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 21 maja podpisano umo-
wę na budowę warsztatów Szkol-
nych w zS nr 3. w tym roku zo-
stanie wzniesiony budynek hali 
warsztatów. Koszt całego przed-
sięwzięcia to 6,6 mln zł. Dofinan-
sowanie unijne wyniesie 3 mln zł.
 Powierzchnia użytkowa 
obiektu to 1700 m kw. Projekt za-
kłada powstanie 18 pracowni. 
- Inwestycja zostanie zrealizowa-
na dwuetapowo - informuje staro-
sta andrzej Maj. - Do końca wrze-
śnia tego roku zostanie zbudowa-

NowE wARsZTATY sZkoLNE 
w BudowiE na hala w stanie surowym, a pra-

ce wykończeniowe i wyposaże-
nie warsztatów w sprzęt do nauki 
zawodów potrwają do czerwca  
2019 r. Zamierzamy poprzez tę in-
westycję podnieść poziom kształ-
cenia zawodowego i poprawić 
uczniom warunki do nauki.
 Umowę z wykonawcą in-
westycji podpisano na placu bu-
dowy (teren dawnych kortów te-
nisowych) w obecności młodzie-
ży szkolnej i przedstawicieli firm 
współpracujących z ZS nr 3 (FŁT, 
Nabor, Famed). 
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 najniższa oferta złożona 
w przetargu na remont ul. Lu-
belskiej i Urzędowskiej okazała 
się wyższa od budżetu zakłada-
nego przez inwestora, czyli za-
rząd Dróg wojewódzkich. Jed-
nak kraśnickie samorządy prze-
znaczyły dodatkowe środki na 
ten cel.
 W przypadku Powiatu Kra-
śnickiego niezbędne było zwięk-
szenie udziału finansowego o kwo-
tę ok. 317 tys. zł, do ostatecznej 
kwoty 1 148 067 zł. Tak też się stało. 
Na nadzwyczajnej sesji Rady Powia-

BędZiE REMoNT uRZędowskiEj 
i LuBELskiEj 

tu radni jednogłośnie podjęli decy-
zję o zabezpieczeniu w budżecie tej 
kwoty.
 Remont ul. Urzędowskiej  
i Lubelskiej (od stacji Orlen do świa-
teł) jest bardzo ważny z punktu wi-
dzenia układu komunikacyjnego 
Kraśnika i pilny z racji złego stanu 
nawierzchni. Dlatego samorządow-
cy w powiecie są zdeterminowani  
i chcą, aby ta inwestycja została wy-
konana jak najszybciej. 

Czytaj str. 3

Od lewej: wykonawca Dariusz Rachwał, starosta kraśnicki Andrzej Maj,
wicestarosta Mariusz Socha, dyrektor ZS nr 3 Aneta Jabłońska-Ośka.
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 10 maja podpisano umo-
wę patronacką między ze-
społem Szkół nr 3 i Staro-
stwem powiatowym, a Fabryką  
łożysk tocznych - Kraśnik S.a.  
w podpisaniu dokumentu wzię-
li udział: dyrektor zS nr 3 ane-
ta Jabłońska-ośka, prezes za-
rządu Fabryki grzegorz Jasiń-
ski, członek zarządu weiren 
zhao oraz starosta kraśnicki  
andrzej Maj. 

Zs NR 3 BędZiE wsPóŁPRAcowAć Z FŁT

- To ważny dzień dla naszej szko-
ły - podkreśla starosta. - Pamięta-
my, że dzisiejszy ZS nr 3 powsta-
wał jako edukacyjne i pracowni-
cze zaplecze dla rozwijającej się po 
wojnie Fabryki Wyrobów Metalo-
wych, późniejszej FŁT. Przez wie-
le lat trudno było wyobrazić so-
bie działalność Fabryki bez szko-
ły, która wykształciła tysiące absol-
wentów i znakomitych fachowców, 
nie tylko mieszkańców miasta, ale 

również okolicznych gmin. Dziś 
wracamy niejako do korzeni, po-
nieważ stawiamy na rozwój szkol-
nictwa zawodowego i chcemy to 
robić w powiązaniu z działającymi 
tu przedsiębiorstwami, z których 
wciąż największym i najważniej-
szym jest FŁT.
 Dzięki podpisanej umowie 
FŁT udzieli szkole wsparcia w opra-
cowywaniu programu nauczania 
z naciskiem na wiedzę praktycz-

ną. Zakład ufunduje także stypen-
dia dla uczniów Branżowej Szkoły 
I stopnia i Technikum. Będzie też 
możliwość organizowania praktyk 
i wzajemna promocja.
 W tym roku Starostwo wy-
buduje, a w przyszłym wyposaży 
i odda do użytku nowe Warszta-
ty Szkolne przy ZS nr 3. To również 
ważny element polityki samorządu 
zmierzającej do odbudowy szkol-
nictwa zawodowego w powiecie.

 2 maja przedstawiciele 
kraśnickiej drużyny robotycznej 
Spice gears byli gośćmi prezy-
denta Rp andrzeja Dudy. zapro-
szenie do pałacu prezydenckie-
go było związane z obchodami 
Dnia Flagi Rzeczpospolitej.
 30 kwietnia uczniowie szkół 
prowadzonych przez Powiat Kra-
śnicki wrócili z finału mistrzostw 
robotycznych rozegranych w De-
troit (USA). Już dwa dni później 
młodzież spotkała się z Prezyden-
tem Dudą. Do Warszawy pojecha-
li: weronika Henzler, Mateusz 
Kapica, Szymon Szostak oraz 
mentor drużyny i jej współzałoży-
ciel Dariusz głuchowski. W zorga-
nizowaniu wyjazdu pośredniczyło 
Starostwo Powiatowe. - Reprezen-
tanci drużyny odebrali symbolicz-

