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cZERwoNą kARTkę

 Odsłonięcie pomnika pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego 
w Kraśniku przyćmił protest lo-
kalnych i lubelskich rolników oraz 
plantatorów, którzy tego dnia zor-
ganizowali spontaniczny protest. 
Wzięło w nim udział kilka tysięcy 
osób. Premier Morawiecki został 
wygwizdany i wybuczany.
 „Miałeś chłopie złoty róg, 
ostał ci się ino sznur”, „Wy nie musi-
cie ludziom dawać, tylko przestań-
cie im zabierać” - to napisy na trans-
parentach, które protestujący, zbul-
wersowani sytuacją w rolnictwie, 
przywieźli ze sobą do Kraśnika. Do-
skonale oddają one atmosferę, jaka 
panuje od kilku miesięcy wśród lu-
dzi utrzymujących się z pracy na roli 
i uprawy owoców. 13 lipca sadow-
nicy z Powiatu Kraśnickiego i innych 
części kraju pojechali do Warszawy, 
gdzie chcieli spotkać się z rządzący-
mi. Zostali jednak zlekceważeni, co 
wywołało dodatkową wściekłość. 
Dwa dni później przyjechali więc 

do Kraśnika, wiedząc, że w odsło-
nięciu pomnika Lecha Kaczyńskie-
go weźmie udział premier i inni po-
litycy PiS. 
 Frustrację plantatorów wy-
wołały nieporadne działania mi-
nisterstwa rolnictwa na czele  
z Krzysztofem Jurgielem, który 
kierował resortem przez ostatnie 
dwa i pół roku i tegoroczny kryzys 
w rolnictwie: susza, problem z ASF 
oraz bardzo niskie, poniżej progu 
opłacalności ceny skupu większo-
ści owoców. A właśnie plantacje 
malin czy porzeczek są dla wielu 
mieszkańców Powiatu Kraśnickie-
go głównym źródłem utrzymania. 
Część plantatorów nawet nie pro-
wadziła zbiorów, chce likwidować 
plantacje albo szuka pracy za gra-
nicą, aby mieć z czego utrzymać 
rodziny. 
 Naszych sadowników do-
datkowo zbulwersowały działa-
nia polskiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, które chciało do-

finansować uprawy malinowe na 
Ukrainie. Projekt pomocy rozwojo-
wej dla tego kraju obejmował m.in. 
szkolenia w zakładaniu sadów i 
przekazanie 70 tys. sadzonek naj-
lepszych odmian malin. Wycofano 
się z tych planów dopiero miesiąc 
od ich ujawnienia. 
 Odpowiedzią rządu było 
ogłoszenie Planu dla Wsi, zaled-
wie kilka dni po głośnym prote-
ście w Kraśniku. Zakłada on m.in. 
stworzenie Narodowego Hol-
dingu Spożywczego, ułatwie-
nie sprzedaży bezpośredniej, po-
moc dla rolników, których gospo-
darstwa dotykają klęski żywioło-
we, wprowadzenie mechanizmów 
stabilizacyjnych na rynku owoców 
i warzyw oraz większą kontrolę ja-
kości produktów trafiających na 
rynek.
 Przedstawiciele związków 
zawodowych są jednak sceptycz-
ni: - To tylko puste hasła bez kon-
kretnych rozwiązań - podsumo-

wał dla „Business Insider” Michał 
Kołodziejczak, szef Unii Warzyw-
no-Ziemniaczanej. - Co gorsza, te 
hasła mają realizować ludzie, którzy 
są już skompromitowani, bo inaczej 
nie można mówić o pracownikach 
KOWR-u czy pracownikach podle-
głych resortowi rolnictwa. Wyjdzie 
z tego wielka polityka i miejsce dla 
kolejnych Misiewiczów.
- Diagnoza jest dobra, powinno 
to tak wyglądać, ale w ślad za tym 
powinny pójść konkretne środki  
z budżetu państwa - mówi z ko-
lei Marcin Bustowski, szef Związ-
ku Zawodowego Rolników RP „So-
lidarni”.
 Pojawiły się także zapowie-
dzi przejęcia przez Lubelski Rynek 
Hurtowy w Elizówce zakładu pro-
dukcyjnego w Poniatowej, któ-
ry miałby prowadzić interwencyj-
ny skup owoców. Tyle że tegorocz-
ny sezon się kończy, a plantatorów 
nie interesują plany, zamierzenia  
i obietnice, ale konkretne działania.

 W Kraśniku rolnicy i plantatorzy przywitali premiera Morawieckiego
gwizdami, syrenami i transparentami.

 22 sierpnia swój start 
w wyborach na burmistrza ogło-
sił były wiceburmistrz miasta  
i wojewoda lubelski, obecnie po-
seł wojciech wilk. Kandydatu-
ra ta jest elementem szerszego, 
ponadpartyjnego porozumienia 
- informuje serwis internetowy 
krasnik24 i głos Kraśnicki.
 Pod wyborczym porozu-
mieniem podpisali się także sta-
rosta kraśnicki i jednocześnie szef 
powiatowych struktur Polskiego 

Stronnictwa Ludowego andrzej 
Maj, kandydat na burmistrza Kra-
śnika przed 4 laty piotr Jancza-
rek, paweł Kurek - szef partii No-
woczesna w Kraśniku i prezes sto-
warzyszenia Uczciwy Kraśnik oraz 
Krzysztof Babisz - szef powiato-
wych struktur PO.
 Konsekwencją podpisane-
go porozumienia ma być stworze-
nie wspólnych list kandydatów do 
Rady Miasta Kraśnik i wspólny kan-
dydat na burmistrza Kraśnika. Jest 

nim Wojciech Wilk: - Uważam, że 
moje doświadczenie zawodowe 
plus moja umiejętność szukania 
dialogu i kompromisu powoduje, 
że mogę ubiegać się o tę funkcję. 

