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 w październiku gotowa 
będzie już hala warsztatów Szkol-
nych w zS nr 3 w Kraśniku. pracow-
nie zostaną wyposażone w przy-
szłym roku. Koszt całego przedsię-
wzięcia to 6,6 mln zł. Dofinanso-
wanie unijne z Regionalnego pro-
gramu operacyjnego wL wynosi 
3 mln zł. w nowoczesnych warsz-
tatach kształceni będą uczniowie 
w siedmiu zawodach. inwestorem 
jest powiat Kraśnicki.
 Powierzchnia użytkowa 
obiektu to 1700 m kw. Projekt za-
kłada powstanie 18 pracowni,  
z tego 3 pracownie elektryczne 
o różnych specjalnościach zosta-
ną ulokowane w istniejącym bu-
dynku szkoły. - Inwestycja zosta-
nie zrealizowana dwuetapowo 
- informuje starosta andrzej Maj. 

BudowA NowYch wARsZTATów sZkoLNYch NA PóŁMETku
- W październiku zbudowana zo-
stanie hala w stanie surowym,  
a prace wykończeniowe i wypo-
sażenie w sprzęt do nauki zawo-
dów potrwają do czerwca 2019 r. 
To obok inwestycji drogowych klu-
czowe zadanie dla naszego samo-
rządu w tej kadencji. Zamierzamy 
poprzez tę inwestycję podnieść 
poziom kształcenia zawodowego  
i poprawić uczniom warunki do 
nauki.
 W nowoczesnych Warszta-
tach kształceni będą uczniowie w 
siedmiu zawodach: technik elek-
tryk, technik pojazdów samocho-
dowych, technik informatyk, tech-
nik hotelarstwa, technik urządzeń  
i systemów energetyki odnawial-
nej, mechanik pojazdów samocho-
dowych, technik mechatronik.

 oferta Starostwa powia-
towego jest skierowana zwłasz-
cza do przedsiębiorców, którzy 
rozpoczynają działalność. w Cen-
trum Badań i Rozwoju znajdą oni 
miejsce na siedzibę swojej firmy, 
będą mieli do dyspozycji sprzęt 
komputerowy, internet, obsługę 
prawno - księgową, opiekę mery-
toryczną i doradczą ze strony Lu-
belskiego parku naukowo-tech-
nologicznego (Lpnt).
 Otwarcie Centrum Badań  
i Rozwoju w Kraśniku miało miej-
sce 27 września. Centrum zlokali-
zowane jest na ul. Szpitalnej 4 (bu-
dynek przychodni specjalistycznej 
w dzielnicy fabrycznej). W otwar-
ciu wzięli udział m.in. tomasz 
Małecki, prezes zarządu LPNT, 
który został operatorem CBiR oraz  
Michał nowak z firmy Nexbio. Cen-
trum jest projektem zrealizowanym 
ze środków własnych Powiatu Kra-
śnickiego i środków unijnych. 
 Inkubator przedsiębiorczo-
ści to miejsce umożliwiające rozwój 
biznesu poprzez zapewnienie użyt-
kownikom przestrzeni do innowa-
cyjnej i kreatywnej pracy. Możliwe 
będzie także nawiązywanie kontak-
tów, wymiana doświadczeń i wiedzy 
pomiędzy użytkownikami, czyli lo-
kalnymi firmami działającymi w ra-
mach inkubatora. Oferta skierowana 
jest zwłaszcza do przedsiębiorców, 
którzy rozpoczynają działalność. Na-
bór zainteresowanych podmiotów 
rozpocznie się w październiku.
 W ramach CBiR została 
utworzona także ogólnodostęp-
na pracownia międzyszkolna dla 

uczniów ze szkół z Powiatu Kraśnic-
kiego. Pracownia została wyposa-
żona w sprzęt z zakresu biologicz-
no-chemicznego. Będą tam pro-
wadzone przez specjalistów z Ne-
xbio zajęcia z zakresu biologii mo-
lekularnej oraz analizy badań DNA,  
a nasi uczniowie wezmą także 
udział w warsztatach prowadzonych  
w laboratorium genetycznym firmy.
 Nexbio jest również zaintere-
sowane prowadzeniem badań nad 
produktami rolnymi z terenu Powia-
tu (m.in. owoce miękkie) i pomo-
cą udzielaną rolnikom zainteresowa-
nym produkcją zdrowej żywności. 
- Historia tego przedsięwzięcia ma 

kilka lat - wyjaśnia starosta kraśnic-
ki andrzej Maj. - Początkowo pla-
nowaliśmy uruchomienie Cen-
trum Certyfikacji Produktów Spo-
żywczych, ale zmieniły się warun-
ki pozyskania środków unijnych na 
ten projekt, a my postanowiliśmy  
w pierwszej kolejności pójść w kie-
runku inkubatora przedsiębiorczo-
ści, czyli rozwoju gospodarczego 
Miasta i Powiatu. Jednak nie rezy-
gnujemy z promocji naszej żywno-
ści i badań nad nią. Stąd współpra-
ca z Nexbio. W tym roku tworzymy 
również projekt marketingowy zwią-
zany z lokalną produkcją spożywczą 
wspólnie z Polską Izbą Produktu Lo-

kalnego i Regionalnego. Wniosek do 
ministerstwa rolnictwa opracowu-
je prezes LGD ZK wioletta wilkos. 
Siedzibą tego projektu będzie wła-
śnie CBiR.
 Operatorem kraśnickie-
go Centrum Badań i Rozwoju zo-
stał Lubelski Park Naukowo-Tech-
nologiczny S.A., którego zadaniem 
jest m.in. promocja CBiR, organizo-
wanie szkoleń, świadczenie usług 
finansowo-księgowych, pomoc  
w pozyskiwaniu środków na fi-
nansowanie przedsięwzięcia oraz 
wszelkiego rodzaju usługi dorad-
cze dla firm działających w ramach 
inkubatora przedsiębiorczości.