Z wiZYTą u PREZYdENTA RP
ną flagę z rąk Pana Prezydenta. To 
dla nas wielkie wyróżnienie i jed-
nocześnie podziękowanie dla ze-
społu w uznaniu za reprezentowa-
nie Polski w konkursach FIRST Ro-
botics na całym świecie. Obiecuje-
my, że będziemy nadal reprezento-
wać Polskę z godnością - podkre-
ślają młodzi mieszkańcy Powiatu. 
 Spice Gears to młodzie-
żowa drużyna robotyczna, któ-
ra zadebiutowała w 2016 r. pod-
czas zawodów z cyklu FIRST Robo-
tics Competition w Windsor (Kana-
da). W jej skład wchodzą ucznio-
wie szkół średnich prowadzonych 
przez Powiat Kraśnicki, a siedzi-
ba mieści się w Zespole Szkół nr 3  
w Kraśniku.
 Spice Gears dwukrotnie 
odnosili sukcesy podczas regio-

nalnych zawodów FIRST Robotics 
Competition w Kanadzie. W lip-
cu 2017 roku uczniowie z Powiatu 
Kraśnickiego polecieli do Stanów 
Zjednoczonych z kolejnym skon-
struowanym przez siebie robotem, 
aby wziąć udział w FIRST Global 
Challenge. I odnieśli kolejny suk-
ces w rywalizacji z ekipami z po-
nad 160 krajów, zdobywając srebr-
ny medal.
 W marcu 2018 r. druży-
na Spice Gears udała się do Chin  
z czwartym skonstruowanym przez 
siebie robotem, aby wziąć udział 
w dwóch turniejach robotycznych: 
w Shenzhen i Szanghaju. W pierw-
szym z nich ekipa z Powiatu Kra-
śnickiego odniosła historyczny suk-
ces, po raz pierwszy zwyciężając  
w turnieju z cyklu FIRST. Tydzień 

później powtórzyła ten wynik  
w Szanghaju. To umożliwiło mło-
dzieży wyjazd do USA i udział w fi-
nale zawodów w Detroit. Osiągnię-
cia młodych Polaków z Lubelsz-
czyzny są tym bardziej warte pod-
kreślenia, że to pierwsza drużyna 
FIRST w naszym kraju, której przy-
szło zmierzyć się z dziesiątkami 
młodzieżowych ekip z USA, Kana-
dy i całego świata mającymi o wiele 
większe doświadczenie i możliwo-
ści techniczno-finansowe. 
 FIRST Robotics Compe-
tition to międzynarodowy kon-
kurs dla młodzieży łączący nauko-
we podejście w dziedzinie robo-
tyki z nowoczesnymi technologia-
mi i etyką pracy w zespole opartą 
na kooperacji i zabawie. Uczniowie 
szkół średnich konstruują według 
wytycznych organizatorów roboty, 
które potem biorą udział w zawo-
dach, wykonując z góry zaplano-
wane czynności. W USA i Kanadzie 
to bardzo popularna forma akty-
wizacji młodzieży. W rozgrywki za-
angażowane są wyższe uczelnie  
i duże prywatne firmy występują-
ce w roli sponsorów. W ten sposób 
poszukuje się też przyszłych pra-
cowników i kandydatów na studia 
politechniczne.
 Sponsorzy Spice gears 
podczas wizyty w Chinach:
Starostwo Powiatowe w Kraśni-
ku, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Lubelskiego, 3M, Fabry-
ka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A., 
Erkado, Nabor, PBI Infrastruktura, 
Wod-Bud, Sigma S.A., Bank Spół-
dzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kra-
śniku, Ortis s.c. Piotr Janik - Anna  
Janik, P.W. MAR-JOLA M i T Wider-
lik, Fanuc, FedEx, Cewar, MTL, Ar-
chimedes Sp. z o.o., Partex. 

Od lewej Jacek Jurak, Weiren Zhao, Grzegorz Jasiński, Aneta Jabłońska-Ośka, Andrzej Maj.

Reprezentanci drużyny Spice Gears z Prezydentem RP i Pierwszą Damą.
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 25 kwietnia okazało się, 
że najniższa oferta złożona  
w przetargu na remont ul. Lu-
belskiej i Urzędowskiej okaza-
ła się wyższa od budżetu zakła-
danego przez inwestora. Jednak 
kraśnickie samorządy - powiat  
i miasto - przeznaczyły dodatko-
we środki na ten cel.
 Remont ulic Lubelskiej  
i Urzędowskiej, czyli odcinka dro-
gi wojewódzkiej 833, zaplanowa-
ny został na ten rok. Jego pomy-
słodawcą był Marek Kos, radny 
Sejmiku Województwa Lubelskie-
go, który zaproponował, aby w in-
westycję włączyły się także samo-
rządy lokalne. O tych planach po-
informowano w 2017 r. na specjal-
nej konferencji prasowej zwołanej 
przez starostę kraśnickiego i mar-
szałka województwa, ale Urzędo-
wi Marszałkowskiemu i Zarządo-
wi Dróg Wojewódzkich dopiero 
w tym roku udał się zabezpieczyć 
środki finansowe na ten cel. Jed-
nocześnie uzgodniono, że powiat  

BędZiE REMoNT
uRZędowskiEj i LuBELskiEj

i miasto dołożą po 15% wartości 
zadania. 
 25 kwietnia br. otwarto 
oferty na przetarg, które wpłynę-
ły do Zarządu Dróg Wojewódz-
kich. Okazało się, że najniższa ofer-
ta w przetargu to kwota 7,653 mln 
zł. Kosztorys zakładał kwotę o po-
nad 2 mln niższą. W tej sytuacji po-
trzebne były dodatkowe pienią-

dze, aby inwestycja została zre-
alizowana. W przypadku Powia-
tu Kraśnickiego niezbędne było 
zwiększenie udziału finansowego 
o kwotę ok. 317 tys. zł, do ostatecz-
nej kwoty 1 148 067 zł. Tak też się 
stało. Na nadzwyczajnej sesji Rady 
Powiatu radni jednogłośnie podję-
li decyzję o zabezpieczeniu w bu-
dżecie tej kwoty.

 Radni i Zarząd Powiatu do-
skonale wiedzą, że remont ul. Urzę-
dowskiej i Lubelskiej (od stacji Or-
len do świateł) jest bardzo ważny  
z punktu widzenia układu komuni-
kacyjnego Kraśnika i pilny z racji złe-
go stanu nawierzchni. Dlatego sa-
morządowcy w powiecie są zdeter-
minowani i chcą, aby ta inwestycja 
została wykonana jak najszybciej.

 pozwolenie na budowę 
pomnika smoleńskiego w dziel-
nicy fabrycznej Kraśnika jest 
prawomocne. Żadna ze stron 
postępowania nie odwołała się 
od decyzji. wcześniej zgodę na 
lokalizację wydały władze mia-

sta. - zanim to się stało, warto 
było przeprowadzić konsultacje 
wśród mieszkańców - komen-
tuje starosta kraśnicki andrzej 
Maj.
 Wniosek o pozwolenie na 
budowę Pomnika Pamięci Ofiar 