 Przypomnijmy, że do wybo-
rów staje również Kazimierz Choma 
z PiS. Chęć startu deklaruje także obec-
na wiceburmistrz Marzena pomykal-
ska, do niedawna związana z PiS.

kANdYdAci NA START
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 w wypadku w Dzierzko-
wicach woli poważne obrażenia 
odniosła rowerzystka. 70-let-
nia kobieta wyjechała z pose-
sji wprost pod nadjeżdżający 
samochód. Ranna transportem 
lotniczym LpR trafiła do szpitala 
w Lublinie. Badanie trzeźwości 
kierowcy wykazało ponad 0,5 
promila alkoholu w organizmie.
 Ze wstępnych ustaleń poli-
cjantów wynika, że 21 sierpnia po po-
łudniu rowerzystka wyjechała z pose-
sji na drogę główną wprost pod nad-
jeżdżający samochód marki Audi, 

PoTRąciŁ koBiETę NA RowERZE, BYŁ PijANY
którym kierował 19-letni mieszkaniec 
gminy Dzierzkowice. Ranna kobieta 
ze względu na poważne obrażenia 
została przetransportowana do szpi-
tala w Lublinie śmigłowcem LPR.
 Przeprowadzone na miej-
scu zdarzenia badanie alkomatem 
kierującego wykazało, że jest on 
nietrzeźwy. W organizmie miał po-
nad 0,5 promila alkoholu.
 Młody mężczyzna trafił do 
policyjnego aresztu i będzie odpo-
wiadał za kierowanie pojazdem na 
„podwójnym gazie”. Grozi mu kara 
do 2 lat pozbawienia wolności.

Rowerzystkę potrącił pijany kierowca.

 Do dwóch groźnych po-
żarów doszło na początku sierp-
nia na terenie powiatu Kraśnic-
kiego. pierwszy wybuchł w piw-
nicy bloku mieszkalnego w Kra-
śniku, a drugi w budynku miesz-
kalnym w miejscowości Mniszek 
gm. gościeradów. w Mniszku 
poszkodowany został właściciel 
mieszkania. z bloku w klatce,  
w której doszło do pożaru, wy-
prowadzono lokatorów. na szczę-
ście nikt nie odniósł obrażeń. 
 2 sierpnia około godziny 
16:50 w Kraśniku doszło do pożaru 
w bloku mieszkalnym przy ulicy Si-
korskiego. Z powiadomienia prze-
kazanego przez WCPR wynikało, iż 
pali się ogień w piwnicach bloku. 
Akcję gaśniczą prowadzili strażacy 
z Kraśnika. Z klatki budynku zosta-
ło wyprowadzonych 5 osób, które 
w momencie pożaru przebywały 
w zagrożonych mieszkaniach.
 Jak wstępnie ustalili policjan-
ci wraz z biegłym z zakresu pożar-

dwA GRoźNE PożARY w SiERPNiu 
nictwa, w piwnicy bloku doszło do 
zaprószenia ognia przez właściciela 
pomieszczenia, który nieopatrznie 
pozostawił palący się niedopałek pa-
pierosa. W wyniku pożaru doszło do 
spalenia trzech pomieszczeń piw-
nicznych, instalacji elektrycznej blo-
ku, jak również zagrożona była insta-
lacja gazowa budynku. 
 Biegły z zakresu pożarnic-
twa orzekł, iż wystąpiło duże za-
grożenie dla ludzi i mienia znacz-
nych rozmiarów. Budynek ze 
względu na uszkodzenia instalacji 
elektrycznej i gazowej został odłą-
czony od zasilania. Mężczyzna, 
właściciel piwnicy, z której rozprze-
strzenił się pożar, został zatrzyma-
ny w policyjnym areszcie do dys-
pozycji prokuratora. W momencie 
zatrzymania był nietrzeźwy. 
 Do drugiego zgłoszenia do-
szło po godz. 20:30. Z zawiadomie-
nia wynikało, że w miejscowości 
Mniszek pali się dom mieszkalny. 
Do pożaru doszło w wyniku wybu-

chu butli z gazem. Na miejscu kilka 
jednostek straży prowadziło akcję 
gaśniczą. Policjanci ustalili właści-
ciela budynku i wstępnie przyczy-
nę pożaru. Do niebezpiecznego 
zdarzenia doszło po wymianie bu-
tli gazowej zasilającej kuchnię. Naj-
prawdopodobniej nastąpiło roz-

szczelnienie instalacji, a ulatniają-
cy się gaz eksplodował w kontak-
cie z ogniem z kuchenki. Na szczę-
ście właściciel domu w momencie 
wybuchu przebywał w pomiesz-
czeniu obok kuchni. Jednak doznał 
poparzeń i został przetransporto-
wany do szpitala.

Na terenie Powiatu doszło do dwóch groźnych pożarów
w tym samym czasie.

 policjanci zatrzymali na 
początku sierpnia dwóch męż-
czyzn, którzy w pobliskim lesie 
prowadzili uprawę konopi indyj-
skich. ponadto w trakcie prze-
szukania miejsc zamieszkania 
zatrzymanych ujawniono ok. 100 
gramów suszu roślinnego, który 
po badaniu testerem okazał się 
marihuaną. zatrzymani będą od-
powiadali za uprawę i posiada-
nie środków odurzających.
 Funkcjonariusze w lesie  
w pobliżu Kraśnika ujawnili upra-
wę konopi innych niż włókniste. 
Celem ustalenia właściciela nie-
legalnych roślin policjanci podję-
li obserwację miejsca, w którym 
rosły. Funkcjonariusze zauważyli  

ZAŁożYLi NiELEGALNą PLANTAcję w LESiE
2 młodych mężczyzn, którzy przy-
szli podlać uprawę. W trakcie pielę-
gnacji krzewów zostali zatrzymani. 
Policjanci zabezpieczyli 7 młodych 
krzewów o wysokości ok. 50 cm.
 Zatrzymani to 27-letni 
mieszkańcy Kraśnika. W trakcie 
składania wyjaśnień przyznali się 
do prowadzenia uprawy i pozy-
skiwania z nielegalnych roślin su-
szu marihuany. Przeszukanie prze-
prowadzone w miejscu zamieszka-
nia jednego z nich przyniosło efekt 
w postaci ujawnienia ok. 100 gra-
mów suszu zapakowanego w wo-
reczki strunowe. Zatrzymanym 
mężczyznom postawiony zostanie 
zarzut uprawy i posiadania narko-
tyków.

