskaliśmy 3 mln zł dofinan-
sowania unijnego i rozpoczynamy 
budowę nowoczesnych warszta-

tów szkolnych właśnie przy Zespo-
le Szkół nr 3, tam gdzie powsta-
wały roboty skonstruowane przez 
Spice Gears. Co więcej, chcąc wy-
korzystać sukcesy drużyny i jej uni-
katowość, nosimy się z zamiarem 
powołania w Kraśniku Młodzieżo-
wego Centrum Robotyki pod pa-
tronatem FIRST. 
Mieszkańcy powiatu Kraśnic-
kiego są z pewnością dumni ze 
swojej młodzieży. Coraz lepiej 
czujemy się w europie, ale takie 
sukcesy za oceanem to coś wy-
jątkowego...
  Kiedy patrzyłem na uczniów 
z naszych powiatowych szkół, któ-
rzy poświęcali cały wolny czas i za-
rywali noce, aby zbudować robota  
i polecieć z nim do Kanady, kiedy roz-
mawiałem z nimi o ich pasjach, ma-
rzeniach i obserwowałem jak radzą 
sobie w konfrontacji np. z młodymi 
Amerykanami, to nie miałem wąt-
pliwości, że ten potencjał rzeczywi-
ście istnieje. On tkwi w młodych Po-
lakach, pozbawionych kompleksów, 
dumnych ze swojej wiedzy i swoich 
dokonań. Kilkunastu młodych ludzi  
z małego miasteczka leżącego na Lu-
belszczyźnie, w najbiedniejszym re-
gionie Unii Europejskiej, poleciało za 
ocean i okazało się, że nie tylko nie 
mają się czego wstydzić. Prawda jest 
taka, że świetnie odnajdują się w no-
woczesnym społeczeństwie i radzą 
sobie z nowymi technologiami, które 
są ich łącznikiem z globalną rzeczy-
wistością. Dzięki swym umiejętno-
ściom, ale też otwartości i chęci ucze-
nia się, poznawania, mają dziś przy-
jaciół na całym świecie: w Kanadzie, 
Meksyku, USA. Do Kraśnika przyjeż-
dżają młodzi Amerykanie z Minneso-
ty, aby odwiedzić swoich przyjaciół 
i wspólnie w naszym kraju promo-
wać ideę FIRST. Przyjeżdżają profeso-
rowie z Australii, aby pomóc w przy-
gotowaniach do zawodów. To też są 
wymierne korzyści, jakie płyną z tych 
doświadczeń. Nie powinniśmy zamy-
kać się przed światem, bo nawzajem 
mamy sobie dużo dobrego do zaofe-
rowania.

Rozmawiał Daniel Niedziałek

Od lewej mentorzy drużyny Bartosz Pisiak i Dariusz Głuchowski,
kapitan Szymon Szostak i starosta kraśnicki Andrzej Maj.

Kraśniczanie na zawodach FIRST w kanadyjskim Windsor w 2016 r.
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 projekt „Czerwony gu-
zik życia - aktywizacja społeczna  
i zdrowotna mieszkańców powia-
tu Kraśnickiego” otrzymał dofi-
nansowanie unijne i będzie reali-
zowany w powiecie Kraśnickim 
na przełomie 2017 i 2018 r. Jego 
uczestnicy zostaną wyposażeni 
na dwa lata w specjalne branso-
letki z tzw. „przyciskiem życia”.
- Głównym celem projektu jest 
zwiększenie dostępu do lepszej ja-
kości usług społecznych, popra-
wa warunków opieki domowej 
oraz wzrost aktywności społecznej 
135 niesamodzielnych osób, któ-
re ze względu na wiek, stan zdro-
wia lub niepełnosprawność, wy-
magają wsparcia społecznego  
i dodatkowych usług opiekuńczych 
- wyjaśnia wicestarosta kraśnicki  
Mariusz Socha.
 Dzięki realizacji projektu 
jego uczestnicy zostaną objęci ca-
łodobową usługą monitoringu sys-
temem przywoławczym (tzw. tele-
opieka). Zapewni ona szybką i sku-
teczną reakcję w sytuacji bezpo-
średniego zagrożenia życia lub 
zdrowia.
 Osoby uczestniczące w tym 
przedsięwzięciu otrzymają „bran-
soletki życia” przypominające ze-
garek i posiadające funkcję nadaj-
nika. Zostaną w nich umieszczone 
następujące informacje: dane oso-
bowe, wiek, grupa krwi, uczule-
nia, zdiagnozowane choroby, prze-
pisane leki, dane kontaktowe naj-
bliższych osób. Bransoletki będą 
wyposażone w alarmowy „przy-
cisk życia”, który pozwoli połączyć 
się z Centrum Zdalnej Opieki Me-
dycznej i wezwać pomoc. Czujnik 
umieszczony w bransoletce wykry-
wa utratę przytomności lub upa-
dek i automatycznie alarmuje Cen-
trum Zdalnej Opieki Medycznej. 
Ponadto w ramach projektu zosta-
ną zrealizowane cykle warsztatów 
i zajęć ułatwiających ludziom star-