PiERwsZY iNkuBAToR
PRZEdsięBioRcZości 
w kRAśNiku

Umowę na obsługę inkubatora przedsiębiorczości podpisano z Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. 
Od lewej: prezes LPNT Tomasz Małecki, starosta Andrzej Maj i wicestarosta Mariusz Socha.

W październiku gotowa będzie hala nowych Warsztatów Szkolnych w ZS nr 3.
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NiE
NowoTwoRoM 
u dZiEci

 Już po raz ósmy najmłod-
si mieszkańcy powiatu Kraśnic-
kiego wezmą udział w progra-
mie „nie nowotworom u dzie-
ci” prowadzonym przez Funda-
cję Ronalda McDonalda. Stanie 
się to możliwe dzięki wsparciu ze 
strony Starostwa powiatowego, 
samorządów gminnych i prywat-
nych sponsorów.
 Program działa od 2005 roku 
i wypełnia lukę w badaniach dia-
gnostycznych, dostępnych w ra-
mach publicznej opieki nad dziec-
kiem. Fundacja posiada jedyny w Eu-
ropie ambulans wyposażony w naj-
nowocześniejszy sprzęt USG. Zakres 
badań i program powstał pod kie-
runkiem krajowego konsultanta ds. 
onkologii i hematologii dziecięcej,  
a specjaliści na pokładzie ambulansu 
to lekarze radiolodzy dziecięcy z cer-
tyfikatami Polskiego Towarzystwa 
Ultrasonograficznego.
 Program adresowany jest 
do dzieci w wieku od 9 miesięcy 
do 6 lat. Zakres badań to komplek-
sowe USG: tarczycy, węzłów chłon-
nych, narządów jamy brzusznej,  
a u chłopców dodatkowo moszny.
 W trakcie siedmiu poprzed-
nich edycji zostało przebadanych 
prawie 2 tys. dzieci z terenu nasze-

go Powiatu. Tegoroczna akcja zo-
stanie przeprowadzona w poło-
wie października. Ambulans Funda-
cji będzie zlokalizowany przy Staro-
stwie Powiatowym w Kraśniku: - Ta 
akcja ma również wymiar eduka-
cyjny - mówi wicestarosta Mariusz 
Socha. - Istotne jest przełamanie 

tabu i zachęcenie rodziców do jak 
najczęstszych badań profilaktycz-
nych swoich pociech. Wcześnie wy-
kryte zmiany dają duże szanse na 
wyleczenie. 
 Akcję wsparli: Starostwo Po-
wiatowe, Przedsiębiorstwo Handlowe 
TOP CAR; P. H. Moto - Gama; ERKADO; 

Veolia Wschód; Ekoland; Zajazd „Mar-
ta” Pułankowice; Usługi Cateringo-
we Beata Węgrzyn; Kawiarnia MUSIC 
CAFE; „Kamela” Producent mebli na 
wymiar; Gminy: Dzierzkowice, Wilko-
łaz, Trzydnik Duży, Szastarka, Goście-
radów, Gmina Wiejska Kraśnik, Miasto 
Urzędów oraz SP ZOZ w Kraśniku.

wYRóżNiENi ZA TRoskę
o LokALNą kuLTuRę

 podczas wrześniowego 
Kongresu Kultury województwa 
Lubelskiego wyróżnienia otrzy-
mali animatorzy z powiatu Kra-
śnickiego. 
 W programie uroczystości 
znalazły się prelekcje, panele dys-
kusyjne, koncerty. Gośćmi wydarze-
nia byli naukowcy, artyści, dzienni-
karze i aktywiści, m.in. prof. Jerzy 
Buzek, Dorota Masłowska, Jerzy 
Kisielewski, łukasz orbitowski, 
Szymon Hołownia. W godzinach 
wieczornych odbyła się Wojewódz-
ka Gala Kultury, podczas której na-
grodzono najbardziej zasłużonych 
dla jej upowszechniania i rozwoju 

w naszym regionie. 
 Wyróżnienia z rąk przedsta-
wicieli Zarządu Województwa Lu-
belskiego otrzymali:
andrzej gotner nagrodzony Od-
znaką Honorową „Zasłużony dla 
Województwa Lubelskiego”
Marzenna gontarczuk nagrodzo-
na „Medalem Pamiątkowym Woje-
wództwa Lubelskiego”
Szczepan ignaczyński oraz 
Maria Magdziak nagrodzeni „Dy-
plomem Uznania za zasługi dla 
Województwa Lubelskiego”
Kapela Ludowa z gościeradowa 
- nagrodzona „Medalem Pamiątko-
wym Województwa Lubelskiego”.

 woda i ścieki będą w Kra-
śniku trochę tańsze. to dobra 
wiadomość dla mieszkańców, 
bowiem stawki, na podstawie 
których kraśniczanie dotychczas 
płacili rachunki, nie należały - na 
tle innych miast - do niskich. 
 Nowe taryfy dla KPWiK zo-
stały zatwierdzone na począt-
ku września na okres trzech lat. 
Według nich w pierwszym roku 
za metr sześcienny dostarczonej 
wody i odebranych ścieków miesz-
kańcy zapłacą łącznie 10,76 zł brut-
to (dotychczas było to 11,14 zł).  
W drugim roku obowiązywania ta-
ryfy, czyli od października 2019, 
będzie to 10,90 zł, a w trzecim 11,04 
zł - poinformował Głos Kraśnicki.
 Wcześniej wodociągi mu-
siały przy kalkulacji taryf brać 

pod uwagę opłaty amortyzacyjne  
w związku z inwestycjami sfinanso-
wanymi ze środków zewnętrznych. 
Nowe przepisy w sprawie taryf  
z lutego tego roku dały możliwość 
nie wliczania amortyzacji do kosz-
tów. Stąd mniejsze opłaty.
 O tańsze opłaty za wodę 
zabiegał od dwóch lat Paweł 
kurek, prezes Stowarzyszenia 
Uczciwy Kraśnik. Udało mu się ra-
zem ze współpracownikami ze-
brać 2100 podpisów pod petycją 
w tej sprawie skierowaną w 2017 
roku do władz miasta: - Ponad  
2 lata walczyłem i przekonywałem, 
że cena wody może i powinna być 
niższa - komentuje Paweł Kurek.  
- Dobrze, że woda będzie tańsza, 
chociaż proponowana obniżka jest 
symboliczna. 