Dwóch mieszkańców Kraśnika 
założyło w lesie nielegalną plantację konopi indyjskich.
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uRZędowSkA w TRAkciE REMoNTu 
 W okresie wakacyjnym za-
kończyła się przebudowa drogi 
Urzędów - Popkowice - Dąbrowa 
Bór oraz rozpoczął się remont ulicy 
Urzędowskiej, czyli odcinka drogi 
wojewódzkiej 833. To dwa najważ-
niejsze i oczekiwane przez miesz-
kańców zadania drogowe na tere-
nie Powiatu w tym roku.
 Przebudowa drogi Urzę-
dów - Popkowice - Dąbrowa 
Bór jest inwestycją zrealizowaną 
przez Powiat i władze samorzą-
dowe Urzędowa oraz Gminy Kra-
śnik. Wartość całego projektu wy-

niosła 8 mln zł. Chodzi o 14,5-ki-
lometrowy odcinek na terenie 
dwóch Gmin: Urzędów (ponad 
10 km) i Kraśnik. Powiat otrzymał 
na ten cel unijne dofinansowanie.  
Naprawa nawierzchni drogi nie tyl-
ko ułatwi mieszkańcom okolicz-
nych miejscowości bezpieczną ko-
munikację, ale też lepszy dojazd 
do strefy ekonomicznej na Budzy-
niu: - Ta droga jest ważna także dla 
mieszkańców samego Kraśnika, bo 
ułatwi lepszą i bezpieczniejszą ko-
munikację z Lublinem - podkreśla 
wicestarosta Mariusz Socha.

 Z kolei ulica Urzędowska  
i odcinek ul. Lubelskiej od stacji Or-
lenu do świateł to droga wojewódz-
ka. Inwestycję realizuje Zarząd Dróg 
Wojewódzkich przy wsparciu finan-
sowym Powiatu i Miasta Kraśnik. Jej 
inicjatorem był radny Sejmiku Woje-
wództwa Lubelskiego Marek Kos: 
- Jako radny byłem pomysłodawcą 
tego remontu i udało mi się przeko-
nać władze województwa oraz na-
sze lokalne samorządy do wspólne-
go udziału w tym przedsięwzięciu 
- mówi radny Kos. - Bardzo się z tego 
cieszę, bo stan nawierzchni drogi 

wymagał pilnego remontu, które-
go słusznie domagali się mieszkań-
cy. Biorąc pod uwagę ogrom zadań 
drogowych realizowanych przez 
Województwo Lubelskie i wysokie 
koszty związane z tą inwestycją - ok. 
8 mln zł - nie było to łatwe.  
 Termin ukończenia prac to 
listopad 2018 r., ale duży zakres ro-
bót został już wykonany latem. 
 Obie inwestycje oraz re-
monty dróg powiatowych na te-
renie miasta - ul. Mickiewicza, Pił-
sudskiego, Strażackiej i Lubelskiej 
- wykonuje firma PBI.

MiESZkAńcY oBRoNiLi PARTYZANTA
 protest mieszkańców w spra-
wie pomnika partyzanta okazał się 
skuteczny. wojewoda wycofał się  
z wniosku w sprawie jego usunięcia. 
pretekstem miała być ustawa deko-
munizacyjna. 
 Obrona tej charaktery-
stycznej dla starej dzielnicy Kraśni-
ka budowli zjednoczyła w czerwcu 
br. mieszkańców w różnym wieku  
i o różnych poglądach politycz-
nych. Przeciwko działaniom władz 
zmierzającym do jego usunięcia 
protestowała zarówno kraśnicka 
młodzież, jak i kombatanci, histo-
rycy i politycy lokalni. 
 W akcję zbierania podpi-
sów pod petycją domagającą się 
pozostawienia pomnika w do-
tychczasowym miejscu zaanga-
żowali się m.in. paweł Kurek ze 
Stowarzyszenia „Uczciwy Kraśnik” 
oraz dr Dominik Szulc, społecz-

ny opiekun zabytków w Kraśni-
ku. Mimo letniej kanikuły, zebrano 
w kilka dni 1700 podpisów kraśni-
czan: - Próba usunięcia pomnika w 
imię tzw. ustawy dekomunizacyj-
nej podjęta przez urzędników pań-
stwowych odbierana jest przez 
wielu mieszkańców jako działanie  
w imię źle pojętej polityki histo-
rycznej - komentuje starosta kra-
śnicki andrzej Maj, który także 
złożył swój podpis pod petycją. 
- Jesteśmy dumni z bohaterskiej 
postawy społeczności ziemi kra-
śnickiej, która aktywnie włączyła 
się w walkę z niemieckim okupan-
tem. Ludzie walczący z hitlerowca-
mi przelewali krew i narażali wła-
sne życie oraz życie swoich rodzin 
w najczarniejszych latach naszej 
XX-wiecznej historii. Powinniśmy  
o tym pamiętać bez względu 
na to, czy walczyli w oddziałach  

AL, AK, BCh czy NSZ. Dlatego po-
trzebujemy symbolu tej ofiary 
krwi, a takim symbolem jest po-
mnik.
 Starosta, Paweł Kurek, dr Do-
minik Szulc oraz członkowie Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych skierowali wspól-
nie pismo w tej sprawie do wojewo-
dy lubelskiego. Protesty społeczne 
odniosły skutek i pomnik pozosta-
nie na swoim dawnym miejscu. 
- Dziękuję przede wszystkim 
mieszkańcom, którzy poparli naszą 
akcję i nie pozostali bierni wobec 
tego co się działo. Dziękuję kom-
batantom, że tak odważnie stanę-
li na wysokości zadania. Dziękuję 
młodym ludziom, licealistom, któ-
rzy zamiast cieszyć się nadchodzą-
cymi wakacjami, udzielali się spo-
łecznie - podsumował tę społecz-
ną akcję Paweł Kurek. 

Remont ulicy Urzędowskiej stał się faktem
dzięki inicjatywie radnego Sejmiku Marka Kosa.

doBRA ZABAwA dLA SENioRów Z cAŁEGo PowiATu 
 wojewódzki przegląd 
piosenki Senior Fest im. Je-
rzego piwnickiego odbył się 
19 sierpnia na scenie letniej 
Centrum Kultury i promocji  
w Kraśniku już po raz 19-ty.
 Występom kilkunastu 
zespołów i kapel z całego re-
gionu towarzyszyła tradycyj-
nie potańcówka. Organizatora-
mi wydarzenia byli: CKiP, Urząd 
Miasta Kraśnik i Starostwo Po-
wiatowe. W spotkaniu z senio-
rami uczestniczyli: przedsta-

wiciele władz Powiatu i Mia-
sta oraz poseł wojciech wilk . 
Przypomnijmy, że dwa miesią-
ce temu na rynku starego mia-
sta w Kraśniku odbył się tak-
że inny przegląd muzyczny de-
dykowany seniorom, chociaż 
wśród publiczności nie brako-
wało też młodszych mieszkań-
ców. Był to II Powiatowy Prze-
gląd Kapel Ulicznych zorgani-
zowany przez Starostwo z ini-
cjatywy Marzenny gontar-
czuk i kapeli Swojacy.