czerwony guzik życia
szym funkcjonowanie w społecz-
ności lokalnej. 
 Powiat Kraśnicki oraz sa-
morządy lokalne, na terenie któ-
rych realizowany będzie projekt, 
poniosą koszty związane z jego 
obsługą i utrzymaniem oraz eks-
ploatacją zakupionego wyposaże-
nia co najmniej przez okres reali-
zacji projektu (12 miesięcy) i przez 
kolejny rok, kiedy będzie utrzymy-
wana jego trwałość. W tym cza-
sie nie będą pobierane od uczest-
ników żadne opłaty. Ich rekrutację 
prowadzić mają miejskie i gminne 
ośrodki pomocy społecznej.
 Całkowita wartość projektu 
to 883 970,43 zł, z czego dofinan-
sowanie unijne wynosi 839 771,90 
zł. Resztę środków zabezpiecza 
Powiat Kraśnicki wraz z 9 gmina-
mi oraz miastami. Do projektu nie 
przystąpiło tylko miasto Kraśnik, 
w związku z czym jego mieszkań-
cy nie będą mogli wziąć udziału  
w tym przedsięwzięciu.
 Jednym z jego pomysłodaw-
ców był radny wojewódzki i dyrek-
tor SP ZOZ w Kraśniku Marek Kos. 
- „Guzik Kosa”, tak żartowaliśmy jesz-
cze rok temu, gdy wpadł on na po-
mysł, by w ten sposób w Powiecie 
Kraśnickim zwiększyć dostępność 
do takich usług społecznych - przy-
pomina andrzej Kloc, dyrektor De-
partamentu Wdrażania Europejskie-
go Funduszu Społecznego w Urzę-
dzie Marszałkowskim.

 8 listopada w Starostwie 
Powiatowym w Kraśniku podpisa-
no umowę na realizację projektu 
„Nowe umiejętności szansą na suk-
ces”, który obejmie 350 uczniów  
i 26 nauczycieli z czterech szkół 
powiatowych: ZS nr 3, ZS nr 1, ZS  
w Annopolu i ZS w Wólce Gościera-
dowskiej. To już kolejny tego typu 
projekt edukacyjny realizowa-
ny przez Powiat Kraśnicki w ostat-
nich latach i dzięki dofinansowaniu 
unijnemu. Uczniowie szkół powia-
towych wezmą udział w płatnych 
praktykach i stażach zawodowych 
oraz dodatkowych zajęciach szkol-
nych. 
- Nauczyciele będą mogli skorzy-
stać ze szkoleń i studiów podyplo-
mowych - dodaje starosta kraśnicki 
andrzej Maj. - Wyposażymy także 
pracownie szkolne w nowy sprzęt. 
Wartość projektu to prawie 2 mln zł. 
Będzie on realizowany do 2020 r.