Katastrofy Smoleńskiej wpłynął do 
Starostwa 8 lutego br. W toku po-
stępowania administracyjnego,  
w którym sprawdza się jego zgod-
ność z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego, 
Starostwo nie stwierdziło żadnych 
podstaw do odmowy. W takiej sy-
tuacji organ administracji nie może 
odmówić wydania decyzji o po-
zwoleniu na budowę (art. 35 pra-
wa budowlanego). Stąd pozytyw-
na decyzja o udzieleniu pozwole-
nia. 
 Budowla ma być zlokalizo-
wana na skrzyżowaniu ul. Słowac-
kiego i Balladyny, w dzielnicy fa-
brycznej i na działce będącej wła-
snością miasta. Wcześniej zgodę 
na tę lokalizację wyraziła Rada Mia-
sta Kraśnik, a Urząd Miasta zawarł 
umowę użyczenia terenu z wnio-
skodawcą - bezpłatnie i na czas 
nieokreślony.
 Stronami w postępowaniu 
o udzieleniu pozwolenia na budo-
wę byli: inwestor, Miasto Kraśnik 

oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Metalowiec” (pomnik ma stanąć 
przy jej osiedlu). Żadna ze stron nie 
odwołała się od decyzji. 
 - Przeciwnicy budowy podno-
szą, że nikt nie pytał kraśniczan o 
zdanie - mówi starosta kraśnicki.  
- Z naszej strony wygląda to tak, 
że Starostwo Powiatowe nie może 
udzielać pozwolenia na budowę  
w oparciu o konsultacje społeczne, 
czy plebiscyt wśród mieszkańców. 
Nie ma takiej możliwości praw-
nej. Aby złagodzić negatywne opi-
nie mieszkańców, zwolennicy i ini-
cjatorzy budowy mogli wcześniej  
w dialogu z mieszkańcami znaleźć 
odpowiednią lokalizację dla po-
mnika, nie budzącą aż takich emo-
cji.
 Inicjatorem powstania mo-
numentu jest społeczny komitet, 
na czele którego stoi Jan albiniak, 
przewodniczący Rady Miasta, zaś 
sama budowa zostanie sfinanso-
wana ze środków prywatnych.

 Każdy ma prawo 
do własnego zdania
 Zacytuję słowa Jana Albi-
niaka, przewodniczącego Rady 
Miasta i przewodniczącego spo-
łecznego komitetu budowy po-
mnika na temat jego lokalizacji: 
„Każdy ma prawo do oceny po-
mysłów i oceniać je jako dobre lub 
jako złe. Należy to uszanować.”

 Zgadzam się z panem prze-
wodniczącym. Każdy mieszkaniec 
Kraśnika ma prawo być zwolenni-
kiem lub przeciwnikiem budowy. 
I nikt nikomu nie powinien narzu-
cać w tej sprawie swojego zdania. 
Pomniki smoleńskie dzielą miesz-
kańców całego kraju. Tak samo jest 
w Kraśniku. Jednak nikt nie ma mo-
nopolu na prawdę w tej sprawie. 
Są zresztą różne formy upamięt-
niania ofiar katastrofy smoleńskiej. 

Pomnik nie jest jedynym rozwiąza-
niem. 
 Twierdzenie, że informo-
wanie społeczności o procedurach 
prawnych związanych z udziele-
niem pozwolenia na budowę pod-
grzewa atmosferę wokół pomnika, 
jest nieporozumieniem. To ukry-
wanie informacji i załatwianie ci-
chaczem takich spraw jest złym 
pomysłem. Zwłaszcza w sytuacji, 
gdy ta inicjatywa budzi duże emo-

cje i mieszkańcy oraz dziennikarze 
domagają się tych informacji. 
 Jestem zdania, że gdy decy-
dowano o zmianie lokalizacji, moż-
na było spytać okolicznych miesz-
kańców o opinię. Gdyby ta decyzja 
została skonsultowana z mieszkań-
cami, byłoby to z korzyścią dla ini-
cjatywy budowy pomnika.

Andrzej Maj
Starosta Kraśnicki 

PoMNik sMoLEński 
sTANiE w kRAśNiku

 Remont Urzędowskiej i Lubelskiej zostanie wykonany przy współpracy 
województwa, powiatu i miasta.

Pomnik smoleński stanie w dzielnicy fabrycznej Kraśnika. 
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 Realizacja projektu budo-
wy boiska wielofunkcyjnego ze 
sztuczną nawierzchnią oraz bieżni 
prostej ze skokiem w dal kosztowa-
ła w sumie 433 tys. zł. Dofinanso-
wanie z ministerstwa wyniosło po-
łowę kosztów, drugie tyle zabez-
pieczył w swoim budżecie Powiat 
Kraśnicki. Trzy lata temu w „Reju” 
oddano do użytku nową salę gim-
nastyczną. Dzięki temu szkoła dys-
ponuje teraz kompletem nowo-

NowE Boisko w „REju”
oficjalne otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego w zS nr 2 odbyło się 14 maja br. z udziałem wiceministra 

sportu i turystyki Jarosława Stawiarskiego.
czesnych obiektów sportowych 
dla młodzieży. 
- Bardzo się cieszę, że w ciągu kil-
ku lat udało się rozwiązać pro-
blemy z infrastrukturą sportową  
w „Reju”. Bez wsparcia ze strony mi-
nisterstwa i środków budżetowych 
Powiatu te potrzebne młodzieży 
obiekty nie powstałyby - podkre-
śla starosta andrzej Maj.
 Obok starosty i wicemi-
nistra sportu, w otwarciu bo-

iska uczestniczyli m.in. przewod-
niczący Rady Powiatu zbigniew 
gawdzik, radny Sejmiku WL 
Marek Kos i wicekurator oświaty 
eugeniusz pelak.
 Warto dodać, że nowego 
boiska wielofunkcyjnego doczekał 
się również ZS nr 1, czyli tzw. „Gór-
ka”. Obiekt powstał trzy lata temu, 
a rok temu dobudowano do nie-
go bieżnię okrężną. Obie inwesty-
cje kosztowały w sumie 528 tys. zł. 

