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REkoRdowE śRodki NA iNwEsTYcjE 

 20 grudnia ub.r. kraśniccy 
radni powiatowi przyjęli budżet na 
rok 2018. Głównie dzięki funduszom 
unijnym, a także zaoszczędzonym 
wcześniej środkom, kredytowi i ze-
wnętrznemu dofinansowaniu moż-

 32 mln zł na inwestycje zabezpieczono w tegorocznym budżecie powiatu. Jeśli wszystkie plany samorządow-
ców uda się zrealizować, będzie to rekordowy budżet inwestycyjny w historii powiatu Kraśnickiego.

liwa będzie realizacja wydatków in-
westycyjnych i majątkowych na po-
ziomie blisko 32 mln zł. Dla porów-
nania w 2017 r. środki przeznaczone 
na inwestycje zostały zrealizowane 
na poziomie ok. 17 mln zł.

W tym roku m.in. rozpocznie się 
budowa nowych Warsztatów 
Szkolnych przy ZS nr 3, przebu-
dowana zostanie droga Urzędów 
- Popkowice - Dąbrowa Bór, wyre-
montowane zostaną ulice Lubel-

ska (od świateł) - Strażacka - Piłsud-
skiego, wykonana zostanie termo-
modernizacja budynków szpital-
nych w dzielnicy fabrycznej oraz 
ZS nr 1 i ZS nr 2.

Więcej na str. 4

 na styczniowej sesji Rada 
powiatu w Kraśniku zdecydowa-
ła o udzieleniu dotacji trzem pa-
rafiom. pieniądze zostaną prze-
znaczone na prace konserwa-
torskie zabytkowych obiektów. 
po 30 tys. zł otrzymają parafie  
w Bobach Kolonii, Rzeczycy 
Księżej i Świeciechowie podu-
chownym. 
 W maju ub.r. Rada Powiatu 
podjęła uchwałę określającą zasa-
dy przyznawania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane, które do-
tyczą obiektów wpisanych do reje-
stru zabytków. To nie tylko kościoły 
i kaplice rzymskokatolickie, ale tak-
że kraśnickie synagogi, cmentarze 
(w tym wojenne i żydowskie), daw-
ne pałace i zespoły folwarczne, 
mogiły powstańcze, zespoły par-
kowe itp.

Więcej na str. 2

PowiAT chRoNi MiEjscowE 
ZABYTki 

 Gmina Dzierzkowice dołączy 
do innych samorządów w Powie-
cie Kraśnickim, które w ostatnich la-
tach pozyskały środki unijne na reali-
zację dużych projektów związanych  
z energią odnawialną. Z końcem 
maja br. ponad 600 gospodarstw 
domowych zostanie wyposażonych 
w kolektory słoneczne do ogrzewa-
nia wody w gospodarstwach do-
mowych. Ale to nie jedyna duża in-

westycja realizowana w tym roku. 
Chociaż Dzierzkowice są małą gmi-
ną wiejską, rozmachu inwestycyjne-
go mogłyby pozazdrościć jej niektó-
re miasta dysponujące o wiele więk-
szym budżetem. W drugiej połowie 
obecnej kadencji samorządu roz-
poczęły się przygotowania do uru-
chomienia kilku oczekiwanych przez 
mieszkańców zadań. 

Więcej na str. 6

soLARY dLA MiEsZkAńców 
dZiERZkowic

Starosta Andrzej Maj: - To nie jest budżet wyborczy,
tylko budżet dla wyborców. Wszystko co robimy, 
robimy z myślą o mieszkańcach. 
To oni będą korzystać z remontowanych dróg, 
nowych warsztatów szkolnych czy boisk.

Kolejne parafie
otrzymają od

powiatu dotacje
na renowację

zabytków. 
Na zdjęciu 

kościół pw. 
Krzyża Świętego

 w Rzeczycy 
Księżej.

Kolektory słoneczne trafią do kilkuset 
mieszkańców w Gminie Dzierzkowice.
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 na styczniowej sesji Rada 
powiatu w Kraśniku zdecydowa-
ła o udzieleniu dotacji trzem pa-
rafiom. pieniądze zostaną prze-
znaczone na prace konserwator-
skie zabytkowych obiektów. po 
30 tys. zł otrzymają parafie w Bo-
bach Kolonii, Rzeczycy Księżej  
i Świeciechowie poduchownym. 
 W maju ub.r. Rada Powiatu 
podjęła uchwałę określającą zasady 
przyznawania dotacji na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane, które dotyczą 
obiektów wpisanych do rejestru za-
bytków. To nie tylko kościoły i kapli-
ce rzymskokatolickie, ale także kra-
śnickie synagogi, cmentarze (w tym 
wojenne i żydowskie), dawne pała-
ce i zespoły folwarczne, mogiły po-
wstańcze, zespoły parkowe itp. 
- Przeznaczamy środki finansowe 
na ochronę zabytków - podkre-
śla wicestarosta Mariusz Socha. 
- W małych miejscowościach i gmi-
nach takich zabytkowych obiek-
tów nie ma zbyt wiele, a przecież są 

ZABYTki
NiE MoGą NisZcZEć

one ważne dla lokalnych społecz-
ności, ponieważ stanowią część ich 
kulturowej i historycznej tożsamo-
ści. Nie możemy pozwolić tym za-
bytkom niszczeć, bez względu na 
to kto jest ich właścicielem, czy 
nimi administruje.
 W 2017 r. o dofinansowa-
nie wystąpiło pięć parafii, a w tym 
roku dotacje od powiatu otrzymają 
- jak na razie - trzy: Parafia Rzymsko-
katolicka pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Bobach Kolonii (re-
mont zabytkowych organów), Pa-
rafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża 
Świętego w Rzeczycy Księżej (pra-
ce konserwatorskie wnętrza), Para-
fia Rzymskokatolicka pw. św. Mał-
gorzaty i Mikołaja w Świeciechowie 
Poduchownym (remont ogrodze-
nia). 
 W każdym z wymienionych 
przypadków chodzi o kwotę 30 tys. 
zł. W sumie w tegorocznym budże-
cie powiatu zabezpieczono na ten 
cel kwotę 390 zł, z czego 90 tys. zł 
zostało już zagospodarowanych.