kolejne staże i Praktyki 
zawodowe dla uczniów

 Weźmie w nim udział 350 
uczniów, z czego 250 objętych zo-
stanie płatnymi praktykami i sta-
żami zawodowymi. Za 160 godzin 
każdy uczeń otrzyma ok. 1800 zł. 
 Przypomnijmy, że w sierp-
niu br. Starostwo Powiatowe w Kra-
śniku przystąpiło do realizacji pro-
jektu „Pewnym krokiem w przy-
szłość” skierowanego do uczniów  
i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3. 
Jego wartość to blisko 1,5 mln zł  
i on również dotyczy praktyk oraz 
staży u lokalnych przedsiębiorców,  
a także doposażenia pracowni 
szkolnych. - Chcemy podnieść po-
ziom praktycznej nauki zawodu po-
przez staże wśród uczniów i szkole-
nia dla nauczycieli - podkreśla sta-
rosta. - Takie projekty edukacyjne 
jak tegoroczne to działania na rzecz 
rozwoju szkolnictwa zawodowe-
go będącego priorytetem oświato-
wym dla miasta i całego powiatu.

 Stypendyści prezesa Rady 
Ministrów. Są nie tylko najlep-
szymi uczniami i dumą swoich 
szkół, ale także wizytówką całe-
go powiatu Kraśnickiego. w tym 
roku ten zaszczytny tytuł trafił 
do 9 uczniów szkół średnich pro-
wadzonych przez powiat.
 Pod koniec października eli-
tarne grono najlepszych uczniów 
z całej Polski odebrało z rąk pre-
mier Beaty Szydło i minister edu-
kacji narodowej anny zalewskiej 
stypendium Prezesa Rady Mini-
strów. Wśród piątki stypendystów 
z województwa lubelskiego zna-
lazła się wówczas licealistka z Ze-
społu Szkół nr 1 w Kraśniku patry-
cja zgardzińska, która uzyskała 
w ubiegłym roku szkolnym impo-
nującą średnią 5,88. 
 Pozostali stypendyści  
w ubiegłym tygodniu odebrali dy-

najlePsi z najlePszych
plomy z rąk wojewody lubelskiego 
i lubelskiego kuratora oświaty. 

Stypendia otrzymali:
•	 łukasz Likos z Zespołu Szkół 

nr 1 w Kraśniku (najwyższa śred-
nia w technikum - 5,14),

•	 Marcin Kaniewski z Zespołu 
Szkół nr 2 w Kraśniku (najwyższa 
średnia w liceum - 5,53), 

•	 Kamil olech z Zespołu Szkół 
nr 2 w Kraśniku (najwyższa śred-
nia w technikum - 5,38), 

•	 Sebastian Błaszczyk z Zespołu 
Szkół nr 3 w Kraśniku (najwyższa 
średnia w liceum - 5,29), 

•	 Rafał paluch z Zespołu Szkół 
nr 3 w Kraśniku ( najwyższa śred-
nia w techniku - 5,07),

•	 Justyna Jaśkiewicz z Zespo-
łu Szkół w Annopolu (najwyższa 
średnia w technikum - 5,33),

•	 Sylwia piłat z Zespołu Szkół 

CKZiU w Urzędowie (najwyższa 
średnia w technikum - 5,10),

•	 izabela Sulowska z Zespołu 
Szkół nr 1 w Zakrzówku (najwyż-
sza średnia w technikum - 5,00).

 Serdecznie gratulujemy 
wyróżnionym uczniom, ich rodzi-
com i nauczycielom!

 Stypendia Prezesa Rady  
Ministrów są przyznawane najlep-
szym uczniom szkół ponadgimna-
zjalnych od 1997 roku. Poza nie-
wątpliwym prestiżem jest to też 
nagroda finansowa w wysokości 
2580 zł, wypłacana w dwóch ra-
tach.

Podpisanie umowy na realizację projektu. 
Od lewej wicestarosta Mariusz Socha, 

starosta Andrzej Maj oraz Andrzej Kloc 
z Urzędu Marszałkowskiego 

w Lublinie.

Patrycja Zgardzińska z ZS nr 1 w Kraśniku otrzymuje rządowe stypendium.