Na ten cel także przeznaczono mi-
nisterialne dofinansowanie. 
 Powiat stara się również  
o dofinansowanie do budowy 
kompleksu boisk i kortów teni-
sowych przy ZS nr 3. Jeśli uda się 
pozyskać te środki, wszystkie trzy 
szkoły powiatowe na terenie Kra-
śnika będą dysponowały nowo-
czesną bazą sportową: salami gim-
nastycznymi, boiskami, bieżniami, 
a nawet kortami tenisowymi.

 powiat Kraśnicki realizu-
je w tym roku wspólnie z partne-
rami duże inwestycje drogowe,  
takie jak remonty ul. Urzędow-
skiej czy drogi z Urzędowa do 
Dąbrowy Bór. Jednak dla oko-
licznych mieszkańców ważne 
są również te inwestycje, które 
mają głównie lokalne znaczenie.
 Dzięki środkom na prze-
ciwdziałanie skutkom klęsk ży-
wiołowych Powiat Kraśnicki otrzy-
ma jedno z najwyższych dofinan-
sowań przyznanych przez Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych.  
1,2 mln zł zostanie przeznaczo-
nych na remont drogi z Wilkołaza 
Drugiego w kierunku na Kłodnicę 
w powiecie lubelskim. To 4 km na-
wierzchni. Dofinansowanie pokry-
je 80% kosztów, resztę dołożą Po-

LEPsZE dRoGi w wiLkoŁAZiE i GościERAdowiE
wiat Kraśnicki i Gmina Wilkołaz. 
 Kolejnym przykładem ta-
kich inwestycji jest modernizacja 
nawierzchni drogi z Wólki Goście-
radowskiej do Marynopola. W tym 
przypadku Powiat Kraśnicki będzie 
współpracował z Gminą Gościera-
dów (po 30% kosztów) oraz Lasa-
mi Państwowymi (40%). Wyremon-
towany zostanie odcinek drogi  
o długości 3,3 km. Samorządy oraz 
Lasy Państwowe złożą się również 
na przebudowę drogi Liśnik Duży 
- Księżomierz na odcinku długości 
ok. 1 km. Natomiast remont 600 
metrów drogi Gościeradów - Salo-
min zostanie wykonany przez Po-
wiat i Gminę już bez udziału Lasów 
Państwowych. 
 Wszystkie te inwestycje zo-
staną zrealizowane w tym roku.

Symboliczne przecięcie wstęgi podczas otwarcia boiska.

W tym roku zostanie wyremontowany 
ponad 3-kilometrowy odcinek drogi w Gminie Gościeradów.
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 Dzięki szybkiej interwen-
cji ratowników z Centrum Me-
dycznego iMed24 jeden z pa-
cjentów z wilkołaza, objętych 
zdalną opieką medyczną w ra-
mach projektu „Czerwony gu-
zik życia” realizowanego przez 
Starostwo powiatowe, uniknął 
poważnych konsekwencji zdro-
wotnych. pracownicy medyczni 
wezwali pogotowie ratunkowe 
i 69-letni Krzysztof Kołtun zo-
stał bezpiecznie przewieziony 
do kraśnickiego szpitala, gdzie 
udzielono mu niezbędnej po-
mocy.
 11 kwietnia, około godz. 
19:30, ratownicy z iMed24 w Krako-
wie, należącego do firmy Comarch, 

„cZERwoNY GuZik żYciA” 

d Z i A Ł A !
otrzymali zgłoszenie wysłane 
przez mieszkańca Wilkołaza za po-
średnictwem aplikacji eCare zain-
stalowanej w urządzeniu „branso-
letka życia”. Pan Krzysztof urucho-
mił „przycisk życia”, co dla ratow-
ników jest sygnałem, że konieczny 
jest kontakt z pacjentem.
 Zgodnie z procedurą ra-
townicy skontaktowali się z nim  
w celu ustalenia w jakim jest obec-
nie stanie oraz jakie odczuwa do-
legliwości. - W trakcie rozmowy te-
lefonicznej okazało się, że pacjent 
odczuwa osłabienie, duszność 
oraz uczucie niemiarowej akcji ser-
ca - mówi Daniel Jurkow, szef ze-
społu ratowników z Centrum Me-
dycznego iMed24.

 Podczas wywiadu medycz-
nego ustalono, że chory ma zabu-
rzenia pracy serca w postaci migo-
tania przedsionków. Jego konse-
kwencjami mogą być zmiany za-
krzepowo-zatorowe, które niele-
czone farmakologicznie, mogą do-
prowadzić m.in. do udaru mózgu.
 Na podstawie zebranych 
informacji ratownicy podjęli de-
cyzję o wezwaniu pogotowia ra-
tunkowego oraz poinformowa-
li o tym pacjenta. Po ok. 40 minu-
tach ratownicy z Centrum Medycz-
nego iMed24 powtórnie zadzwo-
nili do pacjenta, który poinformo-
wał ich, że znajduje się na oddziale 
kardiologicznym szpitala w Kraśni-
ku, gdzie zajęto się przywróceniem 

 23 kwietnia podpisano 
umowę na rozbudowę i przebu-
dowę drogi powiatowej Urzę-
dów - popkowice - Dąbrowa 
Bór. prace budowlane powinny 
zostać zrealizowane do końca 
sierpnia 2018 r. wartość całego 
projektu to 8 mln zł. 
 Chodzi o 14,5-kilometrowy 
odcinek na terenie dwóch gmin: 
Urzędowa (ponad 10 km) i Gm. 
wiejskiej Kraśnik. Powiat otrzymał 
na ten cel dofinansowanie unijne 
w wysokości 4,7 mln zł. 
 Po otwarciu ofert złożonych 
w przetargu okazało się, że najtań-
sza z nich jest wyższa o 1,4 mln zł 
od środków budżetowych zabez-
pieczonych na to zadanie przez 
powiat oraz Gminy Kraśnik i Urzę-
dów. Dlatego w marcu samorządy 

