
1facebook.com/powiatkrasnicki powiatkrasnicki.pl

Nr 2 / Lipiec 2019

Pamiętamy o męczeństwie wsi Polskiej
 12 lipca 2019 roku na terenie Po-
wiatu kraśnickiego we wsi szczecyn 
w gminie Gościeradów odbyły się wo-
jewódzkie obchody Dnia walki i mę-
czeństwa wsi Polskiej. jest to nowe 
święto państwowe ustanowione w 2017 
roku. w Polsce obchodzimy je dopiero 
po raz drugi.
	 Nieprzypadkowo	 Szczecyn	 został	
wybrany	 przez	 władze	 województwa	 na	
miejsce	tych	obchodów.	Jest	to	wieś,	któ-
ra	była	brutalnie	doświadczona	przez	nie-
mieckich	okupantów.	W	lutym	1944	roku	
Niemcy	 zabili	 ponad	 350	 mieszkańców	
tej	 niewielkiej	wioski	 za	 pomoc	 udziela-
ną	polskim	partyzantom	w	czasie	II	woj-
ny	światowej.
- Dotychczas mieszkańcy polskiej wsi nie 
byli uhonorowani za swą dzielną, hero-
iczną postawę w czasie wojny. A pamię-
tajmy, że też i tu trwała wojna, i tu gi-
nęli ludzie. Niemcy brutalnie pacyfikowa-
li polskie wioski: za współpracę z party-
zantami, za dokonane akty sabotażu, za 
pomoc i ukrywanie ludności żydowskiej, 
za bohaterstwo polskiego chłopa. History-
cy mówią o 814 wymordowanych całych 
wsiach, a badacze ruchu ludowego wy-
mieniają nawet 1200 wsi. Niemcy zabili 
setki tysięcy cywilnych mieszkańców wsi 
-	mówił	Marszałek	Województwa	Lubel-
skiego jarosław stawiarski.
	 Historia,	 która	 się	 rozegrała	 
w	Szczecynie,	jest	niezbyt	odległa,	sięga	75	
lat	 wstecz,	 ale	 bez	 odpowiedniej	 edukacji	 
i	pamięci	historycznej	może	pójść	w	zapo-
mnienie,	a	na	to	nie	można	pozwolić.
- Przykład Szczecyna, Borowa, i setek in-
nych polskich miejscowości, których miesz-
kańcy zostali wymordowani musi być prze-
kazywany kolejnym pokoleniom jako wzór 
bohaterskiej postawy Polaków i jednocze-
śnie bestialstwa Niemców. Pamiętajmy, że 
oni zginęli za nas, abyśmy my mogli tu być, 
żyć i oddychać. Jesteśmy dumni z polskiej 
wsi	-	dodał	marszałek	Jarosław	Stawiarski.

	 O	znaczeniu	wsi	i	jej	mieszkańców	
w	historii	Polski	mówił	Wojewoda	Lubel-
ski	prof.	Przemysław czarnek.
- To święto dobitnie wskazuje nam wszyst-
kim, gdzie w czasie wojny był ośrodek 
polskości, gdzie jest i gdzie zawsze będzie 
ośrodek podtrzymujący polskość i Pola-
ków	-	mówił	wojewoda	-	Nie ma najmniej-
szej wątpliwości, że to polska wieś jest no-
śnikiem kultury polskiej zakorzenionej 
w kulturze ludowej, tradycji i staropol-
skich obyczajach. To był powód, dla któ-
rego okupanci skazywali na męczarnie 
naszych przodków. Bo żeby zlikwidować 

Polskę, trzeba zlikwidować polską wieś. 
Polska zawdzięcza swoje życie, swój byt 
właśnie mieszkańcom polskiej wsi. - pod-
kreślił	Przemysław	Czarnek.
	 Starosta	 Kraśnicki	 andrzej 
Rolla złożył	 hołd	 wszystkim	 zamordo-
wanym	mieszkańcom	Szczecyna	 i	zwró-
cił	się	do	tych	nielicznych	ocalałych	osób	 
z	pacyfikacji	oraz	ich	potomków:	
- Niech wasze świadectwo będzie prze-
kazywane potomnym, niech wasze świa-
dectwo rozsławia naszą Rzeczpospoli-
tą, niech będzie znane na całym świe-
cie - świadectwo męczeństwa wsi pol-
skiej! Składam hołd i deklaruję, że uczy-
nię wszystko, aby polska wieś stała się sil-
ną - tak mi dopomóż Bóg!	 -	 powiedział	
starosta	Andrzej	Rolla.
	 W	święcie	uczestniczyli	parlamen-
tarzyści,	radni	Sejmiku	Województwa	Lu-
belskiego,	 radni	 Powiatu	 Kraśnickiego,	
Burmistrzowie	 i	 Wójtowie	 z	 gmin	 Po-
wiatu	 Kraśnickiego.	 Wojewódzkie	 uro-
czystości	 zgromadziły	 setki	 przybyłych	
osób:	kombatantów,	żołnierzy,	strażaków,	
młodzież	 szkolną	 i	 poczty	 sztandarowe.	
Nad	 całością	 wojewódzkich	 obchodów	
Dnia	 Walki	 i	 Męczeństwa	 Wsi	 Polskiej	
honorowy	 patronat	 objął	 Prezydent	 RP	 
andrzej Duda,	 a	 Premier	 mateusz 
morawiecki	wystosował	do	uczestników	
święta	 list,	 który	 został	 odczytany	 przez	
posła	krzysztofa szulowskiego.	
- Spotykamy się dziś w Szczecynie - jed-
nej z setek miejscowości, które spłynęły 
krwią niewinnych, by oddać hołd jej po-
mordowanym mieszkańcom. Deklaruje-
my, że nigdy nie zapomnimy o ofierze ich 
życia i zachowamy ją w pamięci poko-
leń(...). Martyrologii polskich chłopów kon-
sekwentnie przywracamy należne miejsce 
w historii naszych zmagań o Wolność. To 
obowiązek wobec tych, którzy w godzinie 
próby stanęli do walki, którzy umiłowanie 
polskości przypłacili życiem	-	napisał	pre-
mier	Mateusz	Morawiecki.