- Trzeba
pomagać 

samotnym,
 chorym,

 niepełno-
sprawnym 

osobom 
- podkreśla

dyrektor Kos. 
- To nasze wielkie zadanie.
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 Rok 2014 - nowa sala gim-
nastyczna w „Reju”. Rok 2015  
- nowe boisko na „górce”. Rok 
2017 - nowe boisko w „Reju”. to 
trzy najważniejsze inwestycje  
w sport szkolny zrealizowane 
przez powiat w ciągu zaledwie 
czterech lat. Jest jeszcze szansa na 
nowy obiekt sportowy w zS nr 3.
 Do niedawna uczniowie 
„Reja” i „Górki” mieli zajęcia z wf  
w salach gimnastycznych i na 
szkolnych asfaltowych boiskach, 
które powstały w czasach głębo-
kiego PRL. W ostatnich latach za-
częło się to dynamicznie zmieniać 
i niedługo średnie szkoły powiato-
we w Kraśniku będą dysponowały 
kompletem nowoczesnych obiek-
tów - tych pod dachem i tych na 
świeżym powietrzu.  
 Zaczęło się od powsta-
nia Powiatowego Centrum Sportu  
i Rekreacji przy ZS nr 3 w 2011 r. 
Trzy lata później zbudowano nową 
salę gimnastyczną w ZS nr 2 („Rej”), 

kolejne inwestycje w sPort szkolny
a w 2015 r. - nowe boisko szkol-
ne ze sztuczną nawierzchnią w ZS  
nr 1 („Górka”). Ten rok to ponownie 
duże zadanie realizowane w „Reju” 
- tym razem chodzi o wielofunkcyj-
ne boisko ze sztuczną nawierzch-
nią i bieżnię prostą ze skokiem  
w dal oraz nieco mniejsze na „Gór-
ce”, czyli bieżnię okrężną. W obu 
przypadkach samorząd powiato-
wy pozyskał wsparcie ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- Jeżeli chodzi o bieżnię na „Gór-
ce”, to prace już zostały zakończo-
ne. Również wykonawcy boiska 
przy „Reju” zależy na tym, by pra-
ce zakończyć jak najszybciej, choć 
niestety warunki pogodowe tego 
nie ułatwiają. Pod koniec listopada 
rozpoczęło się już tam układanie 
nawierzchni syntetycznych - wy-
jaśnia Mateusz Kaproń, kierownik 
wydziału inwestycji Starostwa Po-
wiatowego w Kraśniku.
 Inwestycja przy ZS nr 1 do-
tyczyła budowy 200-metrowej, skła-

dającej się z trzech torów bieżni lek-
koatletycznej, która wraz z powsta-
łym dwa lata temu boiskiem uzupeł-
ni kompleks obiektów sportowych 
w tej szkole. Przy ZS nr 2 powstało 
wielofunkcyjne boisko, 60-metrowa 
prosta bieżnia oraz piaskownica do 
skoku w dal wraz z rozbiegiem.
 W przyszłym roku po-
wiat będzie się starał o dofinan-
sowanie ze środków ministerial-

nych do budowy kompleksu boisk  
i kortów tenisowych przy ZS nr 3:  
- Na warunki do uprawiania spor-
tu i rekreacji młodzież w szkołach 
kraśnickich nie ma co narzekać, bo 
we wszystkich trzech zespołach 
mamy już nowe hale sportowe  
- podkreśla wicestarosta Mariusz 
Socha. - Problemem były jesz-
cze boiska na otwartej przestrze-
ni. W dwóch placówkach mamy 
już nowe obiekty i teraz przyszedł 
czas na ZS nr 3. 