RusZYŁA BudowA dRoGi 
uRZędów - dąBRowA BóR

prawidłowego rytmu pracy serca.
- System zdalnej opieki działa  
i dzięki niemu seniorzy objęci pro-
jektem mogą czuć się bardziej bez-
pieczni - mówi Marek Kos, pomy-
słodawca projektu i dyrektor SP 
ZOZ w Kraśniku. - Bardzo się z tego 
cieszę i mam nadzieję, że z czasem 
inne powiaty i miasta na Lubelsz-
czyźnie zachęcimy w ten sposób 
do skorzystania z takich możliwo-
ści. Takie działania już zostały pod-
jęte przez Urząd Marszałkowski 
właśnie po tym, jak szybko pozy-
tywne efekty zaczął przynosić pro-
jekt kraśnicki.
- Projekt został uruchomiony na 
początku kwietnia i już po dwóch 
tygodniach okazało się, że był bar-
dzo potrzebny, bo dzięki niemu 
pomagamy ratować zdrowie i ży-
cie mieszkańców Powiatu - pod-
kreśla andrzej Maj, starosta kra-
śnicki.
 Obecnie w projekcie „Czer-
wony guzik życia”, który ma cha-
rakter pilotażowy, uczestniczy 135 
mieszkańców Powiatu Kraśnickie-
go. Zostali oni wyposażeni na dwa 
lata w specjalne bransoletki, któ-
re pozwalają łączyć się z centrum 
zdalnej opieki medycznej i w razie 
potrzeby wezwać pomoc. Branso-
letki przypominają zegarek i posia-
dają funkcję nadajnika. Są w nich 
umieszczone następujące infor-
macje: dane osobowe, wiek, gru-
pa krwi, uczulenia, zdiagnozowane 
choroby, przepisane leki, dane kon-
taktowe najbliższych osób. Branso-
letki są wyposażone w alarmowy 
„przycisk życia”, który umożliwia 
połączenie z centrum zdalnej opie-
ki medycznej i wezwanie pomocy.
Projekt jest realizowany ze środ-
ków unijnych i własnych wspól-
nie przez Starostwo i 9 gmin oraz 
miast Powiatu Kraśnickiego.

postanowiły przeznaczyć dodat-
kowe środki. Radni powiatowi do-
konali zmian w budżecie i zabez-
pieczyli w nim 1,4 mln zł, ale 40% 
tej kwoty sfinansują ze swoich bu-
dżetów obie gminy. 
 Plac budowy został przeka-
zany w kwietniu, a prace budowla-
ne potrwają do końca sierpnia br. 
Wykona je firma PBI z Kraśnika. Bę-
dzie to przede wszystkim położe-
nie nowej nawierzchni asfaltowej. 
Dodatkowo w tym roku może roz-
począć się budowa chodnika o dłu-
gości ok. 500 m przy szkole w Skor-
czycach, jeśli pieniądze na ten cel 
znajdą w swoich budżetach radni 
urzędowscy i Rady Powiatu. 
- Ta droga jest ważna dla miesz-
kańców Urzędowa i Gm. Kraśnik, 
ale także dla mieszkańców same-

go Kraśnika, bo ułatwi lepszą i bez-
pieczniejszą komunikację z Lubli-
nem - podkreśla wicestarosta Ma-
riusz Socha.
 W ubiegłym roku powiat, 
wspólnie z Gm. Wilkołaz, Urzędów 
i przy wsparciu z budżetu państwa, 

zmodernizował 7-kilometrowy odci-
nek drogi Popkowice - Wilkołaz, któ-
ry łączy się z odcinkiem zaplanowa-
nym do przebudowy w tym roku. 
Obie trasy tworzą spójny układ ko-
munikacyjny na terenie trzech Gmin: 
Wilkołaza, Urzędowa i Kraśnika.

Na zdjęciu Krzysztof Kołtun i starosta Andrzej Maj podczas inauguracji projektu.

Nowy asfalt w Dąbrowie Bór
położono już w maju. 
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 21 maja podpisano umo-
wę na budowę warsztatów 
Szkolnych w zS nr 3. w tym roku 
zostanie wzniesiony budynek 
hali warsztatów. projekt będzie 
realizowany do 2019 r. 
 Koszt całego przedsięwzię-
cia to 6,6 mln zł. Dofinansowanie 
unijne wyniesie 3 mln zł.
 Powierzchnia użytkowa 
obiektu to 1700 m kw. Projekt zakła-
da powstanie 18 pracowni, z tego  
3 pracownie elektryczne o różnych 
specjalnościach zostaną ulokowa-
ne w istniejącym budynku szko-
ły. - Inwestycja zostanie zrealizowa-
na dwuetapowo - informuje staro-
sta andrzej Maj. - Do końca wrze-
śnia tego roku zostanie zbudowa-
na hala w stanie surowym, a pra-
ce wykończeniowe i wyposażenie 
warsztatów w sprzęt do nauki za-
wodów potrwają do czerwca 2019 r. 
To obok inwestycji drogowych klu-
czowe zadanie dla naszego samo-

NowE wARsZTATY sZkoLNE w BudowiE
rządu w tej kadencji. Zamierzamy 
poprzez tę inwestycję podnieść po-
ziom kształcenia zawodowego i po-
prawić uczniom warunki do nauki.
 Projektowana hala połączo-
na będzie komunikacyjnie łączni-

kiem z adaptowaną świetlicą na pra-
cownie elektryczne oraz z pozostałą 
częścią szkoły. Budynek powstanie 
na konstrukcji stalowej dwunawo-
wej z dachem dwuspadowym.
W nowoczesnych warsztatach 

kształceni będą uczniowie w sied-
miu zawodach: technik elektryk, 
technik pojazdów samochodo-
wych, technik informatyk, tech-
nik hotelarstwa, technik urządzeń  
i systemów energetyki odnawial-
nej, mechanik pojazdów samocho-
dowych, technik mechatronik.

 20-lecie działalności ob-
chodzi w tym roku Męska gru-
pa Śpiewacza „Majdaniacy”  
z Majdanu obleszcze. z tej oka-
zji 7 kwietnia do gminnego Cen-
trum Kultury w polichnie gmi-
na Szastarka przyjechali z gratu-
lacjami goście z całego powiatu 
Kraśnickiego oraz okolicznych 
miejscowości. 
 „Majdaniacy” powstali  
w grudniu 1998 r. Założycielem ze-
społu był ówczesny dyrektor pla-
cówki Mariusz Fila. Początko-
wo zespół liczył 4 członków. Byli 
to: Mirosław Budkowski, Janusz 
gil, Jan garbacz, Marian Szpyra. 
W 2001 roku do ówczesnego skła-
du doszedł edward Breś. W póź-
niejszych latach z zespołu odszedł 
Jan garbacz, a jego następcą był 

juBiLEusZ „MAjdANiAków”
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. W ubie-
głym roku Grupa zajęła I miejsce 
na 51. Ogólnopolskim Festiwalu 
Folkloru Polskiego „Sabałowe Ba-
jania” w Bukowinie Tatrzańskiej.
- Jestem bardzo dumna z „Majda-
niaków” i ich dokonań, mamy zresz-
tą w naszej gminie także inne bar-

dzo dobre zespoły - podkreśla  
Joanna Bigos, radna Rady Powiatu. 
- Jeden z najstarszych zespołów ko-
biecych to „Blinowianki”, w Polich-
nie działa młoda obiecująca grupa 

Kalina Folk, a jest jeszcze Czerwona 
Róża z Szastarki. Wszystkie repre-
zentują wysoki poziom i możemy 
być z nich dumni, bo to kulturalna 
wizytówka Gminy i Powiatu.