NowE PRZEPisY, 
TAńsZA wodA

Kolejne dzieci z naszego powiatu zostaną zbadane 
dzięki programowi prowadzonemu przez Fundację McDonalda. 

Animatorzy kultury z Powiatu wyróżnieni w Lublinie.
W górnym rzędzie od prawej: Andrzej Gotner i Szczepan Ignaczyński.

Na zdjęciu siedziba KPWiK  na ul. Granicznej.  
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 w gminie Szastarka prze-
budowano i zmodernizowano 
gminne oraz powiatowe drogi na 
długości ponad 15 km. Realizacja 
tylu inwestycji była możliwa dzięki 
wygospodarowaniu przez lokalne 
władze - wójta i Radę gminy - od-
powiednich środków w budżecie, 
pozyskaniu dodatkowych fundu-
szy zewnętrznych oraz efektyw-
nej współpracy ze Starostwem po-
wiatowym i innymi samorządami. 
- Bardzo ważna była w ostatnich la-
tach postawa naszych mieszkańców, 
którzy zabiegali o realizację konkret-
nych zadań, co dla nas było wska-
zówką dotyczącą potrzeb lokalnej 
społeczności - podkreśla wójt artur 
Jaskowski. - Oczywiście nie byliśmy 
w stanie wykonać wszystkich możli-
wych prac drogowych w ciągu czte-

 Liceum ogólnokształcą-
ce im. tadeusza Kościuszki, zwa-
ne popularnie „górką”, obcho-
dzi w tym roku piękny jubile-
usz. Szkoła, wchodząca obecnie 
w skład zespołu Szkół nr 1, po-
wstała 100 lat temu. w uroczy-
stościach i okolicznościowym 
balu wzięło udział kilkuset ab-
solwentów oraz byli i obecni na-
uczyciele i pracownicy szkoły.
 Za początek działalności 
placówki uznaje się powstanie Ko-
edukacyjnego Gimnazjum Mate-
matyczno-Przyrodniczego w pry-

watnym domu przy ul. Kościuszki. 
Pierwszym dyrektorem był doktor 
Kwiryn Szwacki, wykładowca ję-
zyka polskiego. W latach 20. na po-
trzeby szkoły zaadaptowano bu-
dynki poklasztorne, a pierwsi ma-
turzyści zdawali egzamin dojrza-
łości w roku 1925. Liceum przenio-
sło się do obecnego budynku przy  
ul. Armii Krajowej w roku 1971. 
- Dzięki efektywnej współpracy 
z organem prowadzącym - Sta-
rostwem Powiatowym - „Górka” 
może poszczycić się nie tylko speł-
nianiem wysokich standardów wy-

chowawczo-dydaktycznych, ale 
również lokalowych. Dysponuje-
my odnowioną, nowoczesną salą 
gimnastyczną, nowymi boiskami, 
a budynek, w którym kształcimy 
młodzież, jest systematycznie mo-
dernizowany i doposażany - mówi 
obecny dyrektor ZS nr 1 piotr 
Miecznikowski.
 Z okazji jubileuszu wyda-
no obszerną monografię szkoły,  
a dobrą okazją do wspomnień i od-
nowienia kontaktów towarzyskich 
był dla absolwentów okolicznościo-
wy bal: - Ze względu na szczególną 

rangę tej rocznicy oraz jej historycz-
ne znaczenie nie będzie przesady  
w stwierdzeniu, że to święto ca-
łej społeczności miasta - podkre-
śla starosta kraśnicki andrzej Maj, 
który również był uczniem „Górki”.  
- W ciągu stu lat szkoła zmieniała swo-
ją siedzibę i nazwę, ale wciąż pozo-
staje jedną z najważniejszych insty-
tucji publicznych w Kraśniku. Jedyną, 
która może pochwalić się tak długą, 
wspaniałą i wyjątkową historią. To 
historia wielu pokoleń absolwentów  
i wychowawców, z których Ziemia 
Kraśnicka jest i pozostanie dumna.

JuBiLEusZ „GóRki”

15 kM LEPsZYch dRóG w GMiNiE sZAsTARkA
rech lat, ale postęp jest wyraźny. Ra-
zem z naszymi partnerami przezna-
czyliśmy na remonty i modernizację 
nawierzchni kilka milionów złotych  
i mamy też plany na kolejne lata.
 Wśród najważniejszych inwe-
stycji należy wymienić takie zadania 
drogowe, jak: przebudowa drogi po-
wiatowej Szastarka - Zakrzówek, mo-
dernizacja drogi w Rzeczycy-Kolonii, 
przebudowa drogi powiatowej Słod-
ków Drugi - Szastarka Stacja w Gmi-
nach Kraśnik i Szastarka, przebudo-
wa drogi powiatowej Polichna - Huta 
Józefów - Potok Stany, moderniza-
cja drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych w Blinowie Drugim, przebudo-
wa drogi Szastarka Stacja - Brzozów-
ka Kolonia, przebudowa drogi gmin-
nej w miejscowości Blinów Drugi, 
przebudowa nawierzchni drogi po-

wiatowej w Szastarce, przebudowa 
drogi powiatowej Polichna - Podlesie 
- Dąbrowica - Potok Stany, moderni-
zacja drogi gminnej w miejscowości 
Majdan-Obleszcze.
 Władze Gminy Szastarka nie 
zapomniały też o konieczności po-
prawy bezpieczeństwa na drogach 
biegnących przez miejscowe wą-
wozy. W mijającej kadencji wykona-
no kilka takich inwestycji, korzystając  
z rządowego dofinansowania. A trze-
ba pamiętać, że dla mieszkańców te-
renów wiejskich często stanowią one 
najkrótszy lub nawet jedyny sposób 
dotarcia do domów czy pól upraw-
nych. W ostatnich 4 latach utwardzo-
no dna i odwodniono wąwozy lesso-
we w miejscowościach Majdan Ob-
leszcze i Brzozówka-Kolonia oraz  
w Blinowie Pierwszym i Drugim.