 podczas ii Forum organi-
zacji pozarządowych mieszkańcy 
powiatu Kraśnickiego mieli oka-
zję poznać liderów, wolontariu-
szy oraz dorobek lokalnych sto-
warzyszeń i fundacji. prezentacja 
organizacji zajmujących się po-
mocą potrzebującym oraz akty-
wizacją społeczną i integracją od-
była się 18 listopada 2017 r. w hali 
sportowej zespołu Szkół nr 3.
 Swój dorobek przedstawi-
ło pięćdziesiąt podmiotów prowa-
dzących działalność pożytku pu-
blicznego w wielu różnorodnych 
dziedzinach: - Na stoiskach pro-
mocyjnych organizacji pozarządo-
wych można było poznać boga-
ty świat ludzkich zainteresowań  
i pasji - mówi Krzysztof pulikow-
ski z Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie, które pod patrona-

trzy Pokolenia sPołeczników 
tem starosty kraśnickiego zorgani-
zowało tegoroczne Forum. - Wszy-
scy przynieśli ze sobą dobry hu-
mor, w prezentowanych wytwo-
rach ukazali umiejętność postrze-
gania świata, indywidualne i ze-
społowe talenty, świetne pomysły, 
wielorakie umiejętności i charakte-
rystyczny dla ludzkiej aktywności 
szczery entuzjazm. Prezentacja or-
ganizacji przybrała charakter spo-
tkania trzech pokoleń kraśniczan. 
 Rodzinny klimat spotka-
nia organizacji pozarządowych to 
również zasługa obecności przy-
byłych gości specjalnych, który-
mi byli: ojciec dr Filip Buczyński 
- franciszkanin, założyciel i prezes 
Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci 
im. Małego Księcia w Lublinie oraz 
Jerzy Rogalski - aktor Teatru im. 
Juliusza Osterwy w Lublinie, znany 

m.in. z takich seriali telewizyjnych, 
jak „Plebania” czy „07 zgłoś się”. 
 Forum towarzyszyły uro-
czystości z okazji Dnia Pracowni-
ka Socjalnego i konferencja na-
ukowa „Pomoc społeczna w Pol-
sce - współczesne uwarunkowania 
i tendencje rozwojowe” z udziałem 

naukowców z Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego, Uniwersyte-
tu Warszawskiego, Wyższej Szko-
ły Ekonomii i Innowacji w Lubli-
nie, Uniwersytetu Warmińsko-Ma-
zurskiego w Olsztynie oraz innych 
znaczących ośrodków akademic-
kich.

 Społecznym opiekunem 
zabytków w powiecie Kraśnic-
kim został dr Dominik Szulc.
 Dominik Szulc jest absol-
wentem I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. T. Kościuszki w Kraśniku 
i Wydziału Humanistycznego Uni-
wersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie, gdzie uzyskał sto-
pień doktora. W 2014 r. rozpoczął 
pracę w Instytucie Historii im. Ta-
deusza Manteuffla Polskiej Aka-
demii Nauk w Warszawie. Zajmu-
je się dziejami Europy Środko-
wo-Wschodniej i regionalistyką. 
Jest współtwórcą Lubelskiego To-
warzystwa Genealogicznego. 
- Społeczny Opiekun Zabytków 
przede wszystkim współpracuje ze 
starostą oraz wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków w działa-
niach mających na celu zachowa-
nie i popularyzację wiedzy o tych 
przejawach dawnej kultury mate-

mają już swojego oPiekuna
rialnej, które mają szczególną war-
tość artystyczną lub historyczną. 
Myliłby się jednak ten, kto uznałby, 
że moje zainteresowanie skupiać 
się będzie jedynie na obiektach już 
„podniesionych” do rangi zabytko-
wych. Na równi traktować zamie-
rzam także takie, które z uwagi na 
ich wartość mogą stać się zabyt-
kami w przyszłości, dziś zaś nie są 
jeszcze należycie chronione przez 
prawo - zapowiedział na www.kra-
snik24.pl dr Szulc.
 Dominik Szulc wielokrot-
nie wypowiadał się i publikował 
na temat historii Kraśnika i oko-
lic, m.in. na temat pomnika Par-
tyzanta. Ostatnio koncentruje się 
na historii cmentarza parafialnego  
w dzielnicy starej miasta, prze-
prowadził akcję popularyzator-
ską związaną z kraśnicką nekro-
polią podczas święta 1 listopada.  
Z tej okazji, we współpracy ze Sta-

rostwem Powiatowym, wydano 
okolicznościowy folder, który był 
rozdawany mieszkańcom odwie-
dzającym groby bliskich.
 Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Społecznych Opieku-
nów Zabytków powołują starosto-

wie na wniosek wojewódzkich kon-
serwatorów zabytków. Podejmu-
ją oni działania związane z zacho-
waniem wartości zabytków i utrzy-
maniem ich w jak najlepszym sta-
nie oraz upowszechniają związaną 
z nimi wiedzę historyczną.