Z uczestnikami Senior Festu 
spotkał się m.in. wicestarosta
Mariusz Socha.

Kapela Swojacy z Marzenną Gontarczuk
(w środku).

W obronie 
pomnika 
stanęli młodzi 
kraśniczanie 
oraz 
kombatanci.
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 5 czerwca zatwierdzo-
no umowę patronacką, która 
została podpisana na przeło-
mie listopada i grudnia 2017 
roku oraz podpisano umowę  
o dalszej współpracy zakła-
dów FaMet S.a. z zespo-
łem Szkół nr 3 w Kraśniku. 
to już drugi duży zakład pra-
cy współpracujący ze szkołą.  
o umowie patronackiej z Fłt 
pisaliśmy w poprzednim wy-
daniu „panoramy”.
 Do spotkania sygnatariuszy 
umów doszło na terenie Zakładu  
nr 5 FAMET S.A. w Annopo-
lu. Uczestniczyli w nim: starosta  
andrzej Maj, dyrektor zakładu 
Janusz Machura, wicedyrektor 
Robert Myszak, dyrektor Zespo-
łu Szkół nr 3 w Kraśniku aneta 
Jabłońska-ośka oraz wicedyrek-
tor szkoły Henryk Cybulak. 

FAMET PoMożE kSZTAŁcić ucZNiów ZS NR 3
 Dodajmy, że ZS nr 3 od 
szeregu lat współpracuje z firmą  
FAMET S.A. poprzez wspólne or-
ganizowanie wycieczek przedmio-
towych do zakładów w Annopo-
lu oraz Jędrzejowie. Ponadto prze-
prowadzane były spotkania mło-
dzieży technikum mechanicznego 
o specjalności operator obrabiarek 
skrawających CNC z wicedyrekto-
rem Robertem Myszakiem.
 Sygnatariusze umowy 
spotkali się 5 czerwca również z 
uczniami klasy III D Technikum 
Mechanicznego, którzy odbywa-
li w tym czasie praktyki zawodo-
we: - To bardzo ważne, aby szko-
ły zawodowe i technika podejmo-
wały współpracę z działającymi 
lokalnie przedsiębiorstwami, któ-
re z jednej strony pomogą w prak-
tycznej nauce zawodu, a z dru-
giej mogą ułatwić absolwentom 

znalezienie pracy w rodzinnych 
stronach - podkreśla wicestarosta  
Mariusz Socha. - To nie tylko 
sposób na lepszą jakość edukacji  
w naszych szkołach, ale też na za-
trzymanie młodych mieszkańców 
Powiatu tu na miejscu.

 Podczas spotkania w Annopo-
lu okazało się, że wśród pracowników 
firmy FAMET jest wielu absolwentów 
szkoły pracujących na stanowiskach 
operatorów obrabiarek CNC oraz cen-
trów obróbczych nowej generacji.

Krzysztof Czubiński

 Na początku lipca Zarząd 
Dróg Powiatowych został przenie-
siony z ul. Kolejowej do nowej sie-
dziby przy ul. Szpitalnej 2A w dziel-
nicy fabrycznej Kraśnika. To wyre-
montowany budynek dawnego 
oddziału dziecięcego (na zdjęciu) 
znajdujący się za oddziałem kar-
diologicznym. W tym samym bu-
dynku znajduje się teraz także Wy-
dział Geodezji Starostwa Powiato-
wego, a Wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami, wydzielony z Wy-
działu Geodezji, zlokalizowano na 
4. piętrze siedziby Starostwa. 

ZdP i GEodEZjA w NowEj SiEdZiBiE  Po wprowadzonych zmia-
nach Zarząd Dróg Powiatowych  
i geodezję dzieli od Starostwa tyl-
ko al. Niepodległości, a nie cały Kra-
śnik: - Wszystkie formalności bu-
dowlane można obecnie załatwić 
niemal w jednym miejscu, bo sie-
dziby Starostwa oraz nowego wy-
działu geodezji i ZDP są po sąsiedz-
ku. To duże ułatwienie dla miesz-
kańców załatwiających formalno-
ści administracyjne, którzy wcze-
śniej musieli jeździć z jednej dzielni-
cy do drugiej - podkreśla wicestaro-
sta kraśnicki Mariusz Socha.

 Budowa lądowiska dla he-
likopterów ratowniczych i nowa 
przychodnia specjalistyczna przy 
ul. Chopina w 2017 r., otwarcie 
nowej pracowni endoskopowej 
i zakup 100 łóżek dla pacjentów 
Szpitala Powiatowego w 2018 r.  
- to najważniejsze inwestycje zre-
alizowane przez SP ZOZ tylko  
w ciągu ostatnich dwóch lat. Ko-
lejną był zakup karetki dla szpi-
tala, którą starosta andrzej Maj 

Są NowE ŁóżkA, jEST NowA kARETkA
przekazał w lipcu br. dyrektorowi  
ZOZ-u Markowi Kosowi i Małgo-
rzacie wójcikowskiej, ordyna-
torowi SOR (na zdjęciu). Zarów-
no zakup łóżek, jak i karetki zo-
stał wykonany ze środków finan-
sowych zabezpieczonych na ten 
cel przez Zarząd i Radę Powiatu. 
Nowe wyposażenie dla szpitala  
z pewnością poprawi komfort 
pobytu pacjentów i efektywność 
leczenia w placówce.