 w tegorocznym planie fi-
nansowym, który radni przyję-
li 28 grudnia ub. roku, są m.in. 
pieniądze na solary, przedszko-
le i drogi. zakładane dochody 
powinny sięgnąć ponad 25,5 
miliona złotych, a wydatki mają 
być o około 2 milionów więk-
sze.
 W przyszłym roku trzydnic-
ki samorząd zamierza rozpocząć 
instalację kolektorów słonecznych, 
na które otrzyma dotację z fundu-
szy unijnych. - Środki te wykorzy-
stamy na zakup i montaż 420 so-
larów, które według szacunko-
wych danych mogą kosztować po-
nad 4,5 miliona złotych. Cały pro-
jekt będzie rozłożony mniej więcej 
po połowie na 2018 i następny rok 
- zapowiada wójt gminy Trzydnik 
Duży Franciszek Kwiecień. Więk-
szość pieniędzy będzie pochodzić 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskie-
go.
 Korzystając z funduszy unij-
nych, Gmina Trzydnik Duży w przy-
szłym roku chce też rozbudować 
przedszkole w Olbięcinie, na które 
otrzyma dofinansowanie w wyso-
kości prawie 1 miliona złotych. Pra-
ce mają potrwać do połowy sierp-
nia, by maluchy mogły korzystać  
z rozbudowanej placówki od no-
wego roku szkolnego.

iNwEsTYcYjNE
PLANY w TRZYdNiku

dużYM

 Trzydnicki samorząd i jego 
partnerzy liczą również na dota-
cję z budżetu państwa na moder-
nizację drogi Słodków - Rzeczy-
ca - Węglin. Wspólna propozycja 
gmin Trzydnik Duży i Kraśnik, Po-
wiatu Kraśnickiego i Nadleśnictwa 
Kraśnik kwalifikowała się począt-
kowo do realizacji, ale w ostatniej 
chwili środki na powiatowe sche-
tynówki w województwie lubel-
skim zostały obcięte o ok. 11 mln 
zł, mimo obietnic składanych kil-
ka miesięcy wcześniej przez woje-
wodę lubelskiego przemysława 
Czarnka. Ofiarą cięć budżetowych 
rządu padła Gmina Trzydnik Duży, 
która nie zmieściła się na liście pro-
jektów do dofinansowania. Szan-
se na pozyskanie funduszy jesz-
cze są, o ile rząd zwiększy wydat-
ki na te inwestycje lub pojawią się 
oszczędności po przetargach. Do 
końca marca gminy i powiaty, któ-
re otrzymają dofinansowanie, mają 
ogłosić i rozstrzygnąć przetargi na 
swoje inwestycje. Wtedy będziemy 
wiedzieć więcej. 
 Gdyby środki z rządowe-
go "Programu rozwoju gminnej  
i powiatowej infrastruktury drogo-
wej" udało się pozyskać, będą one 
wykorzystane na położenie nowej 
nawierzchni na odcinku o długo-
ści około 5 kilometrów i budowę  
3-kilometrowego chodnika.

 w kolejnej edycji rankingu 
Fundacji perspektywy, licea ogól-
nokształcące zostały ocenione 
za pomocą trzech kryteriów. Są 
to: sukcesy szkoły w olimpiadach  
- 30%, wyniki matury z przed-
miotów obowiązkowych - 25% 
oraz wyniki matury z przedmio-
tów dodatkowych - 45%. warto 
podkreślić, że „Rej” jako jedyny 
w powiecie Kraśnickim już po raz 
trzeci z rzędu został wyróżniony  
tarczą perspektyw.

„REj” sięGNąŁ Po RAZ TRZEci Po TARcZę „PERsPEkTYw”
 Do sporządzenia rankin-
gu wykorzystano dane ze źródeł 
zewnętrznych wobec ocenianych 
szkół. Źródłem danych były pro-
tokoły komitetów głównych olim-
piad, zestawienia okręgowych ko-
misji egzaminacyjnych (OKE) z wy-
nikami matur z przedmiotów obo-
wiązkowych i przedmiotów dodat-
kowych, oraz dane Systemu Infor-
macji Oświatowej.
 Liceum w rankingu uplaso-
wało się na 366. miejscu w Polsce 

(na 2195 liceów w Polsce) i 21. miej-
scu w województwie lubelskim, 
czyli o 2 oczka w górę w porów-
naniu z rokiem ubiegłym (łącznie 
sklasyfikowano 111 liceów w woj. 
lubelskim).
 Szkoły z pierwszej pięć-
setki mają prawo używać w 2018 
roku tytułu honorowego „Zło-
tej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 
2018 i związanego z tym graficz-
nego znaku jakości.

Zabytkowy kościół 
w Parafii w Bobach Kolonii.

Droga w okolicy Rzeczycy Księżej, 
którą gmina Trzydnik Duży chce 
wyremontować wspólnie z powiatem, 
Nadleśnictwem i gm. Kraśnik.

Kraśnicka szkoła ponownie znalazła 
się w rankingu Fundacji Perspektywy.
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  To najważniejsze i najwięk-
sze zadanie drogowe realizowane 
w tej kadencji samorządu. Powiat 
otrzyma na ten cel dofinansowa-
nie unijne w wysokości 4,6 mln zł. 
Termin składania ofert w przetargu 
upływa 21 lutego br.
 Droga łącząca Annopol 
z Wilkołazem oraz przechodzą-
ca przez kilka gmin Powiatu Kra-
śnickiego jest remontowana suk-
cesywnie od 2004 r. Zaplanowana 
na ten rok inwestycja to zwieńcze-
nie tych działań. Umożliwi lepszą 
i bezpieczniejszą komunikację nie 
tylko mieszkańcom, ale także oso-
bom przejeżdżającym przez po-
wiat na trasie Kielce - Lublin. 
 Pierwotnie zakładano, że 
zmodernizowany zostanie odci-
nek Urzędów - Wilkołaz, do dro-
gi krajowej nr 19. Zgodnie z wy-
tycznymi unijnymi remontowa-
ne drogi muszą łączyć się z: te-
renami inwestycyjnymi, lotniska-
mi, przejściami granicznymi lub 
drogami krajowymi w sieci TEN-T. 
Jednak „19-tka” straci status dro-