 Nadejście wiosny, cieszącej 
oczy zielenią traw, kolorami kwiatów, 
budzącą się do życia przyrodą, ozna-
cza też początek problemów zdro-
wotnych u dużej grupy społeczeń-
stwa, uczulonej na pyłki roślinne. 
 Istotą alergii jest nadmier-
na reakcja układu odpornościo-
wego organizmu na występujące  
w środowisku substancje zwane 
alergenami, które u osób zdrowych 
nie wywołują żadnych oznak uczu-
lenia. Alergia może się objawiać ła-
godnie, jak w przypadku kataru czy 
łzawienia, aż po zagrażający życiu 
wstrząs anafilaktyczny i śmierć. 
 Obecnie choroby atopo-
we (alergie) występują u 30% spo-
łeczeństwa i są chorobami cywiliza-
cyjnymi XX i XXI wieku. Najczęstsze 
postacie to: pyłkowica (ok. 20% po-
pulacji), astma oskrzelowa (5 - 8% 
populacji), atopowe zapalenie skó-
ry (4-6% populacji dziecięcej i ok. 
1% populacji dorosłych).
 Rzadsze postacie chorób 
atopowych to: alergiczny nieżyt 

wŁAściwE LEcZENiE PoZwALA NA NoRMALNE żYciE
nosa, pokrzywka, wstrząs anafilak-
tyczny, IgE, zależna alergia pokar-
mowa, alergiczne zapalenie spo-
jówek. Na wystąpienie alergii mają 
wpływ zarówno czynniki gene-
tyczne, jak i środowiskowe. Ryzy-
ko zachorowania na alergię rośnie 
u osób obciążonych dziedzicznie 
(40-80%). Większość alergii, zwłasz-
cza pokarmowych, ujawnia się we 
wczesnym dzieciństwie. Co cieka-
we, możliwość wystąpienia alergii 
u najmłodszych zmniejsza - nawet 
siedmiokrotnie - karmienie piersią. 
M.in. dlatego ta naturalna forma 
karmienia niemowląt jest od wielu 
lat preferowana. Zapobieganie aler-
giom pokarmowym chroni dziecko 
przed wystąpieniem innych chorób 
z grupy nadwrażliwości. 
 Według wielu badań czyn-
nikami predysponującymi do po-
wstania alergii są: zanieczyszczenie 
środowiska (dymy - w tym papiero-
sowy, spaliny - w tym spaliny samo-
chodowe), wprowadzenie do po-
wszechnego użytku antybiotyków, 

wzrastające użycie środków che-
micznych, wzrost dobrobytu w kra-
jach zachodnich (teoria higieny). 
 Do antygenów najczęściej 
wywołujących alergię należą: pył-
ki roślinne odpowiedzialne za wy-
stąpienie kataru siennego (leszczy-
na, olcha, wiąz, buk, brzoza, topo-
la, dąb, wierzba, jesion, grab, czarny 
bez, lipa drobnolistna, trawy, bab-
ka lancetowata, pokrzywa, komosa, 
szczaw, bylica), roztocza kurzu, leki 
(penicylina, antybiotyki, sulfonami-
dy, salicylany, środki znieczulenia 
miejscowego), produkty spożyw-
cze (orzechy, ziarno sezamu, ryby, 
owoce morza, mleko, białko jaj, ro-
śliny strączkowe, kukurydza, zboża, 
czekolada), jad owadów, zwierzęta 

i ich wydzieliny (sierść, ślina, złusz-
czony nabłonek), zarodniki pleśni.
 W przypadku wystąpienia 
objawów nasuwających podejrzenie 
alergii, należy zgłosić się do lekarza 
rodzinnego, który skieruje pacjen-
ta do alergologa celem diagnostyki 
i ustalenia leczenia. Najlepszą meto-
dą terapeutyczną jest unikanie kon-
taktu z czynnikami alergicznymi. Nie 
zawsze jest to jednak możliwe, dlate-
go często konieczne jest stosowanie 
farmakoterapii lub przeprowadzenie 
swoistej immunoterapii (odczulania).
Właściwe leczenie pozwala na zła-
godzenie objawów alergii i normal-
ne życie. Zaniedbanie terapii może 
prowadzić do pogłębienia się alergii 
i powikłań.

Bożena Wilkołek 
specjalista medycyny rodzinnej

Nowe warsztaty szkolne będą zlokalizowane na dawnych kortach tenisowych.

 Grupa „Majdaniacy” w towarzystwie 
starosty kraśnickiego i radnej Joanny Bigos.
Fot. Tomasz Możdżeń.

Wiosna i lato to trudny okres dla alergików, 
których liczba stale rośnie.
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 Latem ubiegłego roku 
rozstrzygnięto w Dzierzkowi-
cach przetarg na dwie ważne dla 
mieszkańców inwestycje związa-
ne z gminną infrastrukturą. Cho-
dzi o rozbudowę oczyszczalni 
ścieków w terpentynie oraz prze-
budowę wodociągu w Ludmi-
łówce. oba zadania będą koszto-
wały 6 mln zł, a gmina pozyskała 
na ten cel środki unijne. 
 Dzięki rozbudowie oczysz-
czalni obiekt będzie spełniał obo-
wiązujące wymogi technologicz-
ne i standardy ekologiczne. Docelo-
wo ma on przerabiać około 260 me-
trów sześciennych ścieków na dobę 
i zabezpieczy w ten sposób potrze-
by mieszkańców na wiele lat. Prace 
zakończą się jesienią tego roku. 

TRwA RoZBudowA 
ocZYsZcZALNi 
w TERPENTYNiE

 Inwestycja w Ludmiłów-
ce ma się ku końcowi. Przebudo-
wano nie tylko sam wodociąg, ale 
również zmodernizowano ujęcie 
wody. Nowa instalacja ma długość 
około 6 kilometrów i jest poprowa-
dzona w innym miejscu niż obecna 
sieć. W ujęciu wody będą m.in. wy-
mienione pompy i instalacja elek-
tryczna. 
- Infrastruktura wodociągowa  
w Ludmiłówce to część z zapla-
nowanych przez nas zadań zwią-
zanych z ograniczaniem niele-
galnych poborów wody i strat 
na sieci - mówi wójt Dzierzkowic  
Marcin gąsiorowski. - Będziemy 
realizować takie projekty w kolej-
nych latach w innych miejscowo-
ściach Gminy.