 Rada Powiatu Kraśnickiego w pełni popiera stanowisko Sejmiku 
Województwa Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie sytuacji 
na rynku owoców miękkich.
 Uważamy, że postulaty zawarte w stanowisku Sejmiku są istot-
ne dla rolników z całego regionu, a w szczególności Powiatu Kraśnickie-
go. Tragiczna sytuacja na rynku owoców miękkich spowodowana ra-
żąco niską ceną skupu może w konsekwencji doprowadzić do kryzysu 
gospodarczego w tak ważnej gałęzi produkcji. Proponowane stawki na 
skupach owoców miękkich są nie do przyjęcia. Związek Sadowników RP 
oraz środowiska rolnicze wraz z Radą Powiatu Kraśnickiego stanowczo 
protestują wobec zaistniałej sytuacji. Przykładowo: około dwa - trzy lata 
temu malina w skupie osiągała cenę 6 zł/kg, rok później 3,5 zł/kg, żeby 
w 2018 r. zejść do nieakceptowanej ceny ok. 2 zł/kg. Rolnicy nie mogą li-
czyć na dochód z tej tak ważnej gałęzi produkcji. W dramatycznej sy-
tuacji znajdują się również producenci agrestu, czarnej porzeczki, wiśni  
i innych owoców miękkich, których cena w tym roku jest również za-

trważająco niska. Starosta Kraśnicki w wystosowanym dnia 14 czerwca 
2018 r. liście skierowanym do Pana Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, poparł postulaty sadowników oraz przedstawicieli 
środowisk wiejskich.
 Rada Powiatu Kraśnickiego, mając na względzie koniecz-
ność szybkiego i radykalnego wsparcia rodzimych producen-
tów owoców miękkich, apeluje do Rządu RP, Sejmu RP i Senatu RP  
o jak najszybsze podjęcie działań ratunkowych, które doprowadzą do:
1) wprowadzenia przedsezonowych umów kontraktacyjnych z poda-
nym terminem zawierania takich umów w celu wyeliminowania stoso-
wanych w praktyce umów jednodniowych;
2) utworzenia mechanizmów wsparcia dla gospodarstw rolnych rezy-
gnujących z konkretnych upraw;
3) skutecznego ograniczenia importu do Polski owoców spoza Unii Eu-
ropejskiej;
4) ułatwienia dostępu do pracowników sezonowych w rolnictwie.

STANowiSko RAdY PowiATu kRAśNickiEGo z dnia 27 czerwca 2018 r.
w SPRAwiE SYTuAcji NA RYNku owoców Miękkich

Podpisanie umowy patronackiej miało miejsce 
w zakładzie Fametu w Annopolu.
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REMoNTY dRóG PowiATowYch w 2018 
 przedstawiamy wykaz re-
montów i przebudowy odcin-
ków dróg powiatowych, które 
zostały zrealizowane w tym roku 
przez Starostwo przy współpra-
cy finansowej z gminami i mia-
stami powiatu.

gmina annopol 
1. Grabówka - Sucha Wólka (880 m)
2. Grabówka - Natalin (990 m)

gmina Dzierzkowice
1. Dzierzkowice Podwody (923 m)

gmina gościeradów 
1. Wólka Szczecka (800 m)
2. Gościeradów - Szczecyn (700 m)
3. Mniszek - Łany (737 m; w 2017 
wyremontowano odcinek 2,5 km)
4. Liśnik - Księżomierz (995 m, do-
datkowo w partnerstwie z Lasami 
Państwowymi)
5. Wólka Gościeradowska - Mary-
nopole (3,3 km; dodatkowo w part-
nerstwie z Lasami Państwowymi)
6. Gościeradów - Salomin (670 m)

gmina Kraśnik
1. Podlesie (236 m)
2. Karpiówka - Blinów (480 m;  
w drugiej połowie roku dodatko-
wy 1 km)
3. Karpiówka - Kolonia Góry (700 
m; realizacja wrzesień - paździer-
nik)

Miasto Kraśnik
1. Ul. Lubelska - Strażacka - Piłsud-
skiego (1,1 km) 
2. Ul. Mickiewicza (263 m)

gmina Szastarka 
1. Szastarka (505 m)
2. Polichna (990 m; w drugiej poło-
wie roku dodatkowych 500 m)

gmina trzydnik Duży
1. Trzydnik Mały (890 m) 
2. Owczarnia (990 m)
3. Rzeczyca - Węglin (4 km)
4. Dąbrowa Olbięcka (750 m)
5. Agatówka - Budki (1,2 km)

gmina Urzędów
1. Wierzbica - Moniaki (1,7 km)
2. Zadworze - Józefin (820 m)
3. Mikuszewskie - Bęczyn (777 m)

gmina wilkołaz
1. Wilkołaz Drugi - Kłodnica (3,9 km) 

gmina zakrzówek
1. Sulów - Zakrzówek Wieś (990 m)
2. Góry Kolonia (990 m)
3. Zakrzówek Nowy (500 m)
4. Bystrzyca (500 m)

Agatówka - Budki.

Dąbrowa Olbięcka. Na zdjęciu wójt Franciszek Kwiecień i starosta Maj.

Dzierzkowice Podwody.

Księżomierz.

Kraśnik, ul. Piłsudskiego.

Polichna. Na zdjęciu wójt Artur Jaskowski i starosta Maj.
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 Muzeum Lubelskie oraz 
władze województwa i powia-
tu podjęły decyzję o ratowaniu 
Muzeum 24 pułku Ułanów po-
przez modernizację i rewitaliza-
cję jego siedziby. Już w tym roku 
powinny rozpocząć się prace bu-
dowlane. Całkowity koszt dzia-
łań realizowanych w ramach 
projektu wynosi ponad 5 mln zł.
 Rozbudowa oraz aranżacja 
ekspozycji kraśnickiego Muzeum to 
część projektu inwestycyjno-edu-
kacyjnego stworzonego przez Mu-
zeum Lubelskie, którego filią jest 
Muzeum Regionalne w Kraśniku,  
a wraz z nim Muzeum Pułkowe. 
Uzyskał on dofinansowanie unijne.  
- Chodzi nie tylko o ochronę dzie-
dzictwa przeszłości, ale też o wyzwa-
nia dotyczące nowoczesnej, atrakcyj-
nej dla zwiedzających edukacji, pro-
mocję regionu, a nawet rozwój tury-
styki - mówi radny Sejmiku Marek 
Kos, jeden z pomysłodawców i orę-
downik rozbudowy siedziby placów-
ki. - Nowe Muzeum w Kraśniku bę-
dzie instytucją spełniającą pod tym 
względem europejskie standardy. 