To NAjwięksZA iNwEsTYcjA 
dRoGowA w PowiEciE kRAśNickiM

gi krajowej w związku z budową 
nowej trasy szybkiego ruchu i ta 
pierwotna lokalizacja musiała zo-
stać poddana korekcie: - Lotniska 
i przejścia granicznego w powie-
cie nie ma, a najbliższe tereny in-
westycyjne to kraśnicka strefa na 
Budzyniu. Utrzymanie wcześniej-
szego planu zakładającego mo-
dernizację nawierzchni na całym 
odcinku od Urzędowa do Wilkoła-
za, czyli do „19-tki”, nie wchodzi-
ło więc w grę, bowiem taki wnio-
sek nie spełniałby kryteriów i nie 
otrzymałby dofinansowania - wy-
jaśnia Mateusz Kaproń, kierow-
nik wydziału inwestycji w Staro-
stwie Powiatowym w Kraśniku.
 Aby nie stracić unijnych 
funduszy, zdecydowano więc  
o nowym przebiegu modernizo-
wanej drogi - od centrum Urzę-
dowa przez Popkowice do Dąbro-
wy Bór, czyli do terenów inwesty-
cyjnych w strefie ekonomicznej. 
Warto też podkreślić, że w ubie-
głym roku powiat wspólnie z gm. 
Wilkołaz i Urzędów zmodernizo-

wał 7-kilometrowy odcinek dro-
gi Popkowice - Wilkołaz, który łą-
czy się z odcinkiem zaplanowa-
nym do przebudowy w tym roku. 
Obie trasy tworzą spójny układ 
komunikacyjny na terenie trzech 
gmin: Wilkołaza, Urzędowa i gm. 
Kraśnik. 
   To historyczny sukces - mówi 
starosta kraśnicki Andrzej Maj.
 Najpierw wprowadza-
no zmiany dotyczące kryteriów 
udzielania dofinansowania unij-
nego, a potem długo czekaliśmy 
na uruchomienie środków unij-
nych. Liczyłem na to, że tę in-
westycję uda nam się zrealizo-
wać wcześniej, bo obiecaliśmy to 
mieszkańcom, ale cieszę się, że ta 
sprawa w końcu znajduje szczę-
śliwy finał. Wiążą się z nią licz-
ne korzyści. Po raz kolejny udzie-
limy wsparcia miastu Kraśnik, bo  
w 2015 r. pozyskaliśmy środki unij-
ne i zbudowaliśmy nowy odcinek 
al. Tysiąclecia jako drogę dojazdo-
wą do strefy, a w tym roku popra-
wimy nawierzchnię drogi w Dą-

browie Bór, która jest w bardzo 
złym stanie. Dzięki temu również 
od strony Urzędowa w kierunku 
Kraśnika będzie lepszy dojazd. 
 Oczywiście chcielibyśmy 
za każdym razem zapewnić miesz-
kańcom jak najlepszą infrastruk-
turę drogową, nie tylko nowy as-
falt, ale też chodniki, czy ścieżki 
rowerowe tam, gdzie ich teraz nie 
ma. W całym powiecie są dziesiąt-
ki takich miejsc, w których miesz-
kańcy domagają się nowych dróg  
i chodników, bo dlaczego mieli-
by się nie domagać? Musimy jed-
nak mierzyć zamiary podług sił. 
Pamiętajmy też, że jako powiat 
zarządzamy siecią 410 km dróg.  
I nie mając własnych dochodów, 
w tej kadencji stoimy przed szan-
są - przy częściowym wsparciu sa-
morządów gminnych i środków 
zewnętrznych - przebudowy i wy-
remontowania ¼ naszych zaso-
bów, czyli ok. 100 km. Niewiele sa-
morządów powiatowych w Pol-
sce i na Lubelszczyźnie może po-
chwalić się takimi sukcesami.

 18 stycznia br. powiat Kraśnicki ogłosił przetarg na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Urzędów - popkowice - Dąbrowa 
Bór. inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca sierpnia 2018 r. Chodzi o 14,5-kilometrowy odcinek na terenie dwóch gmin: Urzę-
dowa i gm. wiejskiej Kraśnik.

Droga w Dąbrowie Bór zostanie wyremontowana przez Starostwo, 
co ułatwi dojazd do strefy ekonomicznej zbudowanej 
przez Urząd Miasta Kraśnik.

Nowa nawierzchnia zostanie położona na odcinku 
ponad 14 kilometrów w gminach Urzędów i Kraśnik.
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 32 mln zł na inwestycje 
zabezpieczono w przyszłorocz-
nym budżecie powiatu. Jeśli 
wszystkie plany uda się zreali-
zować, będzie to rekordowy bu-
dżet inwestycyjny w historii po-
wiatu.
 20 grudnia ub.r. kraśniccy 
radni powiatowi przyjęli budżet 
na rok 2018. Uchwalony wówczas 
plan finansowy samorządu zakła-
da dochody w wysokości 114 017 
533 zł, a wydatki w kwocie 123 093 
648 zł.
 Głównie dzięki funduszom 
unijnym, a także zaoszczędzo-
nym wcześniej środkom, kredyto-
wi, pieniądzom z budżetu państwa 
oraz dotacjom z innych samorzą-
dów możliwa będzie realizacja wy-
datków inwestycyjnych i majątko-
wych na poziomie blisko 32 mln 
zł. Dla porównania w 2017 r. środ-
ki przeznaczone na inwestycje zo-
stały zrealizowane na poziomie ok.  
17 mln zł.
 W projekcie budżetu 
na 2018 r. zaplanowano przede 
wszystkim kilka dużych inwestycji 
drogowych. Będzie to przebudo-
wa dróg powiatowych: Urzędów  
- Popkowice - Dąbrowa Bór (do 
miejskiej strefy ekonomicznej), 
Stróża - Sulów, drogi w Trzydni-
ku Dużym, ulic Lubelska - Stra-
żacka - Piłsudskiego w Kraśni-
ku (wspólnie z miastem). Powiat 
przekaże również dotację Urzędo-