 Regularne wizyty w Gmi-
nie Annopol kolejnych ministrów 
spraw wewnętrznych, w asyście 
wojewodów, komendantów stra-
ży pożarnej i policji oraz samorzą-
dowców, nie budzą zaskoczenia. 
Tereny te przez wiele lat były za-
grożone powodziami i podtopie-
niami, a mieszkańcy wiosną i latem 
z niepokojem śledzili poziom wody 
w Wiśle. Dlatego jeszcze za rządów 
PO - PSL rozpoczęto inwestycje bu-
dowlane mające na celu zabezpie-
czenie Doliny Janiszowskiej. Ko-
lejnym zagrożonym terenem była 
Dolina Świeciechowska. Po kilku 
latach udało się także w tych rejo-
nach zmodernizować wały prze-
ciwpowodziowe. 
 W połowie kwietnia br. 
minister spraw wewnętrznych  
Joachim Brudziński odwiedził 
Gminę Annopol, aby zapoznać się 
z wykonanymi inwestycjami i oce-

wAŁY PRZEciwPowodZiowE chRoNią MiEsZkAńców

nić poziom bezpieczeństwa miesz-
kańców. Spotkał się również z lo-
kalnymi samorządowcami. - O mo-

dernizację wałów przeciwpowo-
dziowych zabiegaliśmy od wielu 
lat, bo od tego zależał los miesz-

kańców terenów nadwiślanych  
- mówi radny Rady Powiatu Stefan 
Stachula. - Po tym co stało się 8 lat 
temu, wiedzieliśmy, że czas nagli, 
że każdego roku zagrożenie wzra-
sta, stąd naciski na kolejne władze 
centralne w tej sprawie. 
 W kwietniowym spotka-
niu wzięli udział również starosta 
kraśnicki, radni Krzysztof Skórski 
i Roman Bijak. Oczywiście nie mo-
gło zabraknąć burmistrza wiesła-
wa Liwińskiego, który podkre-
ślił, że wyciągnięto wnioski z lekcji, 
jaką dał 2010 rok: - Nie skończyło 
się na dyskusjach i spotkaniach, tyl-
ko poszły za tym odpowiednie pie-
niądze i konkretne działania. Dziś 
mamy mocne i bezpieczne wały  
i trzeba podziękować tym, któ-
rzy się do tego przyczynili i powie-
dzieć, że Polak może być też mądry 
przed szkodą, a nie tylko po - po-
wiedział burmistrz Annopola. 

 warunki socjalne, w ja-
kich leczeni są pacjenci oraz 
dostępność usług medycznych 
to wciąż pięta achillesowa pol-
skiej służby zdrowia. nieste-

NowE ŁóżkA dLA PAcjENTów
ty, jest to problem systemowy,  
z którym nie mogą uporać się 
kolejne rządy, mimo wybor-
czych obietnic i szumnych za-
powiedzi kolejnych ministrów 

zdrowia. Dyrektorzy szpitali 
muszą więc radzić sobie sami, 
licząc na wsparcie ze strony sa-
morządów. 
 I chociaż wszystkich trud-
nych spraw nie da się łatwo i szyb-
ko rozwiązać, to w ostatnich la-
tach w Szpitalu Powiatowym  
w Kraśniku widać postęp - zwłaszcza 
w porównaniu do warunków, w ja-
kich leczeni byli pacjenci kilkanaście 
lat temu. Najlepszym przykładem 
jest nowy oddział dziecięcy w głów-

nym budynku szpitala na ul. Chopi-
na oddany do użytku w 2016 r., czy 
nowy blok operacyjny. 
 Również w tym roku wa-
runki pobytu w szpitalu poprawią 
się dzięki dofinansowaniu ze stro-
ny władz powiatowych. Radni za-
bezpieczyli w budżecie powiatu 
kwotę 500 tys. zł na zakup nowych 
łóżek, materacy i szafek, które tra-
fią na te oddziały, gdzie najpilniej 
są potrzebne. Pierwsza partia do-
tarła do kraśnickiego szpitala pod 
koniec kwietnia. W sumie zakupio-
no 100 nowych łóżek.

Nowy wodociąg powstaje w Ludmiłówce.

Rozbudowa dzierzkowickiej oczyszczalni potrwa do września.

Na zdjęciu minister Brudziński, radni Stefan Stachula i Krzysztof Skórski.

Pieniądze na nowe łóżka dla pacjentów szpitala 
pochodzą z budżetu Rady Powiatu. 
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 Patronat nad akcją objął 
starosta kraśnicki andrzej Maj: 
- Większość z nas robi zakupy  
w marketach i galeriach handlo-
wych w Kraśniku, Lublinie czy Rze-
szowie. Nie chodzi więc o to, by 
namawiać do bojkotowania du-
żych sieci handlowych, w których 
też sprzedawane są produkty pol-
skich marek. Byłoby to wbrew 
zdrowemu rozsądkowi i nieszcze-

kuPujMY LokALNiE!

re. Ale warto również korzystać  
z oferty osiedlowych czy wiejskich 
sklepów, które mamy po sąsiedzku 
oraz lokalnych targowisk. 
 Starosta i przedsiębiorcy 
z KIG zwracają uwagę, że można 
tam kupić produkty dobrej jakości 
i w dobrej cenie lub takie, których 
w marketach nie ma: - Zachęcam 
do tego. Małe i lokalne nie znaczy 
gorsze - podkreśla starosta.

 Kraśnicka izba gospodarcza, zrzeszająca miejscowych przed-
siębiorców, od kilku lat organizuje konkurs „Dobre, bo kraśnickie” 
promujący lokalne produkty i usługi. w tym roku Kig wyszła z kolej-
ną inicjatywą. w maju na terenie Kraśnika pojawiły się billboardy za-
chęcające mieszkańców do korzystania z ofert lokalnych handlow-
ców pod hasłem „wspierajmy polskie firmy - kupujmy lokalnie”.