BędZiE NowA SiEdZiBA MuZEuM PuŁkowEGo
 Muzeum 24 Pułku Ułanów 
im. Hetmana Wielkiego Koronnego 
Stanisława Żółkiewskiego otwar-
to w 1995 r. Placówka posiada po-
nad 2000 eksponatów i fotogra-
fii. Do najcenniejszych należą: ko-
lekcja mundurów, rysunki, akware-
le, obrazy artystów - żołnierzy, ko-
lekcja pamiątek osobistych, odzna-
czeń i fotografii ułanów, albumy 
fotograficzne, srebrne przedmioty 
pamiątkowe, archiwum pułkowe 

zdeponowane wcześniej w Insty-
tucie i Muzeum gen. Sikorskiego  
w Londynie, a także oryginalne 
mapy sztabowe Normandii. 
 Budynek, w którym mieści 
się Muzeum, nie doczekał się do tej 
pory kompleksowego remontu. Ze 
względu na zły stan obiektu został 
on w 2015 r. wyłączony z użycia,  
a zbiory przeniesiono do Muzeum 
Regionalnego, gdzie są prezento-
wane jedynie częściowo.

 Zaplanowano moderniza-
cję siedziby Muzeum przy jedno-
czesnym zachowaniu charakteru 
istniejącego obiektu. Kubatura bu-
dynku zwiększy się ze 1010 m3 do 
1629,5 m3, a łączna powierzchnia 
użytkowa z 273 m2 do 573,92 m2. 
Wszystkie elementy budynku zo-
staną odtworzone w formie zbli-
żonej do pierwotnej przy użyciu 
współczesnych materiałów. Dzię-
ki przebudowie instytucja zyska 
nową przestrzeń wystawienniczą, 
co umożliwi zwiększenie liczby 
prezentowanych zabytków, prze-
widziano likwidację barier archi-
tektonicznych. Na nowo zaaran-
żowane zostaną istniejące ekspo-
zycje. Zaplanowana została rów-
nież nowa przestrzeń przeznaczo-
na na ekspozycje poświęcone tra-
dycji oraz historii miasta i regionu. 
 Całkowity koszt działań re-
alizowanych w ramach projek-
tu wynosi ponad 5 mln zł. W jego 
powstanie zaangażowali się tak-
że były wojewoda lubelski, obec-
nie poseł wojciech wilk i starosta 
andrzej Maj.

 10 lipca komisarz jacek 
dzikowski został nowym ko-
mendantem powiatowym policji 
w kraśniku. uroczystego wpro-
wadzenia i wręczenia rozkazu 
o mianowaniu dokonał zastęp-
ca komendanta wojewódzkiego 
insp. Radek Bąchór. w uroczy-
stości udział wzięli przedstawi-
ciele samorządów Powiatu kra-
śnickiego oraz powiatowi szefo-
wie służb mundurowych.

Jubileusz 100-lecia
I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki

w Kraśniku

IX Zjazd Absolwentów i Wychowanków
 21 września 2018 r. (piątek)
W programie m.in.:
• Rejestracja uczestników od godz. 8:00
• Uroczystości oficjalne w szkole - godz. 10:00
• Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
• Msza Św. w kościele pw. Świętego Ducha - godz. 12:00
• Bal Absolwentów w Hotelu Janów w Borownicy - godz. 19:00 (po 
dokonaniu wpłaty). Zapewniony bezpłatny przejazd w obie strony; 
istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych. 

Szczegółowe informacje:
W sekretariacie szkoły - tel. (81) 825-24-26; na stronach:
www.1lo.krasnik.pl oraz www.facebook.com/1lo.krasnik.eu

ZAPRASZAMY - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego  
w Kraśniku i Komitet Organizacyjny

 Wcześniej Jacek Dzikow-
ski pełnił służbę jako zastępca ko-
mendanta powiatowego policji  
w Janowie Lubelskim, a od 3 mie-
sięcy miał powierzone obowiąz-
ki szefa kraśnickich policjantów. 
Funkcję tę objął po przejściu na 
emeryturę podinsp. Marka tchó-
rza. Przez wiele lat pracował w wy-
dziale kryminalnym kraśnickiej ko-
mendy, a także był komendantem 
Komisariatu Policji w Annopolu.

NowY koMENdANT

Muzeum Pułkowe stanie się placówką na europejskim poziomie
dzięki rozbudowie swojej siedziby.

O rozpoczęciu modernizacji Muzeum poinformowali na wspólnej konferencji 
prasowej radny Sejmiku Marek Kos, poseł Wojciech Wilk, dyrektor Muzeum 
Lubelskiego Katarzyna Mieczkowska i starosta Andrzej Maj.

W lipcu komisarz Jacek Dzikowski
został nowym komendantem powiatowym policji w Kraśniku.
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 W Powiecie Kraśnickim re-
alizowane są w tym roku duże pro-
jekty drogowe, jak przebudowa 
odcinka drogi powiatowej Urzę-
dów - Popkowice - Dąbrowa Bór, 
czy remont ulic Urzędowskiej i Lu-
belskiej w Kraśniku. Ale moderni-
zacje i naprawa nawierzchni dróg 
to nie jedyne zadania infrastruk-
turalne realizowane przez Powiat 
lub współfinansowane przez ten 
samorząd. Do końca września po-
winna zakończyć się termomoder-
nizacja dwóch budynków użytecz-
ności publicznej w Kraśniku: ZS  
nr 1 i oddziału kardiologicznego 
Szpitala Powiatowego.

dociEPLENiE i REMoNTY
w ZS nr 1 i SP ZoZ

 Starostwo realizuje obie in-
westycje przy wsparciu środków 
unijnych z RPO. Obejmują one do-
cieplenie fundamentów, ścian i da-
chów, wymianę węzłów ciepłow-
niczych oraz wymianę okien (kar-
diologia). Termomodernizacja na 
„Górce” kosztuje 1,6 mln zł, a bu-
dynku szpitala w dzielnicy fabrycz-
nej - 1,1 mln zł. Wcześniej docieplo-
ny i wyremontowany został budy-
nek po dawnym oddziale dziecię-
cym w dzielnicy fabrycznej, gdzie 
od lipca swoją nową siedzibę ma 
Zarząd Dróg Powiatowych i wydział 
geodezji Starostwa Powiatowego. 
Koszt tego zadania to ok. 500 tys. zł.

 tegoroczne Święto owo-
ców Miękkich i Rękodzielnictwa, 
zwane popularnie Maliniakami, 
odbyło się w cieniu protestów 
plantatorów i dramatycznej sy-
tuacji na rynku owocowym.
 Dlatego starosta kraśnicki 
andrzej Maj zdecydował o odwo-
łaniu części oficjalnej, solidaryzując 
się rolnikami w Powiecie. Odbyły się 
jedynie wieczorne koncerty gwiazd  
w kraśnickim amfiteatrze - Mateusza 
ziółki i zespołu Bajm, które przycią-
gnęły wielotysięczną publiczność. 
Maliniakom towarzyszył tradycyjnie 
Festiwal Kulinariów i Sztuki Ludo-
wej zorganizowany przez wiolettę 
wilkos, prezeskę LGD Ziemi Kraśnic-
kiej. Z okazji obu imprez do Kraśnika 
przyjechali znani kucharze i restau-
ratorzy: Jakub Kuroń, Beata Śnie-
chowska i Robert Sowa.