BudżET PowiATu kRAśNickiEGo NA 2018 r. PRZYjęTY

REkoRdowE śRodki NA iNwEsTYcjE 
wi Marszałkowskiemu na remont  
ul. Urzędowskiej (droga woje-
wódzka nr 833). Na wniosek Zarzą-
du Powiatu radni zabezpieczyli też 
2,5 mln zł na remonty dróg reali-
zowane co roku wspólnie z gmina-
mi, ale już w styczniu okazało się, 
że będzie ich więcej: - Na podsta-
wie deklaracji tylko z czterech sa-
morządów gminnych już udało 
nam się wspólnie zabezpieczyć ok. 
4 mln zł. Biorąc pod uwagę wszyst-
kie gminy i miasta w powiecie, to 
w sumie może być kwota 8 mln zł 
na remonty dróg w systemie finan-
sowania 50/50 (po połowie gmina 
i powiat) - wyjaśnia wicestarosta 
Mariusz Socha.
 Dla rozwoju powiatu jed-
ną z kluczowych inwestycji jest bu-
dowa nowoczesnych Warsztatów 
Szkolnych przy ZS nr 3, dzięki któ-
rym zwiększy się poziom kształce-
nia zawodowego młodzieży. Po-
wiat chce także w tej szkole zbudo-
wać w przyszłym roku nowy kom-
pleks boisk i kortów tenisowych.  
W roku 2018 wykonana zosta-
nie również termomoderniza-
cja budynków szpitala w dzielni-
cy fabrycznej oraz szkół powia-
towych: ZS nr 1 („Górka”) oraz ZS  
nr 2 („Rej”).
 Powiat planuje także dofi-
nansowanie inwestycji i zakupów 
dla kraśnickiego SP ZOZ. Chodzi 
m.in. o utworzenie dziennego od-
działu opieki medycznej oraz za-

kup nowych łóżek szpitalnych. Sa-
morząd powiatowy przekaże rów-
nież do Urzędu Miasta Kraśnik 
środki na rewitalizację terenów 
zielonych, a konkretnie odnowę al. 
Niepodległości.
 W tej kadencji zadłuże-
nie powiatu sukcesywnie malało  
i w mijającym roku samorząd nie 
zaciągał żadnych kredytów ani po-
życzek, korzystając - w przypadku 
inwestycji - z oszczędności i środ-
ków zewnętrznych. W przyszłym 
roku, aby zrealizować zaplano-
wane i oczekiwane przez miesz-
kańców zadania, potrzebny bę-
dzie kredyt w wysokości 9,5 mln 
zł. - Przez ostatnie lata prowadzi-
liśmy oszczędną politykę pienięż-
ną i obniżaliśmy poziom zadłuże-
nia. Jednak naszym głównym źró-
dłem finansowania wydatków in-
westycyjnych są pozyskane środki 
z zewnątrz - wyjaśnia starosta kra-
śnicki andrzej Maj. - Musimy do 
nich zabezpieczyć wkład własny,  
a przy tym poziomie wydatków 
bez kredytu nie zrealizowalibyśmy 
planowanych zadań, na które cze-
kają mieszkańcy.
 Zdaniem szefa klub rad-
nych PiS Romana Bijaka, cho-
ciaż przygotowany przez Zarząd 
Powiatu budżet ma wyborczy 
charakter, to jednak znajduje się  
w nim wiele oczekiwanych projek-
tów. Według radnego boom inwe-
stycyjny zaplanowany na ten rok 

jest z jednej strony związany z wy-
borami, z drugiej jednak wynika  
z opóźnień w uruchamianiu środ-
ków unijnych przez Urząd Marszał-
kowski, co miało wpływ na prze-
sunięcie w czasie realizacji niektó-
rych zadań. Z kolei radny Jerzy 
Misiak (PiS) krytykował zbyt małe 
zaangażowanie powiatu w pomoc 
dla SP ZOZ, którego działalność jest 
szczególnie ważna z punktu widze-
nia mieszkańców powiatu: - Braku-
je rzeczywistego wsparcia ze strony 
samorządu dla ZOZ-u, jest dużo dys-
kusji i planów, ale na tym się kończy 
i to realne zaangażowanie finanso-
we powinno być większe. A my cią-
gle słyszymy o potrzebie optyma-
lizacji sytuacji finansowej SP ZOZ-u  
i na słowach się kończy.
- To nie jest budżet wyborczy, tylko 
budżet dla wyborców - odpowiadał 
starosta. - Wszystko co robimy, robi-
my z myślą o mieszkańcach. To oni 
będą korzystać z remontowanych 
dróg, nowych warsztatów szkol-
nych czy boisk. O każdym budżecie 
można powiedzieć, że ma wybor-
czy charakter, bo dotyczy mieszkań-
ców, którzy są wyborcami. Jako Za-
rząd Powiatu do niektórych inwe-
stycji jesteśmy od dawna przygoto-
wani i dla nas to też była niekomfor-
towa sytuacja, że musieliśmy czekać 
na obiecane środki unijne.
 12 radnych było za uchwale-
niem budżetu na 2018 r. Sześciu rad-
nych z PiS wstrzymało się od głosu.

Większość głosowała za przyjęciem 
budżetu na 2018 r. Radni PiS wstrzymali się od głosu.

Przebudowa drogi łączącej Urzędów z Dąbrową Bór  (zdj. powyżej) oraz 
nowe Warsztaty Szkolne przy ZS nr 3 to jedne z kluczowych inwestycji 
w tej kadencji samorządu (2014 - 2018).
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 Kilkakrotnie informowaliśmy 
w ubiegłym roku o budowie nowe-
go boiska przy ZS nr 2, czyli w „Reju”. 
Po kilkudziesięciu latach szkoła 
wreszcie może zaoferować uczniom 
odpowiednie warunki do uprawia-

„REj” Z NowYM BoiskiEM

nia sportu i prowadzenia zajęć z wy-
chowania fizycznego. W 2014 r. od-
dano do użytku nową salę gimna-
styczną, a w grudniu 2017 r. zakoń-
czyła się budowa wielofunkcyjne-
go boiska ze sztuczną nawierzchnią 

Inwestycyjny boom 
z jednej I wzrost 
zadłużenIa z dru-
gIej strony

Roman Bijak, przewodniczący 
klubu radnych piS:

 Jakbyśmy nie oceniali bu-
dżet powiatu, jest on zdecydo-
wanie wyborczy o skumulowa-
nych inwestycjach z okresu co naj-
mniej dwóch lat, a z drugiej stro-
ny mocno nas zadłużający, gdzie 
zakładany deficyt planowany jest 
na ponad 9,076 mln. zł. Inwesty-
cyjny boom poza czynnikiem wy-
borczym, jak i otwarcie możliwo-
ści aplikowania po unijne środki  
z Urzędu Marszałkowskiego, gdyż 
do tej pory różnie to wyglądało, 
mogą uruchomić oczekiwane pro-
jekty.
 Nie jest tajemnicą, że istot-
ne inwestycje będą bazowały wła-
śnie na środkach zewnętrznych.  
W budżecie na 2018 zakłada się po-
nad 31,5 mln zł na wydatki mająt-
kowe, czyli ponad 30% budżetu 
na inwestycje. Tradycyjnie powiat 
przeznacza środki finansowe na 
zadania wspólne z gminami i pro-
ponowane jest w obecnym budże-
cie na ten cel 2,5 mln zł. Niemniej 
jest druga strona medalu, deficyt 
budżetu i wzrost zadłużenia po-
wiatu. Przypomnę, że kwota dłu-
gu na koniec 2014 roku, czyli po-
czątku kadencji, wynosiła 18 144 
259,72 zł, a zakładana po czterech 
latach na koniec 2018 roku ma wy-
nieść 21 884 512,28 zł plus dodat-
kowo około 8,5 mln poręczeń. Po-
nadto planowany kredyt w wiel-
kości 9,5 mln zł spowoduje, że naj-
bliższe dwa lata budżet nie może 
być deficytowy, a jego pokry-
cie nie może bazować na pożycz-
ce czy kredycie. Gdyby nie szereg 
wcześniejszych pozytywnych zja-
wisk finansowych, które spowo-
dowały dodatkowe środki finan-
sowe około 11 mln zł, to ten dług 
końcowy w ogólnym rozrachunku 
nie byłby większy o 3,5 mln zł, lecz  
o 14 mln zł. A pamiętajmy, że bu-
dżet powiatu także posiłkuje się 
środkami ze sprzedaży nierucho-
mości, czy mienia. Reasumując, po-
pieram inwestycje, niemniej mam 
zastrzeżenia do polityki finanso-
wej, dlatego wstrzymałem się od 
głosu.

i 60-metrową bieżnią prostą do sko-
ku w dal. Inwestycja kosztowała po-
nad 400 tys. zł, a część środków Sta-
rostwo Powiatowe pozyskało z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. Oficjalne 
otwarcie obiektu nastąpi wiosną br.

 w tym roku rozpocznie 
się realizacja projektu rewitali-
zacji zieleni w Kraśniku. to duże 
przedsięwzięcie proekologicz-
ne, które obejmie 1/3 powierzch-
ni terenów zielonych w mieście  
i będzie również miało wpływ na 
poprawę estetyki miasta. Rów-
nież powiat Kraśnicki włączy się 
do realizacji projektu, współfi-
nansując odnowę tzw. alei jabło-
niowej, czyli al. niepodległości. 

NowE
oBLicZE
MiEjskiEj ZiELENi 

 Ten projekt to przede 
wszystkim nowe nasadzenia drzew, 
krzewów i roślin ozdobnych. Urząd 
Miasta zdobył na ten cel 6 milio-
nów złotych unijnego dofinanso-
wania. 24 stycznia br. radni powia-
towi zdecydowali o udzieleniu po-
mocy finansowej dla Miasta Kra-
śnika w wysokości ponad 55 tys. zł. 
Środki te zostaną przeznaczone na 
nową zieleń wzdłuż głównej ulicy 
w dzielnicy fabrycznej, która jest 

drogą powiatową. Stare jabłonki 
mają zostać usunięte, a w ich miej-
sce pojawią się nowe. 
 Ponadto podczas ostatnie-
go spotkania starosta andrzej Maj 
i burmistrz Mirosław włodarczyk 
uzgodnili, że przy tej okazji wyre-
montowany zostanie chodnik na 
odcinku od ul. Dekutowskiego 
„Zapory” do Centrum Kultury i Pro-
mocji. Oba samorządy przeznaczą 
na ten cel po 100 tys. zł.

 Starostwo powiatowe 
i Urząd Miasta Kraśnik planu-
ją wspólne inwestycje w 2018 r. 
Chodzi o remonty dróg i chod-
ników.
 Podobnie jak w latach 
ubiegłych, również w ostatnim 
roku kadencji 2014 - 2018 samo-
rządy powiatu i miasta Kraśnik 
będą współpracować w realiza-
cji kilku ważnych zadań inwesty-
cyjnych. Najpilniejszym z nich jest 
remont ulic Lubelskiej - Strażac-
kiej - Piłsudskiego. Oba samorządy 
przeznaczą na ten cel po 350 tys. 
zł. To ważny układ komunikacyjny 
w starej dzielnicy Kraśnika, którę-
dy w kierunku ul. Cegielnianej jeż-
dżą busy i autobusy komunika-
cji zbiorowej. Drogi te są w złym 
stanie i wymagają pilnej naprawy. 

wsPóLNE iNwEsTYcjE w kRAśNiku

Obok remontu ul. Urzędowskiej 
będzie to najważniejsza inwesty-
cja drogowa w starej części miasta. 
 Kolejnym zadaniem, nie-
jako po sąsiedzku, jest remont 
chodnika na ul. Podleskiej. Nowy 
chodnik pojawi się również przy 
ul. Nadstawnej (w kierunku zale-
wu). Samorządy wyremontują też 
chodnik przy al. Niepodległości 
na odcinku od ul. Dekutowskie-

go „Zapory” do CKiP. Ważną in-
westycją będzie położenie nowe-
go asfaltu na ul. Mickiewicza (od-
cinek od świateł do skrzyżowania  
z al. Niepodległości). To mocno 
zużyty fragment drogi ze wzglę-
du na intensywny ruch pojazdów 
- w tym komunikacji autobusowej. 
Natomiast nowe miejsca parkin-
gowe pojawią się przy przychodni 
na ul. Szpitalnej.

Stare, asfaltowe boisko w „Reju” jest już historią. 
Teraz uczniowie otrzymali do dyspozycji nowoczesny i bezpieczny obiekt.

Powiat włączy się finansowo 
w odnowę zieleni przy 

al. Niepodległości.