 izba pamięci i trady-
cji Regionalnej w zakrzówku  
założona została w 1994 roku 
przy Liceum ogólnokształcącym  
im. Stefana Żeromskiego. 
 Ponieważ szkoła kończy swą 
działalność, wiosną 2018 roku nowo 
powstałe stowarzyszenie “U Źró-
dła” rozpoczęło starania nad zabez-
pieczeniem zbiorów i poszukiwanie 
nowej siedziby dla Izby. Wybór padł 
na nie zamieszkałą starą plebanię  
z 1844 roku, istniejącą przy para-
fii św. Mikołaja w Zakrzówku. Stara-
niem członków stowarzyszenia uda-
ło się przekonać do tej idei księdza 

kanonika Dariusza ziółkowskiego, 
który wyraził zgodę na użyczenie 
budynku na potrzeby Izby. - W maju 
2018 roku rozpoczęliśmy własny-
mi siłami remont budynku - mówi  
Halina Kawęcka-Rachoń, współ-
założycielka Stowarzyszenia. - Dzię-
ki wsparciu Starostwa Powiatowego  
w Kraśniku wyremontowano ła-
zienkę, korytarz, założono instala-
cję alarmową. Resztę prac (wypeł-
nienie ubytków w tynkach, malowa-
nie ścian, okien i drzwi, wyrównanie 
schodów) wykonali wolontariusze. 
 25 sierpnia 2018 roku do-
konano uroczystego otwarcia 

Izby. Zbiory, przekazane przez Li-
ceum Ogólnokształcące, zawierają 
1047 eksponatów. W dalszym cią-
gu mieszkańcy Zakrzówka przeka-
zują kolejne. Izba cieszy się dużym 
zainteresowaniem zwiedzających. 
Obiekt otwarty jest w każdą pierw-
szą niedzielę miesiąca po mszach 
świętych o godz. 8:30, 10:00, 12:00 
i 16:00. Możliwe jest zwiedzania 
Izby poza wyznaczonymi dniami, 
po uprzednim kontakcie telefo-
nicznym lub mailowym. Na Face-
booku aktywna jest strona „Izba 
Pamięci i Tradycji Regionalnej  
w Zakrzówku”.

ZAkRZowiEckA iZBA PAMięci w NowEJ siEdZiBiE

 W tym roku „Górka” obchodzi 100. rocznicę powstania.

 Radny gminny Andrzej Łach 
i wójt Artur Jaskowski 

na wyremontowanym odcinku
drogi w Blinowie Drugim.  

Otwarcie Izby w sierpniu 2018 r.
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ciEPLEJ, osZcZędNiEJ...
...i ŁAdNiEJ

 w Powiecie kraśnickim 
realizowane były w tym roku 
duże projekty drogowe, jak 
przebudowa odcinka drogi po-
wiatowej urzędów - Popkowi-
ce - dąbrowa Bór, czy remont 
ulic urzędowskiej i Lubelskiej 
w kraśniku. Ale modernizacje 
i naprawa nawierzchni dróg to 
nie jedyne zadania infrastruk-
turalne realizowane przez Po-
wiat lub współfinansowane 
przez ten samorząd.
 Jesienią powinna zakoń-
czyć się termomodernizacja dwóch 
budynków użyteczności publicz-
nej w Kraśniku: ZS nr 1 (dzielnica 
stara) i oddziału kardiologicznego 
Szpitala Powiatowego (dzielnica 
fabryczna).
 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.
- W przyszłym roku planujemy do-
kończenie modernizacji powiato-
wych obiektów szkolnych na te-
renie Kraśnika, czyli termomoder-

nizację budynku „Reja” oraz bu-
dowę nowych boisk przy ZS nr 3  
- informuje wicestarosta kraśnic-
ki Mariusz Socha. - Wszystkie trzy 
nasze szkoły w Kraśniku będą dzię-
ki temu nowoczesnymi, energo-

oszczędnymi obiektami ze świet-
ną bazą sportową, którą udało się 
stworzyć w zaledwie kilka lat. 
 Przypomnijmy, że w poło-
wie roku docieplony i wyremonto-
wany został budynek po dawnym 

oddziale dziecięcym w dzielni-
cy fabrycznej, gdzie od lipca swo-
ją nową siedzibę mają Zarząd Dróg 
Powiatowych i wydział geode-
zji Starostwa Powiatowego. Koszt 
tego zadania to ok. 500 tys. zł.

AwANs ZAwodowY NAucZYciELi

 kolejni nauczyciele ze 
szkół prowadzonych przez Po-
wiat kraśnicki dołączyli do grona 
nauczycieli mianowanych. staro-
sta Andrzej Maj wręczył siedem 
aktów nadania wyższego stop-
nia awansu zawodowego.