BAjM ZAGRAŁ NA MALiNiAkAch

 16 czerwca na stadionie 
MOSiR w Kraśniku rozegrany został 
Charytatywny Mecz z Gwiazdami 
w ramach imprezy Motorock Ma-
raton. W trakcie wydarzenia prze-
prowadzona została zbiórka pie-
niędzy dla angeliki Matwiej, któ-
ra wymaga specjalistycznej opieki 
medycznej.
 Występ gwiazd ekranu, 
wspieranych przez byłych piłka-
rzy reprezentacji Polski, poprze-
dził turniej piłkarski dzieci z Aka-
demii Piłkarskiej FKS Stal Kraśnik  
i mecz drużyny Powiatu Kraśnickie-
go przeciwko drużynie z Ukrainy.
 Reprezentacja Artystów 
Polskich zagrała w piłkę nożną 
przeciwko Reprezentacji Oldboy-
ów Powiatu Kraśnickiego (byli za-
wodnicy lokalnych klubów piłkar-
skich). Artystów reprezentowa-
li m.in. Rafał i Marcin Mroczko-
wie, Jarek Jakimowicz, przemek 
Cypryański, Jacek Kopczyński 
oraz piotr Świerczewski i tomasz 
Frankowski. Organizatorem me-
czu było Starostwo Powiatowe.

GwiAZdY EkRANu vS. kRAśNiccY PiŁkARZE

W tym roku docieplono i wyremontowano 
dwa budynki szpitalne 
w dzielnicy fabrycznej 
i siedzibę ZS nr 1, 
czyli „Górkę”.

 Bracia Mroczkowie chętnie pozowali do zdjęć z kraśniczanami.
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 łączna kwota przeznaczo-
na na nagrody starosty kraśnickie-
go za osiągnięcia w sporcie za 2017 
r. wyniosła 39 000 zł. wyróżnienia 
zostały wręczone 28 maja br.
 W tym roku nagrody spor-
towe starosty kraśnickiego zosta-
ły przyznane w oparciu o nowy re-
gulamin, w którym warunkiem ko-
niecznym, obok uprawiania dys-
cypliny i konkurencji sportowej 
o istotnym znaczeniu dla Powia-
tu Kraśnickiego i osiągnięcia odpo-
wiednio wysokich wyników sporto-
wych, jest bycie mieszkańcem Po-
wiatu. Zmiana regulaminu była nie-
zbędna ze względów prawnych. 
Nagrody przyznano 37 osobom.
 Wielu z wyróżnionych spor-
towców może pochwalić się duży-
mi osiągnięciami nie tylko na pol-
skich arenach, ale także europej-
skich i światowych. 5 osób re-
prezentowało Polskę na mistrzo-
stwach Europy i świata. Wśród nich 
znaleźli się m.in.: 
- aleksandra wólczyńska - za-
wodniczka Ludowego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Su-
ples” w Kraśniku: 3. miejsce na Mi-
strzostwach Świata juniorek w za-
pasach kobiet, Tampere/Finlandia,  
2. miejsce na Mistrzostwach Eu-
ropy juniorek w zapasach, Dort-
mund/Niemcy, złoto na mistrzo-
stwach Polski w zapasach kobiet.
- Kamil Jastrzębski - zawodnik 
Szkolnego Klubu Biegowego w Kra-
śniku: 45. miejsce na Mistrzostwach 
Europy w biegach górskich, Kam-
nik/Słowenia, złoty i brązowy me-
dalista Mistrzostw Polski w biegach 
(I miejsce w biegu górskim, III miej-
sce w biegu długodystansowym).
- Barbara Kołtun - zawodnicz-
ka Lubelskiego Klubu Sportowe-
go Głuchych „Spartan” w Lublinie:  
6. miejsce na 23. Letnich Igrzyskach 

SPoRTowcY wYRóżNiENi NAGRodAMi STARoSTY

Głuchych w piłce siatkowej kobiet, 
Samsun/Turcja.
13 nagrodzonych to medaliści 
mistrzostw polski. to m.in.: 
- Katarzyna Jargieła - zawodnicz-
ka Ludowego Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego przy Gimnazjum 
w Stróży: 2. miejsce na 23. Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Młodzieży.
- Maja Machulak - zawodniczka 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Fala” w Kraśniku: 3. miejsce na Mi-
strzostwach Polski w Pływaniu Dłu-
godystansowym na Wodach Otwar-
tych na dystansie 2500 m w kat. ju-
niorek młodszych 14 lat, Olsztyn.
- Renata nieściur - zawodniczka 
Ludowego Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Suples” w Kraśniku: 
3. miejsce na Mistrzostwach Polski 
juniorek w zapasach kobiet.
- oskar Mikołajczak - zawodnik 
Parafialnego Klubu Sportowego 
„Za Bramą” w Kraśniku: 3. miejsce 
na Mistrzostwach Polski juniorów 
w boksie, kat. 52 kg.
 Nagrodzonych zostało także  
3 członków kadry narodowej oraz 
6 zawodników biorących udział  
w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski.

nagrody za wyniki sportowe 
osiągnięte w 2017 r. otrzymali:
1. Michał Goliński - Międzyszkolny 
Klub Sportowy w Kraśniku.
2. Szymon Rudziejewski-Rudzie-
wicz - Międzyszkolny Klub Sporto-
wy w Kraśniku.
3. Michał Markiewicz - Międzysz-
kolny Klub Sportowy w Kraśniku.
4. Sebastian Wnuk - Międzyszkolny 
Klub Sportowy w Kraśniku.
5. Oliwier Pastuszka - Międzyszkol-
ny Klub Sportowy w Kraśniku.
6. Bartosz Dąbrowski - Międzysz-
kolny Klub Sportowy w Kraśniku.
7. Anna Wilk - Uczniowski Klub Pły-
wacki „Fala” w Kraśniku.