W tym roku czeka nas remont ul. Mickiewcza.
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 gmina Dzierzkowice do-
łączy do innych samorządów 
w powiecie Kraśnickim, któ-
re w ostatnich latach pozyska-
ły środki unijne na realizację du-
żych projektów solarowych. Do 
końca maja br. ponad 600 go-
spodarstw domowych zostanie 
wyposażonych w kolektory sło-
neczne. zainteresowani monta-
żem tych instalacji wciąż mogą 
zgłaszać się do Urzędu gminy.
 W ramach projektu unijne-
go 53 gospodarstwa zostały już 
wyposażone w kotły na bioma-
sę, ale pozyskanie ponad 5,2 mln 
zł unijnego dofinansowania doty-
czyło w pierwszej kolejności so-
larów. Część chętnych zrezygno-
wała z udziału w projekcie i dzię-
ki temu z dofinansowania mogą 
skorzystać kolejni. Osoby zainte-

soLARY dLA
MiEsZkAńców
dZiERZkowic

resowane powinny jak najszyb-
ciej zgłosić się do Urzędu Gmi-
ny, wypełnić odpowiednie doku-
menty i uregulować wkład wła-
sny. Wszystko zależy od liczby ko-
lektorów. W przypadku dwóch ko-
lektorów montowanych na dachu 
lub na ścianie to kwota 1180 zło-
tych i 45 groszy, trzech - 1450,71 
zł, czterech - 1785,92 zł. Gdy solary 
są instalowane na gruncie, opła-
ta wynosi 1396 złotych i 83 gro-
sze (dwa kolektory) lub 1634,91 zł 
(trzy instalacje). W każdym przy-
padku należy doliczyć 200 złotych 
netto, które uczestnicy projektu 
wpłacają w formie zaliczek jesz-
cze przed rozstrzygnięciem prze-
targu na wykonanie robót. 
 Chociaż Dzierzkowice są 
małą gminą wiejską, rozmachu in-
westycyjnego mogłyby pozazdro-

ścić jej niektóre miasta dysponu-
jące o wiele większym budżetem. 
W drugiej połowie obecnej kaden-
cji samorządu rozpoczęły się przy-
gotowania do uruchomienia kilku 
oczekiwanych przez mieszkańców 
zadań. Warto pamiętać, że obec-
ny wójt Marcin gąsiorowski był 
przez kilka lat sekretarzem gmi-
ny i dobrze zna potrzeby samorzą-
du nie tylko jako jej mieszkaniec. 
- W tym roku planujemy zakończe-
nie budowy nowego przedszkola 
i oczyszczalni ścieków w Terpen-

tynie, wodociągu w Ludmiłówce 
oraz kortów tenisowych w Dzierz-
kowicach Woli - wylicza wójt Gą-
siorowski. - Przygotowujemy się 
również do rozpoczęcia budowy 
nowej hali sportowej przy szko-
le w Terpentynie dzięki dofinanso-
waniu Ministerstwa Sportu. Obiekt 
będzie gotowy najpóźniej za dwa 
lata. 
 Będziemy czytelników na 
bieżąco informować o postępach 
prac inwestycyjnych w Gminie 
Dzierzkowice.

NowE woZY dLA 
osP w NAsZYM 
PowiEciE 

 Dzięki funduszom unij-
nym z Regionalnego progra-
mu operacyjnego do jednostek 
ochotniczych w naszym woje-
wództwie trafiło 38 wozów stra-
żackich. pięć z nich otrzymały 
oSp na terenie powiatu Kraśnic-
kiego. 
 Nowy sprzęt trafił w grud-
niu ub. r. do: Blinowa, Bobów, 
Dzierzkowic Woli, Rzeczycy Księ-

żej i Stróży. - Warto podkreślić, że 
dzięki operatywności władz wo-
jewództwa na czele z marszał-
kiem Sławomirem Sosnowskim 
Lubelszczyzna jest jednym z nie-
wielu regionów, gdzie udało się  
z Brukselą wynegocjować znacz-
ne środki w RPO na poprawę bez-
pieczeństwa - przypomina sta-
rosta kraśnicki andrzej Maj, któ-
ry jest jednocześnie prezesem 

Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku OSP. - Gratuluję pozyska-
nia nowego wyposażenia wszyst-
kim jednostkom w naszym powie-
cie.
 Z nowego nabytku cie-
szą się strażacy ochotnicy z Blino-
wa, którzy dotąd nie dysponowa-
li tak dobrym sprzętem. Zakup był 
możliwy dzięki wsparciu ze stro-
ny Gminy Szastarka, która doło-
żyła do nowego wozu 260 592 zł  
(w sumie kosztował 648 780 zł). 
Wójt artur Jaskowski uważa, że 
wydatki na bezpieczeństwo miesz-
kańców są szczególnie ważne  
i nie powinno się na nich oszczę-
dzać. - Oczywiście byłoby najle-
piej, gdyby nasi druhowie z Blino-
wa nie musieli nigdy z tego sprzę-
tu korzystać, bo to oznaczałoby, że 
nie muszą jeździć z interwencjami 
i do pożarów - mówi wójt Szastar-
ki. - Ale pożary będą wybuchać i na 
klęski żywiołowe, jako gmina rolni-
cza, też musimy być przygotowa-
ni. Najważniejsze jest bezpieczeń-
stwo mieszkańców i możliwość 
niesienia szybkiej i skutecznej po-
mocy. Dlatego trzeba inwestować 
w sprzęt i ludzi, którzy gotowi są 

ryzykować własnym życiem i zdro-
wiem, aby ratować innych.
 Z końcem ubiegłego roku 
dotarła do nas jeszcze jedna do-
bra informacja. Do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego zo-
stały włączone kolejne jednost-
ki. W regionie lubelskim chodzi  
o cztery OSP, a jedną z nich jest 
OSP Liśnik Duży. Dla druhów 
oznacza to duże wyzwanie. Mu-
szą być w ciągłej gotowości, go-
towi na wyjazd przez 24 godziny 
na dobę. Konieczne są także: stałe 
podnoszenie kwalifikacji i specja-
listyczne szkolenia. W całym po-
wiecie już 17 jednostek OSP jest 
częścią KSRG.
 Włączenie w struktury Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego poprzedzone jest wielo-
letnimi staraniami i spełnieniem 
rygorystycznych wymagań. Cho-
dzi m.in. o wyposażenie w odpo-
wiedni sprzęt i system łączności. 
- Dlatego warto pogratulować dru-
hom z Liśnika, bowiem wykona-
li ciężką pracę, aby jeszcze lepiej 
chronić swoich sąsiadów i miesz-
kańców powiatu - podkreśla staro-
sta Andrzej Maj.

 pod koniec ubiegłe-
go roku informowaliśmy o bu-
dowie nowych miejsc par-
kingowych na ul. Szpitalnej  
w dzielnicy fabrycznej Kraśnika. 
inwestycja została zrealizowa-
na przy współpracy Starostwa 
powiatowego i Urzędu Miasta, 
dzięki czemu powstało blisko 
30 miejsc postojowych. Jednak 
oprócz budowy nowych parkin-
gów konieczna jest poprawa na-
wierzchni już istniejących.