Otrzymali je:
Piotr suchora - nauczyciel prak-
tycznej nauki zawodu w Zespole 
Szkół nr 3 w Kraśniku
Bartosz pisiak - nauczyciel języka 
angielskiego w Zespole Szkół nr 3 
w Kraśniku
Paweł kurek - nauczyciel przed-
miotów informatycznych i eduka-
cji dla bezpieczeństwa w Zespole 
Szkół nr 1 w Kraśniku
Justyna Kancik - nauczyciel języ-
ka niemieckiego i wychowawczyni 
w świetlicy Zespołu Szkół w Wólce 
Gościeradowskiej

ks. paweł antoniak - nauczyciel 
religii w Zespole Szkół w Wólce  
Gościeradowskiej
agnieszka Malińska - nauczyciel 
fizyki w Zespole Szkół w Annopolu
anna Lasota - nauczyciel rehabi-
litant w Zespole Szkół Specjalnych 
w Kraśniku

 Warunkiem niezbędnym do 
uzyskania stopnia nauczyciela mia-
nowanego jest zdanie egzaminu 
przed komisją powołaną przez Za-
rząd Powiatu. Egzamin ten poprze-
dza staż w wymiarze 2 lat i 9 miesię-
cy, zakończony pozytywną opinią 
dorobku za okres stażu wystawioną 
przez dyrektora szkoły. Akt nadania 
stopnia awansu zawodowego pod-
wyższa status zawodowy nauczy-
ciela i otwiera drogę do uzyskania 
kolejnego stopnia awansu - nauczy-
ciela dyplomowanego.

PRoMocJA PowiATu w TVP
 we wrześniu na antenie 
tVp Lublin oraz tVp Kielce wy-
emitowano spot promocyjny 
powiatu Kraśnickiego. Materiał 
prezentuje charakterystyczne 
miejsca, ludzi, zawody. zachę-
ca do odwiedzin i spędzenia tu 
wolnego czasu. 
 Twórcy podkreślili w nim, 
że Powiat Kraśnicki to przede 
wszystkim ludzie z pasją i spo-
łeczność, która pielęgnuje trady-
cję, jednocześnie stawiając na no-
woczesne i innowacyjne rozwiąza-
nia: - Powiat Kraśnicki jest jednym 
z najbardziej dynamicznie rozwija-
jących się terenów w regionie lu-
belskim - mówi starosta kraśnicki 
andrzej Maj. - To przede wszyst-
kim zasługa lokalnych przedsię-
biorców, kreatywnej młodzieży 
oraz inwestycji już zrealizowanych 
i niedawno rozpoczętych, nie tyl-

ko samorządowych. To również 
spokojne miejsce, gdzie można 
aktywnie spędzić wolny czas, ofe-
rujące naturalne piękno przyrody 
i pozwalające rozwijać różne pa-
sje związane ze sportem czy rekre-
acją. 
 Starosta podkreśla, że fil-
mowa wizytówka Powiatu ma uka-
zywać go z jak najlepszej strony, 
skupiać się na ludziach i emocjach: 
- Na razie obok całej Lubelszczy-
zny jest to również region kielecki, 
ale będziemy z czasem rozszerzać 
tę promocję. Trzeba też pamiętać, 
że emisja takich materiałów musi 
sprostać pewnym wymogom me-
dialnym, muszą to być krótkie fil-
my, tak jak reklamy telewizyjne 
i dlatego konieczna jest selekcja 
tego, co chce się pokazać. To bar-
dziej impresja działająca na emo-
cje niż dokument.

Termomodernizacja oddziału kardiologicznego w dzielnicy fabrycznej. 
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wYBoRY sAMoRZądowE odBędą się 21 PAźdZiERNikA
 największe emocje  
w nadchodzących wyborach sa-
morządowych będzie zapewne 
wzbudzać rywalizacja o stano-
wiska burmistrzów i wójtów oraz  
o mandaty radnych Rady powia-
tu. znamy już nazwiska kandy-
datów. Jest kilka niespodzianek. 
 O mandaty radnych po-
wiatowych powalczą reprezentan-
ci PSL Porozumienie Społeczne, PiS  
i komitetu Łączy Nas Powiat Kra-
śnicki. Do obsadzenia jest 21 miejsc 
w Radzie. Po jej ukonstytuowaniu 
radni wybiorą Zarząd Powiatu na 
czele ze starostą. Zazwyczaj zostaje 
nim jeden z radnych.
 W Mieście Kraśnik w walce 
o stanowisko burmistrza zmierzą 
się: obecna wiceburmistrz Marze-

na Pomykalska, do niedawna zwią-
zana z PiS; były wiceburmistrz i wo-
jewoda lubelski, obecnie poseł Woj-
ciech Wilk startujący z komitetu lo-
kalnego Porozumienie i Rozwój, 
Andrzej Krasowski (Razem Dla Kra-
śnika) oraz reprezentujący PiS Kazi-
mierz Choma, aktualnie radny po-
wiatowy. 
 W Gminie Kraśnik zmierzą 
się: urzędujący kolejną kadencję 
Mirosław Chapski (PSL) oraz Woj-
ciech Piętal (PiS). Natomiast najwię-
cej kandydatów - po czterech - po-
walczy o głosy wyborców w Gminie 
Gościeradów i w Urzędowie. W Go-
ścieradowie o reelekcję z własnego 
komitetu stara się obecny wójt Ma-
riusz Szczepanik (4 lata temu w wy-
borach do Rady Powiatu startował  

z listy PO). Startują też były wójt 
Jan Filipczak, kandydat PSL Krzysz-
tof Galant oraz reprezentujący PiS  
Jerzy Ksiądz. W Urzędowie zmierzą 
się: Stanisław Tompolski, Tomasz 
Zdybel, Andrzej Rolla i Paweł Dą-
browski (PiS). Ten ostatni jako jedy-
ny nie startuje z własnego komitetu. 
 Trzech kandydatów bę-
dzie zabiegać o głosy mieszkańców  
w Zakrzówku: obecny wójt Grze-
gorz Lemiecha z własnego komite-
tu (4 lata temu w wyborach do Rady 
Powiatu startował z listy PO), Józef 
Potocki z PiS, a Stanisław Staroch  
z PSL. Trzech kandydatów jest też 
w Gminie Wilkołaz: urzędujący wójt 
Paweł Głąb (PiS) zmierzy się z byłym 
wójtem Andrzejem Łysakowskim  
i Agnieszką Serafin. 