 To właśnie z inicjatywy Sto-
warzyszenia oraz jego szefowej 
edyty Dudzińskiej budynek go-
spodarczy miejscowej OSP prze-
szedł gruntowny remont, któ-
ry rozpoczął się w ubiegłym roku. 
Prace budowlane i wykończenio-
we kosztowały kilkadziesiąt tysięcy 
złotych, z czego 25 tys. zł to środ-
ki przekazane przez samą prezeskę 
Stowarzyszenia, która jest jedno-
cześnie radną Rady Powiatu: - Od 
początku kadencji przekazuję pie-
niądze z moich diet na działalność 
skierowaną do naszej lokalnej spo-

NowA siEdZiBA 
sTowARZYsZENiA
w księżoMiERZY

łeczności, bo uważam, że właśnie 
temu powinny one służyć - wyja-
śnia Edyta Dudzińska. - W sumie 
uzbierało się tego 60 tys. zł. Cieszę 
się, że z tych publicznych środków 
mogę sfinansować budowę chod-
ników w gminie Gościeradów, czy 
wyjazdy dzieci na zimowiska. 
 Dzięki remontowi budynku 
OSP zyska też lokalne Stowarzysze-
nie, które będzie miało odpowied-
nią siedzibę, ale przede wszystkim 
zyskają mieszkańcy za sprawą pro-
wadzonej w nim działalności: - Bar-
dzo dziękuję wszystkim osobom  

 niszczejący budynek oSp w tej miejscowości został wyre-
montowany i będzie w nim prowadzona działalność społeczno 
- kulturalna. Jego nowym gospodarzem jest Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju wsi Księżomierz.

i firmom, które wspierały nas  
w pracach na rzecz stworzenia sie-
dziby organizacji w tym budyn-
ku - podkreśla Edyta Dudzińska.  
- Bez ich zaangażowania nie udało-
by się doprowadzić tej inicjatywy 
do końca. To nasze wspólne osią-
gnięcie. Zachęcam również miesz-
kańców do włączania się w projek-
ty, które będziemy realizować w ra-
mach Stowarzyszenia. 
Podziękowania dla osób, firm i in-

stytucji zaangażowanych w tę ini-
cjatywę: Andrzej Szafraniec, Da-
riusz Przywara, Mateusz Kuś, Ste-
fan Klimek, Zbigniew Kozłowski, 
Henryk Rzeszutek, Jacek Myszka, 
Tomasz Cichocki, Czesław Dudziń-
ski, Lech Pluskwa, Sławomir Ko-
peć, firma MAR-JOLA, Nadleśnic-
two Gościeradów, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gościeradowa, członko-
wie Stowarzyszenia Na Rzecz Roz-
woju Wsi Księżomierz.

 22 marca ogłoszono wyni-
ki plebiscytu na najpopularniej-
szego Sportowca 2017 roku zorga-
nizowanego przez Starostwo po-
wiatowe w Kraśniku oraz wydaw-
cę gazet: głos Kraśnicki i goniec 
gazeta powiatowa.
 O tytuł Najpopularniej-
szego Sportowca rywalizowało  
13 kandydatów. Zwycięzców wy-
łoniono w głosowaniu za pośred-
nictwem kuponów umieszczanych 
w gazetach. Plebiscyt cieszył się 
sporym zainteresowaniem. W tym 
roku wpłynęły 3742 kupony.
 Nagrody rzeczowe dla 
uczestników plebiscytu ufundowa-
ło Starostwo Powiatowe w Kraśniku, 
a vouchery wczasowe - Centrum Po-
dróży Bebek Travel Shops Kraśnik.
 W głosowaniu fanów kra-
śnickiego sportu i czytelników 
Głosu na miejscu piątym z licz-
bą głosów 223 uplasował się  
Damian pietroń z Fabrycznego 
Klubu Sportowego „Stal” Kraśnik. 
 Na miejscu czwartym z licz-
bą głosów 283 uplasowała się z ko-

ZŁoTA PiąTkA kRAśNickiEGo sPoRTu. PLEBiscYT RoZsTRZYGNięTY
lei Maja Machulak z Uczniowskie-
go Klubu Pływackiego „Fala” w Kra-
śniku. Maja jest złotą i brązową me-
dalistką Mistrzostw Polski w pły-
waniu długodystansowym na wo-
dach otwartych w kategorii junio-
rów młodszych - indywidualnie oraz 
w sztafecie. Trzecie miejsce z liczbą 
głosów 480 zajął Kamil Jastrzęb-
ski ze Szkolnego Klubu Biegowego 
w Kraśniku. Kamil jest jednym z czo-
łowych zawodników w Polsce w bie-
gach długich. To brązowy medalista 
Mistrzostw Polski w Długodystan-
sowym Biegu Górskim. Miejsce dru-
gie z liczbą 1022 głosów zajął oskar 
Mikołajczak, pięściarz Parafialne-
go Klubu Sportowego „Za Bramą” 
w Kraśniku. W ubiegłym roku Oskar 
wywalczył m.in. brązowy medal Mi-
strzostw Polski Juniorów. 
 Zwycięzcą Plebiscytu na 
Najpopularniejszego Sportowca 
Powiatu Kraśnickiego 2017 roku, na 
którego oddano 1065 głosów, jest 
Karol Czegus - zapaśnik z Ludo-
wego Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Suples” w Kraśniku. W mi-

nionym roku Karol zdobył tytuł Mi-
strza Polski Juniorów Młodszych. 
Jest członkiem kadry narodowej. 
 Organizatorzy Plebiscy-
tu przyznali także honorowe ty-
tuły Ambasadora Sportu Powiatu 
Kraśnickiego, którymi wyróżniono 
czterech sportowców. Nagrody dla 
nich ufundowali: władysław na-
borczyk - właściciel PPW „Nabor” 
w Kraśniku oraz Józef gąsiorow-
ski - prezes Banku Spółdzielczego 
Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku. Vo-
uchery wczasowe do wykorzysta-
nia w Centrum Podróży Bebek Tra-
vel Shops Kraśnik.
Wyróżnieni tytułem Ambasadora to:
- Jakub Kalinowski, zawodnik 

i trener Kraśnickiej Akademii Ta-
ekwon-do. 
- Dominika wiśniewska-Ulfik, za-
wodniczka SKB Kraśnik, utytułowa-
na biegaczka. 
- aleksandra wólczyńska, zapa-
śniczka LUKS „Suples” Kraśnik, mi-
strzyni Polski Juniorek, wicemi-
strzyni Europy Juniorek.
- Damian Szymański, wychowa-
nek MUKS Kraśnik i FKS „Stal” Kra-
śnik, obecnie piłkarz i kapitan grają-
cej w Lotto Ekstraklasie Wisły Płock.
 W imieniu wiceministra 
sportu Jarosława Stawiarskiego 
nagrody zwycięzcom i trenerom 
wręczył radny Powiatu Kraśnickie-
go Kazimierz Choma.

Lokalne Stowarzyszenie z Księżomierzy zyskało nową siedzibę.

Kraśnicka Izba Gospodarcza promuje lokalny handel.

 Laureaci plebiscytu i wicestarosta Mariusz Socha.