Uczniowie z „Reja” mają już nową salę gimnastyczną. 
Teraz nadszedł czas na nowe boisko.

Aktor Jerzy Rogalski w towarzystwie
członkiń Rady Kobiet Powiatu Kraśnickiego.

Dominik Szulc zaopiekuje się
lokalnymi zabytkami.

Fot. Paweł Bieleń.



8 Dwumiesięcznik „panorama powiatu Kraśnickiego” wydanie zamknięto 04.12.2017 r. wydawca: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, 23-204 Kraśnik, al. Niepodległości 20,
Redaktor naczelny: Daniel Niedziałek. Korekta: Katarzyna Socha. projekt i skład: Paweł Gąszczyk. Kontakt: tel. 81 826 18 04, e-mail: dniedzialek@powiatkrasnicki.pl

 na skrzyżowaniu ul. Sło-
wackiego i Balladyny (naprze-
ciwko kościoła pw. Matki Bożej 
Bolesnej) ma stanąć pierwszy  
w powiecie pomnik ku czci ofiar 
katastrofy lotniczej w Smoleń-
sku, w której zginęło 96 osób na 
czele z prezydentem Rp Lechem 
Kaczyńskim.
 Jan albiniak, przewodni-
czący Społecznego Komitetu na 
Rzecz Budowy Pomnika Pamięci 
Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, a jed-
nocześnie przewodniczący Rady 
Miasta Kraśnik, poinformował, że 

Pomnik smoleński w Przyszłym roku?
jest już zgoda władz miejskich na 
nową lokalizację. Dotychczas naj-
częściej w tym kontekście wymie-
niano ul. Urzędowską i symbolicz-
ną aleję dębów zasadzonych tam 
kilka lat temu. Jednak planowana 
modernizacja drogi wojewódzkiej 
nr 833 (m.in. ul. Urzędowska) zmu-
siła inicjatorów budowy do poszu-
kiwania nowego miejsca. 
 Pierwszy projekt przewi-
dywał, że na pomniku znajdzie się 
orzeł, krzyż i napisy Smoleńsk oraz 
Katyń. Jednak nie tylko lokalizacja 
pomnika uległa zmianie. Powsta-

nie również nowy projekt. - Praw-
dopodobnie będzie wyekspono-
wana osoba pana prezydenta. Bę-
dzie też krzyż i duża tablica, na któ-
rej zostaną umieszczone nazwiska 
ofiar - opisuje przewodniczący ko-
mitetu w rozmowie z Dziennikiem 
Wschodnim. Nowy projekt nie jest 
jeszcze gotowy. 
 Społeczny komitet budo-
wy pomnika, powołany z inicjaty-
wy kraśnickich polityków i sympa-
tylów PiS, zebrał już na ten cel po-
trzebne środki. Natomiast do Staro-
stwa Powiatowego w Kraśniku nie 

wpłynął jeszcze wniosek od pomy-
słodawców o wydanie pozwole-
nia na budowę pomnika. Jest ono 
niezbędne do postawienia monu-
mentu: - Jeśli taki wniosek się po-
jawi, powiat wyda w tej sprawie 
decyzję administracyjną, która nie 
będzie decyzją polityczną. Nie jest 
tajemnicą, że budowa pomnika 
budzi duże emocje wśród miesz-
kańców Kraśnika. Jednak jedynym 
kryterium oceny z naszej strony bę-
dzie zgodność wniosku z obowią-
zującymi przepisami - podkreśla 
starosta kraśnicki andrzej Maj.