 Tam, gdzie startuje dwóch 
kandydatów na wójta czy burmi-
strza, wybory rozstrzygną się już 
w pierwszej turze. Przykładem jest 
Gmina Szastarka, gdzie urzędujący 
wójt Artur Jaskowski (bezpartyjny, 
startuje z własnego komitetu) zmie-
rzy się z byłym wójtem Tomaszem 
Mularczykiem reprezentującym PiS 
(4 lata temu w wyborach do Rady 
Powiatu startował z listy PO, karierę 
polityczną zaczynał w Samoobro-
nie).
 W pozostałych przypadkach 
może dojść do dogrywki w drugiej 
turze, jeśli w pierwszej żaden z kan-
dydatów nie przekroczy progu 50% 
głosów. 
poniżej wszyscy kandydaci na 
wójtów i burmistrzów.

gmina Kraśnik:
Mirosław Chapski 

Wojciech Piętal 

Miasto i Gmina urzędów:
Paweł Dąbrowski

Andrzej Rolla
Stanisław Tompolski 

Tomasz Zdybel

Gmina wilkołaz:
Paweł Głąb

Andrzej Łysakowski 
Agnieszka Serafin

Gmina Zakrzówek:
Grzegorz Lemiecha

Józef Potocki 
Stanisław Staroch 

Gmina szastarka:
Artur Jaskowski

Tomasz Mularczyk 

Gmina Trzydnik duży:
Franciszek Kwiecień 

Krzysztof Serafin

Gmina Gościeradów:
Jan Filipczak

Krzysztof Galant 
Jerzy Ksiądz 

Mariusz Szczepanik 

Miasto i Gmina Annopol:
Mirosław Gazda
Wiesław Liwiński

Stefan Skórski

Gmina dzierzkowice:
Marcin Gąsiorowski 
Wojciech Racławski 

 
Miasto kraśnik:
Kazimierz Choma
Andrzej Krasowski

Marzena Pomykalska 
Wojciech Wilk 

 w Kraśniku rok 2018 był 
pod względem inwestycji dro-
gowych wyjątkowo udany. to 
nie tylko remont ul. Urzędow-
skiej i realizacja tzw. megapro-
jektu, czyli przebudowa ponad 
14 km drogi z Dąbrowy Bór (od 
strefy ekonomicznej) do Urzę-
dowa przez popkowice - ważnej 
dla mieszkańców Kraśnika i oko-
lic jadących w kierunku Lublina.

kiLkA wAżNYch dRóG Po REMoNciE
 To także remonty mniej-
szych dróg, ale wymagających pil-
nej naprawy. Na terenie Kraśnika 
w tym roku, we współpracy z wła-
dzami miasta, położono nowy as-
falt na ul. Lubelskiej (od dworca 
PKS), ul. Strażackiej i Piłsudskiego. 
Dwie ostatnie z tych ulic to trasa 
przejazdu busów i autobusów ko-
munikacji miejskiej, co nie pozosta-

je bez wpływu na stan nawierzch-
ni. Podobnie jest w przypadku ul. 
Mickiewicza w dzielnicy fabrycz-
nej, która również została w tym 
roku wyremontowana. Koszt tych 
inwestycji to w sumie 1,2 mln zł. 
W tym roku zajęto się także nowy-
mi chodnikami przy ul. Kolejowej, 
Podleskiej i al. gen. Kuklińskiego. 
- Współpraca z władzami mia-

sta przy remontach dróg układa-
ła się w tej kadencji z korzyścią dla 
mieszkańców - mówi wicestarosta  
Mariusz Socha. - W sumie na ten cel 
wydaliśmy ponad 10 mln zł, wlicza-
jąc w to budowę drogi dojazdowej 
do strefy ekonomicznej w 2015 r., 
gdzie dodatkowo obok wkładów 
własnych samorządów udało się po-
zyskać duże dofinansowanie unijne.

 Już w marcu przyszłego 
roku w Kraśniku zostanie uru-
chomiony Dzienny Dom opie-
ki Medycznej. w tym roku dy-
rektor Sp zoz Marek Kos po-
zyskał na ten cel dofinanso-
wanie unijne. Seniorzy będą 
mogli korzystać z usług me-
dycznych i pielęgnacyjnych  
w tzw. małym szpitaliku w dziel-
nicy fabrycznej przy ul. Kard.  
wyszyńskiego.
 Starsze osoby zostaną ob-
jęte tam opieką lekarską, pielę-

gniarską i psychologiczną. Prowa-
dzone będą zajęcia fizjoterapeu-
tyczne, a także warsztaty i zaję-
cia umożliwiające aktywnie spę-
dzać czas wolny. Za pierwsze dwa 
lata funkcjonowania DDOM za-
płaci Unia Europejska: - Seniorów 
jest coraz więcej i musimy poło-
żyć coraz większy nacisk na po-
moc starszym osobom w codzien-
nym funkcjonowaniu. Za tym mu-
szą też iść odpowiednie nakła-
dy finansowe - tłumaczy dyrektor 
ZOZ-u dr Marek Kos.

 Korzystać z placówki będą 
mogły wszystkie potrzebujące oso-
by w starszym wieku, z całego Po-
wiatu Kraśnickiego, bowiem w pro-
jekcie są także środki na transport 
pensjonariuszy. - Pobyt w DDOM 
odbywać się będzie w godzinach 
od 8:00 do 16:00. Oprócz opie-
ki medycznej i warsztatów terapii 
zajęciowej dostosowanej do wie-
ku, pacjenci i pensjonariusze będą 
również mieli zapewnione posiłki 
- mówi Małgorzata wójcikowska, 
kierownik ds. medycznych SP ZOZ.

dZiENNY doM oPiEki dLA sENioRów

Jedną z dróg wyremontowanych przez Powiat w tym roku
była ul. Strażacka w Kraśniku.