LEPsZE PARkowANiE w dZiELNicY fABRYcZNEj
 W listopadzie zakończył się 
remont parkingu na skrzyżowaniu 
ul. Krasińskiego i Ks. Zielińskiego  
w dzielnicy fabrycznej. Inwesty-
cja została wspólnie sfinansowa-
na przez powiat i SM „Metalowiec”. 
Nowy asfalt kosztował ponad 28 tys. 
zł, z czego 5 tys. zabezpieczyła spół-
dzielnia, a resztę - powiatowy samo-
rząd. Zadanie zostało zrealizowane 
przez Zarząd Dróg Powiatowych. 
 Te dwie inwestycje wykona-
ne zostały w ubiegłym roku dzięki 

współpracy samorządów powiato-
wego i miejskiego oraz kraśnickich 
spółdzielni mieszkaniowych: Pra-
cowników FŁT i „Metalowca”. 
W tym roku powiat i miasto, zgod-

nie z wcześniejszymi zapowiedzia-
mi, planuje również budowę no-
wych miejsc parkingowych bez-
pośrednio przy przychodni na  
ul. Szpitalnej.

Gmina Dzierzkowice to kolejny samorząd w powiecie 
realizujący duży projekt solarowy.

Wójt Szastarki Artur Jaskowski i druhowie z OSP Blinów 
cieszą się z nowoczesnego wozu strażackiego, który pozwoli

lepiej zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Fot. T. Możdżeń.

Starostwo i SM „Metalowiec” zadbali o lepszą nawierzchnię 
parkingu przy ul. Ks. Zielińskiego.
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 6 stycznia br. w koście-
le pw. wniebowzięcia najświęt-
szej Maryi panny w Kraśni-
ku odbył się Vi Koncert Kolęd  
z udziałem 15 zaproszonych 
chórów i kapel z powiatów: Kra-
śnickiego, Biłgorajskiego, Sta-
lowowolskiego, Radzyńskiego  
i zamojskiego. Był on dla 
wszystkich słuchaczy wspania-
łą i radosną ucztą duchową oraz 
muzyczną.
 W kolędowym programie 
artystycznym wystąpili: Orkiestra 
Dęta przy OSP w Kraśniku, Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta z Majda-

koNcERT koLęd w święTo TRZEch kRóLi
nu Grabina, Chór Męski z Parafii 
WNMP w Kraśniku, Chór Canticum 
Canticorum działający przy ko-
ściele pw. Świętego Ducha, Zespół 
Wokalny „Radzyniacy” z Radzynia 
Podlaskiego, Chór „Gaude Vitae” 
ze Stalowej Woli, Chór z Parafii  
w Stróży, Zespół Wokalno-Instru-
mentalny „Złoty Wiek” z Biłgora-
ja, Zespół Wokalny „Jubilat” z Kra-
śnika, Schola Młodzieżowa z Para-
fii w Szastarce, Chór z Parafii św. 
Józefa w Kraśniku, Kapela „Swoja-
cy” z Kraśnika, Kapela „Czerwona 
Róża” z Szastarki, Kapela z Goście-
radowa oraz Zespół Folklorystycz-

ny „Wójtowianie” z Krasnobrodu.
 Słuchacze mieli niepowta-
rzalną okazję, a zarazem wiel-
ką przyjemność wysłuchać wie-
lu pięknych kolęd, pastorałek  
i piosenek świątecznych. W reper-
tuarze koncertu znalazły się po-
pularne kolędy, a także autorskie 
opracowania kolęd mniej zna-
nych, m. in. „Gdy się Chrystus ro-
dzi”, „Lulajże Jezuniu”, „Przybieże-
li do Betlejem”, „Mędrcy świata”, 
„Do szopy, hej pasterze”, „Bóg się 
rodzi”, „Cicha noc”.
- Kolędowanie jest jedną z naj-
piękniejszych polskich trady-

cji bożonarodzeniowych oraz 
noworocznych - mówi starosta  
andrzej Maj. - Cieszę się, że dzię-
ki życzliwości księdza dzieka-
na Jerzego zamorskiego mo-
gliśmy włączyć się w organizację 
dzisiejszego wydarzenia i wspól-
nie pielęgnować tę piękną trady-
cję, która jest ściśle związana z li-
turgią naszego Kościoła.
 Po zakończeniu koncertu 
wszyscy uczestnicy zostali zapro-
szeni na poczęstunek, gdzie przy 
wspólnym stole muzycy mogli po-
rozmawiać i podzielić się radością 
ze świątecznego kolędowania.

 „Herody” z Budek gm. 
trzydnik Duży odnieśli kolejny 
sukces na ogólnopolskim prze-
glądzie zespołów i grup Kolęd-
niczych. podczas imprezy, która 
odbyła się 14 stycznia w Lubli-
nie, grupa zajęła drugie miejsce. 
 Zespół Obrzędowy „Hero-
dy” obchodzi w tym roku jubileusz 
35-lecia i jest jedną z najstarszych, 
wciąż aktywnych grup ludowych 
w powiecie. Tworzy ją już drugie 
pokolenie mieszkańców gminy. 
Inscenizacje przygotowane przez 
"Herodów" są nie tylko atrakcyjny-
mi artystycznie widowiskami, ale 
także mają w sobie duży walor et-
nograficzny, bowiem zespół skru-
pulatnie odwołuje się do tradycji 
obrzędowej. Dlatego ich występy 
są cenione zarówno przez publicz-

ność, jak i specjalistów. 
 Zespół „Herody” powstał 
w 1983 roku. Wśród jego założy-
cieli byli: Feliks Magdziak, Szy-
mon grabowski, eligiusz Bis, Jan 
tracz i Jan grabowski, a w skład 
grupy wchodzili mieszkańcy Bu-
dek i okolic. Od tamtego czasu ze-
spół występuje regularnie na prze-
glądach artystycznych w całym 
kraju, zdobywając wyróżnienia  
i nagrody. W 2010 r. artyści z Bu-
dek otrzymali dyplom Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego za 
zdobycie pierwszej nagrody pod-
czas Ogólnopolskiego Przeglą-
du Zespołów i Grup Kolędniczych  
w Lublinie. Jak widać, po ośmiu la-
tach zespół wciąż prezentuje wy-
soki poziom i zachwyca publicz-
ność oraz jurorów.

od 35 LAT 
ZAchwYcAją
PuBLicZNość 

Chór z Parafii św. Józefa w Kraśniku.Schola Młodzieżowa z Parafii w Szastarce.