 21 listopada odbyło się uro-
czyste podsumowanie ii etapu po-
wiatowego programu edukacji 
ekologicznej 2016/17 „Środowisko 
ponad wszystko”, w którym uczest-
niczyły setki młodych mieszkań-
ców powiatu Kraśnickiego.
 W trakcie spotkania zosta-
ły ogłoszone wyniki Powiatowego 
Konkursu Ekologicznego „Każdy 
chwat sprząta świat” (32 placówki 
oświatowe i wychowawcze), towa-
rzyszącego ogólnoświatowej kam-
panii „Sprzątanie świata” oraz na-
stąpiło podsumowanie powiato-
wej akcji grabienia i utylizacji liści 
kasztanowca „Ratujmy kasztanow-
ce”, w którą zaangażowało się 155 
uczniów.
 Program imprezy obejmo-
wał część artystyczną w wykona-
niu dzieci z Przedszkola Miejskie-
go nr 1 ,,Słoneczny Promyk” w Kra-

każdy chwat sPrząta świat
śniku pod hasłem „Żyj z przyrodą 
w zgodzie”, prelekcję pod tytułem 
„Na odpady nie ma rady”, odczy-
tanie listu do Ziemi przez Marty-
nę Sygacz ze Szkoły Podstawowej 
w Słodkowie Trzecim oraz prezen-
tacje i wystawy prac. Uczestnikom 
zostały wręczone nagrody, dyplo-
my i podziękowania.
 Powiatowy Program Edu-
kacji Ekologicznej skierowany jest 
do dzieci i młodzieży ze szkół i pla-
cówek oświatowo - wychowaw-
czych z terenu Powiatu Kraśnickie-
go. Jego zadaniem jest budzenie 
świadomości ekologicznej i kształ-
towanie postaw proekologicznych 
oraz zachęcanie do podejmowania 
czynnych działań na rzecz ochrony 
przyrody. Projekt został dofinan-
sowany ze środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

 Światowy Dzień Rzucania 
palenia tytoniu przypada zawsze 
w trzeci czwartek listopada. idea 
dnia, w którym zachęca się pala-
czy do zerwania z nałogiem, przy-
jęła się w wielu krajach, m.in. w 
polsce. od 14 lat z tej okazji orga-
nizowany jest konkurs plastycz-
ny ,,zdrowy, wolny od dymu tyto-
niowego styl życia”. 16 listopada 
2017 roku w CKip w Kraśniku od-
było się jego podsumowanie.
 Konkurs skierowany jest do 
dzieci i młodzieży uczęszczającej 
na zajęcia edukacyjne w placów-
kach upowszechniania kultury na 
terenie Powiatu Kraśnickiego.
 Tematyka pracy obejmo-
wała zagadnienia związane z proz-
drowotnymi celami konkursu,  
a wzięły w nim udział dzieci  
z przedszkoli i szkół podstawo-
wych oraz młodzież gimnazjalna 

młodzież mówi: nie Pal!
i ponadgimnazjalna. Do konkursu 
przystąpiło 261 uczestników - wię-
cej niż w roku 2016.
 Fundatorami nagród byli 
Starostwo Powiatowe oraz Cen-
trum Kultury i Promocji w Kraśniku. 
Występy artystyczne w wykonaniu 
dzieci z Publicznego Przedszkola  
w Urzędowie (opiekunki Monika 
Kozak i Lucyna Marzycka) oraz 
dzieci z Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Kowalinie (opiekunka 
ewa Surowiec) uświetniły uroczy-
stość.
 Organizatorami konkursu 
byli w tym roku: Starostwo Powia-
towe, Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna, Centrum Kultu-
ry i Promocji oraz NZOZ Ośrodek 
Terapii Uzależnień w Kraśniku. Wy-
niki konkursu znajdują się na stro-
nie www.powiatkrasnicki.pl w za-
kładce Aktualności. 

Monument z podobizną prezydenta Lecha Kaczyńskiego ma stanąć na skrzyżowaniu ul. Słowackiego i Balladyny w dzielnicy fabrycznej Kraśnika.

W akcji „Każdy chwat sprząta świat” wzięli udział najmłodsi mieszkańcy 
powiatu z 32 placówek oświatowych i wychowawczych .

Dzieci zachęcają dorosłych 
i młodzież, aby żyli 
zdrowo i nie palili
papierosów.