Dom Dziennej Opieki 
dla seniorów będzie

 mieścił się w tzw. 
małym szpitaliku 

w dzielnicy fabrycznej 
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kAdENcJA 2014 - 2018 
85 mln zł na inwestycje* 

100 km nowych i wyremontowanych dróg
10 mln zł zainwestowanych w służbę zdrowia 

NAJwAżNiEJsZE iNwEsTYcJE i PRoJEkTY
REALiZowANE w kAdENcJi 2014 - 2018 dZięki dEcYZJoM ZARZądu i RAdY PowiATu

NowE wARsZTATY sZkoLNE 
w Zs NR 3

 Koszt całego przedsięwzięcia to 6,6 mln zł. Dofinansowanie unij-
ne wynosi 3 mln zł. Projekt zakłada powstanie 18 pracowni. Do końca 
października 2018 r. zostanie zbudowana hala w stanie surowym, a pra-
ce wykończeniowe i wyposażenie warsztatów w sprzęt do nauki zawo-
dów potrwają do czerwca 2019 r. W nowoczesnych warsztatach kształce-
ni będą uczniowie w siedmiu zawodach. 

PRoJEkT 
„cZERwoNY GuZik żYciA”

 Jego wartość to 883 970 zł, z czego dofinansowanie unijne wyno-
si 839 771 zł. 135 uczestników-seniorów zostało wyposażonych na dwa 
lata w bransoletki z tzw. „przyciskiem życia”, które pozwalają łączyć się  
z Centrum Zdalnej Opieki i w razie potrzeby wezwać pomoc medyczną.

BudowA NowYch Boisk sZkoLNYch
w Zs NR 1 i Zs NR 2 w kRAśNiku

 Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią oraz 
bieżni prostej w „Reju” kosztowała 433 tys. zł (4 lata temu oddano tam 
do użytku nową salę gimnastyczną). W tej kadencji nowego boiska i bieżni 
okrężnej doczekała się również „Górka” (w sumie 528 tys. zł). Obie inwesty-
cje powstały dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

PRoJEkTY EdukAcYJNE:
NowE PRAcowNiE, sTAżE i PRAkTYki ZAwodowE 

 Powiat wraz ze szkołami średnimi realizuje w tej kadencji trzy 
projekty, w których uczestniczą nauczyciele i kilkuset uczniów. Ich ce-
lem jest zdobycie nowych umiejętności, podniesienie kwalifikacji, prak-
tyki i staże u lokalnych przedsiębiorców, a także wyposażenie pracow-
ni szkolnych: „Od pomysłu do sukcesu” - 1 417 695,60 zł, „Nowe umie-
jętności szansą na sukces” - 1 927 237,67 zł, „Pewnym krokiem w przy-
szłość” - 1 439 294,40 zł.
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ModERNiZAcJA dRóG
Z PRoGRAMu RoZwoJu oBsZARów wiEJskich 

 W Gminach Szastarka, Dzierzkowice i Gościeradów przebudo-
wano ponad 11 km dróg dzięki dofinansowaniu unijnemu pozyskane-
mu przez władze Powiatu i środkom z gmin. Wyremontowano odcinki 
trzech dróg: Szastarka - Słodków Drugi (długość 5,395 km, wartość za-
dania 1 mln 675 tys. zł), Dzierzkowice Wola - Sosnowa Wola (długość 
3,382 km, 961 tys. zł) i Mniszek - Łany (długość 2,530 km, 831 tys. zł).

REMoNT uL. uRZędowskiEJ 
w kRAśNiku 

 Modernizacja drogi wojewódzkiej 833 została wykonana  
w 2018 r. (ul. Urzędowska i część Lubelskiej: od stacji Orlen do świateł). 
Będzie kosztowała prawie 8 mln zł i zostanie sfinansowana przez samo-
rządy: wojewódzki, powiatowy i miejski. W przypadku Powiatu Kraśnic-
kiego na ten cel zostały przeznaczone środki w wysokości 1 148 067 zł.

RENowAcJA ZABYTków
NA TERENiE PowiATu kRAśNickiEGo 

 W latach 2017 - 2018 Rada Powiatu przeznaczyła 360 tys. zł 
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane reali-
zowane w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Dofinansowanie 
otrzymało 12 parafii rzymskokatolickich.

BudowA dRoGi doJAZdowEJ
do sTREfY EkoNoMicZNEJ w kRAśNiku

 Przedłużenie alei Tysiąclecia - drogi dojazdowej do kraśnickiej 
strefy ekonomicznej - to inwestycja Powiatu Kraśnickiego zrealizowa-
na w 2015 r. przy współpracy z Miastem Kraśnik i Województwem Lu-
belskim. Wartość całej inwestycji to prawie 10 mln zł (środki unijne 
ok. 6,5 mln zł).

PRZEBudowA dRóG w GMiNAch: 
uRZędów, wiLkoŁAZ, sZAsTARkA, ZAkRZówEk

 To inwestycje zrealizowane przy wsparciu z „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”. Przebudowa trasy łączą-
cej Popkowice z Wilkołazem o długości 7 km kosztowała ponad 2 mln zł 
(partnerzy: Gminy Wilkołaz i Urzędów). Wymieniono także nawierzchnię  
i oznakowanie drogi powiatowej w Sulowie, Blinowie i Szastarce o długości  
ok. 6 km. Koszt: 1,1 mln zł (partnerzy: Gminy Zakrzówek i Szastarka).