Kraśnicki Zespół Wokalny „Jubilat”.Chór Męski z Parafii WNMP w Kraśniku.
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 Gości, którzy przyjechali na 
konwencję do Kraśnika, przywi-
tał szef struktur powiatowych PSL 
i jednocześnie starosta kraśnicki 
andrzej Maj.
- Od kilku lat w Powiecie Kraśnic-
kim nasi samorządowcy, powiato-
wi i gminni, bardzo blisko współ-

sAMoRZądowA 
koNwENcjA PsL 
w kRAśNiku

 ponad 1500 działaczy, członków polskiego Stronnictwa Ludowego na czele z władzami partii, spotkało się 20 stycznia w Kraśni-
ku na Krajowej Konwencji Samorządowej partii. głównym celem wydarzenia było przedstawienie programu stronnictwa na tegoroczne 
wybory samorządowe. 

pracują z różnymi organizacja-
mi pozarządowymi, organizacja-
mi pracodawców, rolnikami. To jest 
model polityki, który, przy podej-
mowaniu decyzji, że ta konwencja 
odbędzie się tutaj, w Kraśniku, zo-
stał zauważony przez nasze wła-
dze w Warszawie - mówił, otwiera-

jąc spotkanie, Andrzej Maj.
 Starosta przypomniał, że 
Powiat Kraśnicki wraz sąsiednimi 
powiatami to malinowe zagłębie, 
świetnie rozwinięte rolnictwo, pro-
dukcja cegły, która w Polsce i Euro-
pie wykorzystywana jest chociaż-
by do odbudowy zabytków, łoży-

ska i produkująca je - największy 
pracodawca w powiecie - Fabry-
ka Łożysk Tocznych, ale też mię-
dzy innymi inwestowanie w mło-
dzież, czego przykładem jest dru-
żyna robotyczna Spice Gears, któ-
ra jest wicemistrzem świata w swo-
jej dziedzinie. 

Na podst. krasnik24.pl 

 To kraśniczanin, jest żonaty, 
ma dwójkę dzieci. Jest absolwentem 
Akademii Wychowania Fizycznego 
im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

MARiusZ kwiET-
NiEwski NowYM 
dYREkToREM 
MosiR 

 w ramach listopadowego konkursu magistrat nie zdecydował się na wybór nowego szefa Miejskiego ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kraśniku, mimo że jeden z kandydatów - Rafał tomiło - spełnił wymogi formalne. niedawno zakończyło się drugie postępowanie kon-
kursowe. tym razem komisja wskazała zwycięzcę, a burmistrz tę rekomendację zaakceptował. nowym dyrektorem MoSiR będzie Ma-
riusz Kwietniewski.

Wydział Zamiejscowy w Białej Podla-
skiej. Ukończył też studia podyplo-
mowe w zakresie zarządzania bez-
pieczeństwem i higieną pracy.

 Pracuje jako nauczyciel wy-
chowania fizycznego w Publicznym 
Gimnazjum nr 1 i w Szkole Podstawo-
wej nr 5. Jest także trenerem pływania 

w Uczniowskim Klubie Sportowym 
„Fala” Kraśnik. Funkcjonowanie jed-
nego z ważnych elementów MOSiR-u 
- pływalni - zna więc bardzo dobrze.

Na podst. krasnik24.pl 

 Na odlewie wspomnianej bry-
ły ma znaleźć się granitowa tablica z na-
zwiskami wszystkich ofiar katastrofy 
smoleńskiej. Powyżej nazwisk ma być 
umieszczone godło państwowe. Bę-
dzie też krzyż. Obok w niewielkiej od-

wŁAdZE MiAsTA 
ZGodZiŁY się  

NA PoMNik 
sMoLEński

 Rzeźba prezydenta Lecha Kaczyńskiego i odlew nieregularnej bryły, w której można doszukać się wyglądu szczątków rozbitego 
tupolewa. taki ma być pomnik smoleński w Kraśniku. Rada Miasta wyraziła zgodę na budowę pomnika na skrzyżowaniu ul. Słowackie-
go i Balladyny.

ległości stanie odlew postaci prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego, która zostanie 
w ten sposób wyeksponowana. Po-
mnik ma mieć szerokość 6 m, zaś wy-
sokość najwyższego punktu pomnika - 
krzyża - wyniesie 3,20 m. Inicjatorzy bu-

dowy mają już całą kwotę - ponad 83 
tys. zł - potrzebną do jego wzniesienia. 
 Dotychczasowy inicjator 
budowy pomnika smoleńskiego  
w mieście - społeczny komitet zło-
żony głównie z przedstawicieli PiS  

i jego sympatyków - ma też partne-
ra. To Fundacja „Ruchu Solidarności 
Rodzin”, która ma wystąpić do Sta-
rostwa Powiatowego w Kraśniku  
z wnioskiem o wydanie pozwolenia 
na budowę pomnika.

Na podst. dziennikwschodni.pl

Gospodarzem konwencji był prezes powiatowego zarządu PSL 
i jednocześnie starosta kraśnicki Andrzej Maj.

W tym miejscu ma stanąć pomnik upamiętniający Lecha Kaczyńskiego
i inne ofiary katastrofy smoleńskiej. 

Kraśniccy radni wyrazili zgodę na taką lokalizację.

Nowym dyrektorem MOSiR został Mariusz Kwietniewski. 
Zastąpi na tym stanowisku 

Grzegorza Mazurka.
Fot. UKP „Fala”.