8. Aleksandra Kurzyna - Uczniow-
ski Klub Pływacki „Fala” w Kraśnik.
9. Oliwia Sosnówka - Uczniowski 
Klub Pływacki „Fala” w Kraśniku.
10. Wojciech Siekaczyński - Uczniow-
ski Klub Pływacki „Fala” w Kraśniku.
11. Mateusz Masiak - Uczniowski 
Klub Pływacki „Fala” w Kraśniku.
12. Maciej Krawiec - Uczniowski 
Klub Pływacki „Fala” w Kraśniku.
13. Amelia Wysocka - Uczniowski 
Klub Pływacki „Fala” w Kraśniku.
14. Paweł Bucoń - Uczniowski Klub 
Pływacki „Fala” w Kraśniku.
15. Piotr Borsuk - Uczniowski Klub 
Pływacki „Fala” w Kraśniku.
16. Błażej Paszkowski - Uczniowski 
Klub Pływacki „Fala” w Kraśniku.
17. Klaudia Polak - Ludo-
wy Uczniowski Klub Sportowy  
„Suples” w Kraśniku.
18. Kamil Mikusek - Ludo-
wy Uczniowski Klub Sportowy  
„Suples” w Kraśniku.
19. Jakub Stęgierski - Ludo-
wy Uczniowski Klub Sportowy  
„Suples” w Kraśniku.
20. Katarzyna Jargieła - Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy przy 
Publicznym Gimnazjum w Stróży.
21. Maciej Kania - Ludowy Uczniow-
ski Klub Sportowy przy Publicz-
nym Gimnazjum w Stróży.
22. Artur Siekaczyński - Uczniowski 
Klub Pływacki „Fala” w Kraśniku. 
23. Zofia Szewczyk - Uczniowski 
Klub Pływacki „Fala” w Kraśniku.
24. Maja Machulak - Uczniowski 
Klub Pływacki „Fala” w Kraśniku.
25. Maksymilian Swintozelski - 
Uczniowski Klub Pływacki „Fala”  
w Kraśniku.
26. Patryk Kasperski - Uczniowski 
Klub Pływacki „Fala” w Kraśniku.
27. Łukasz Borsuk - Uczniowski 
Klub Pływacki „Fala” w Kraśniku.
28. Renata Nieściur - Ludo-
wy Uczniowski Klub Sportowy  

„Suples” w Kraśniku.
29. Jakub Dwornikiewicz - Ludo-
wy Uczniowski Klub Sportowy  
„Suples” w Kraśniku.
30. Patrycja Gil - Ludowy Uczniow-
ski Klub Sportowy „Suples” w Kra-
śniku.
31. Oskar Mikołajczak - Parafialny 
Klub Sportowy „Za Bramą” w Kra-
śniku.
32. Rafał Wójcik - Lubelski Klub 
Sportowy Głuchych „Spartan” Lu-
blin oraz Uczniowski Klub Pływac-
ki „Fala” w Kraśniku.
33. Agata Miecznikowska - Klub Ka-
rate Tradycyjnego Chidori w Kra-
śniku.
34. Kamil Jastrzębski - Szkolny Klub 
Biegowy w Kraśniku.
35. Jakub Szymula - Ludo-
wy Uczniowski Klub Sportowy  
„Suples” w Kraśniku.
36. Aleksandra Wólczyńska - Lu-
dowy Uczniowski Klub Sportowy  
„Suples” w Kraśniku.
37. Barbara Kołtun - Lubelski Klub 
Sportowy Głuchych „Spartan” Lublin.

nagrodzeni trenerzy:
1. Zbigniew Biały - Szkolny Klub 
Biegowy w Kraśniku.
2. Yaroslav Kozak - Ludo-
wy Uczniowski Klub Sportowy  
„Suples” w Kraśniku.
3. Damian Jakóbczyk - Ludo-
wy Uczniowski Klub Sportowy  
„Suples” w Kraśniku.
4. Marcin Machul - Parafialny Klub 
Sportowy „Za Bramą” w Kraśniku.
5. Grzegorz Mazurek - Uczniowski 
Klub Pływacki „Fala” w Kraśniku.

nagrodzeni działacze sportowi:
1. Witold Bober - Międzyszkolny 
Klub Sportowy w Kraśniku.
2. Leszek Zdybicki - Ludo-
wy Uczniowski Klub Sportowy  
„Suples” w Kraśniku.

Za osiągnięcia sportowe nagrodzono 
najlepszych zawodników.  

Najwięcej nagród przypadło w udziale sportowcom 
UKP „Fala”, który w tym roku obchodzi 

jubileusz 20-lecia.

Nagrody wręczali wicestarosta kraśnicki Mariusz Socha
i przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gawdzik. 

 Drużyna Spice gears jako team 
poland zdobyła w sierpniu brązowy 
medal i nagrodę w kategorii bezpie-
czeństwa podczas olimpiady robotycz-
nej FiRSt global Challenge w Meksy-
ku, gdzie rywalizowało ponad 170 dru-
żyn z całego świata. wiosną br.  ucznio-
wie naszych powiatowych szkół wygra-
li turnieje robotyczne w Chinach i awan-
sowali do finału rozgrywek w Detroit.
 Drużyna Spice Gears stała się praw-
dziwą wizytówką Powiatu Kraśnickiego. 

jESZcZE jEdEN SukcES SPicE GEARS
Wystarczyły trzy lata, dużo ciężkiej pracy  
i dobrze wykorzystanego talentu, aby mło-
dzież z Powiatu Kraśnickiego udowodniła, 
że w dziedzinie budowy robotów należy-
my do światowej czołówki. 
- Dziękujemy sponsorom i partnerom na-
szej ekipy, dzięki którym wyjazd do Mek-
syku był możliwy: firmie Erkado i panu  
Zbigniewowi kozłowskiemu, Starostwu 
Powiatowemu i Urzędowi Marszałkowskie-
mu - mówi mentor Spice Gears i współzało-
życiel Dariusz głuchowski. 

Młodzi robotycy, ich najnowszy robot 
i mentorzy drużyny Spice Gears.