PRZEBudowA dRoGi
uRZędów - PoPkowicE - dąBRowA BóR

 Prace budowlane zostały zrealizowane do końca sierpnia 2018 r. 
Wartość całego projektu to 8 mln zł. Przebudowa obejęła 14,5-kilo-
metrowy odcinek na terenie dwóch gmin: Urzędowa (ponad 10 km)  
i gm. wiejskiej Kraśnik. Dofinansowanie unijne w wysokości 4,7 mln zł.
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iNwEsTYcJE dRoGowE 
wsPóLNiE Z GMiNAMi 

 W latach 2015 - 18 samorząd powiatowy zrealizował kilkadziesiąt 
inwestycji drogowych ze środków własnych i przy wsparciu finansowym 
gmin oraz miast Powiatu. Wydano na ten cel 45 mln zł. Były to moderni-
zacje istniejących dróg lub budowa nowych. Kwoty w zł przeznaczone na 
zadania drogowe (łącznie Powiat, Gminy i śr. zewn.): Annopol 2 424 097, 
Dzierzkowice 1 922 735, Gościeradów 4 706 391, Gmina Kraśnik 3 653 
975, Szastarka 2 917 556, Trzydnik Duży 4 127 252, Urzędów 9 973 596, 
Wilkołaz 3 960 579, Zakrzówek 2 708 600, Miasto Kraśnik 10 340 877.

*Wydatki majątkowe i inwestycyjne Powiatu Kraśnickiego w ostatniej kadencji ogółem

NowocZEsNE E-usŁuGi 
dLA MiEsZkAńców

 Mieszkańcy powiatu Kra-
śnickiego będą mogli już w poło-
wie przyszłego roku korzystać z kil-
kudziesięciu nowych e-usług pu-
blicznych. wiele spraw administra-
cyjnych będzie dzięki temu można 
załatwić, nie wychodząc z domu.

 Projekt realizowany wspól-
nie z innymi samorządami umożli-
wi powstanie elektronicznej platfor-
my dialogu społecznego, dzięki któ-
rej prowadzone będą konsultacje  
z mieszkańcami i zapewniona zosta-

nie dwustronna komunikacja z inte-
resantami. 
- Dzięki temu projektowi wykorzy-
stamy nowoczesne technologie in-
formacyjno-komunikacyjne w ad-
ministracji, a jego realizacja zapew-
ni interesantom, mieszkańcom  
i przedsiębiorcom możliwości sko-
rzystania z wysokiej jakości elektro-
nicznych usług publicznych - pod-
kreśla starosta kraśnicki andrzej 
Maj. - Docelowo załatwienie niektó-
rych spraw urzędowych będzie od-
bywało się z dowolnego miejsca i w 
dowolnym czasie, bez konieczności 
wychodzenia z domu.
 Stworzony przez partne-

rów tego projektu system umożli-
wi m.in. wysyłanie wiadomości do 
odbiorców za pomocą poczty elek-
tronicznej, smsów i aplikacji mobil-
nych. Wiadomości będą zawierały 
załączniki i zapewniona zostanie ko-
munikacja zwrotna z udziałem osób 
zainteresowanych daną sprawą.
 Realizacja projektu przynie-
sie liczne korzyści społeczno- gospo-
darcze. Kluczowe to: podwyższenie 
standardów obsługi klientów, obni-
żenie kosztów eksploatacji w urzę-
dach (koszty papieru, druku, kore-
spondencji), zmniejszenie kosztów 
ponoszonych przez interesantów 
(środków finansowych oraz czasu).

 9 września br. w miejsco-
wości pasieka Kolonia odbyła się 
inscenizacja historyczna dotyczą-
ca wydarzeń związanych z Bitwą 
warszawską z 1920 r. wydarze-
nie przyciągnęło tysiące widzów 
i było częścią powiatowych ob-
chodów 100. rocznicy odzyskania 
przez polskę niepodległości.

 Inscenizację zorganizo-
wali: Szef Urzędu do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowa-
nych w Warszawie, Starostwo 
Powiatowe w Kraśniku i Urząd 
Gminy Kraśnik.
 Pod pomnikiem 24 Pułku 
Ułanów przy kościele pw. WNMP 
odczytany został Apel Pamięci  

i wręczono medale Starosty Kra-
śnickiego za zasługi na rzecz Po-
wiatu Kraśnickiego. Otrzyma-
li je: Ryszard Rafalski, Krysty-
na wnuczek, piotr groszek, Mi-
rosław wielgus, Henryk Kra-
wiec, Jadwiga łukasiewicz, Lila 
Kaczor, Damian Latos i andrzej 
gotner.

 Widowisko historyczne 
„Bitwa Warszawska 1920- Pieczęć 
Niepodległości”, z udziałem grup 
rekonstrukcyjnych oraz mieszkań-
ców Powiatu w roli aktorów, od-
było się w Kolonii Pasiece. Auto-
rem scenariusza był ks. andrzej 
Mizura, proboszcz parafii w Po-
pkowicach.

PiEcZęć NiEPodLEGŁości - widowisko hisToRYcZNE

iNwEsTYcJE w sZPiTALu PowiATowYM
w kRAśNiku

 W 2016 r. oddano do użytku nowy Oddział Dziecięcy na ul. Cho-
pina (1,2 mln zł). Dzięki temu najmłodsi pacjenci są leczeni w zdecydo-
wanie lepszych warunkach niż dotychczas. Przebudowano także przy-
chodnię specjalistyczną mieszczącą się obok szpitala. W 2017 r. oddano 
do użytku lądowisko dla śmigłowców ratowniczych (blisko 900 tys. zł), 
a w 2018 r. nową pracownię endoskopii. Zakupiono także 100 nowych łó-
żek szpitalnych i karetkę. W sumie w ciągu czterech lat SP ZOZ i Powiat 
Kraśnicki zainwestowali 10 mln zł w lokalną służbę zdrowia.