Władze samorządowe Powiatu
Kraśnickiego czynnie włączyły się 

w obchody Dnia Walki i Męczeństwa 
Wsi Polskiej.
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 w bieżącym roku obchodzimy 
20-lecie funkcjonowania samorządów 
wojewódzkich i powiatowych. Przed-
stawiciele Powiatu kraśnickiego wzię-
li udział w wojewódzkich i ogólnopol-
skich obchodach tej rocznicy.
	 23	 maja	 w	 Centrum	 Spotkania	
Kultur	 w	 Lublinie	 odbyło	 się	 Samorzą-
dowe	Forum	Województwa	Lubelskiego	
zorganizowane	z	tej	okazji	oraz	w	związ-
ku	z	15-leciem	członkostwa	Polski	w	Unii	
Europejskiej.
	 W	 Forum	 uczestniczyli	 przedstawi-
ciele	władz	państwowych	i	samorządowych	
różnych	 szczebli	 na	 czele	 z	 Marszałkiem	
Województwa	 Lubelskiego	 jarosławem
stawiarskim.	 Powiat	 Kraśnicki	 repre-
zentowali:	 Przewodniczący	 Rady	 Powia-
tu	 jarosław czerw,	 Wiceprzewodniczą-
cy	 Rady	 Powiatu	 Roman Bijak,	 Staro-
sta	Kraśnicki	andrzej Rolla,	Wicestarosta	
Kraśnicki	karol Rychlewski,	 członek	Za-

rządu	 Powiatu	 tomasz mularczyk	 czło-
nek	 Zarządu	 Powiatu,	 Radni	 Powiatowi:	 
tadeusz Dziurda,	andrzej cieśla,	Henryk 
Flis oraz kierownicy i pracownicy Starostwa 
Powiatowego	w	Kraśniku.	Obecni	byli	tak-
że	przedstawiciele	samorządów,	starostowie	
pełniący	 funkcje	w	ostatnim	20-leciu,	wój-
towie,	 burmistrzowie	 i	 prezydenci	 obecnej	
kadencji,	a	także	przedstawiciele	środowisk	
naukowych	i	gospodarczych.
	 W	 intencji	 pracowników	 samorzą-
dów	w	Archikatedrze	Lubelskiej	została	od-
prawiona	 msza	 święta	 celebrowana	 przez	
arcybiskupa	stanisława Budzika.	 Następ-
nie	Poczty	Sztandarowe	i	delegacje	poszcze-
gólnych	samorządów	przemaszerowały	do	
Centrum	Spotkania	Kultur	w	Lublinie,	gdzie	
odbyła	się	dalsza	część	uroczystości.
	 Forum	otworzył	Marszałek	Woje-
wództwa	 Lubelskiego	 Jarosław	 Stawiar-
ski,	który	przybliżył	historyczne	okolicz-
ności	 reformy	 samorządowej	 i	 krótko	
podsumował	20	lat	jej	funkcjonowania.
- To reforma udana, choć są zwolennicy 
ograniczenia liczby powiatów i tacy, któ-
rzy mówią, że powiatów może nie być 
w ogóle. Ale pamiętajmy, że tam są lu-
dzie, którzy wiedzą i decydują o tym, co 
się dzieje na ich terenie. Oni mają dużo 
lepszą perspektywę niż zwykły urzędnik. 

-	 powiedział	 Jarosław	 Stawiarski,	 obec-
nie	Marszałek	Województwa,	a	w	 latach	
2002-2006	Starosta	Kraśnicki.
	 Andrzej	 Rolla	 w	 imieniu	 Powia-
tu	Kraśnickiego	odebrał	z	rąk	Marszałka	
Województwa	specjalny	Akt	Jubileuszowy	
na	20-lecie	naszego	samorządu,	podpisany	
przez	premiera	Mateusza	Morawieckiego.
	 Uroczystości	 związane	 z	 samo-
rządowym	 jubileuszem	odbyły	 się	 także	 
27	maja	w	Belwederze.	Wśród	samorzą-
dowców,	którzy	przyjechali	do	Warszawy	
na	zaproszenie	Prezydenta	RP	był	także	
Starosta	Kraśnicki	Andrzej	Rolla.
- Trzydzieści lat samorządu terytorialne-
go to był dla Polski dobry czas. Wierzę, że 
samorząd będzie się rozwijał, pracujemy 
nad propozycją udoskonaleń prawnych 
-	mówił	Prezydent	andrzej Duda,	 który	
nadał	odznaczenia	państwowe	osobom	za-
służonym	w	działalności	na	rzecz	rozwoju	
samorządu	terytorialnego	w	Polsce.

juBileusz samoRząDów
z naszym uDziałem

„Trzydzieści 
lat samorządu 
terytorialnego 

to był dla Polski 
dobry czas.”

Jubileuszowe gratulacje 
od Prezydenta Andrzeja Dudy 

odebrał Starosta Kraśnicki 
Andrzej Rolla.

Reprezentacja Powiatu podczas Samorządowego Forum Województwa Lubelskiego.
Od lewej: Wicestarosta Karol Rychlewski, Starosta Andrzej Rolla, Anna Jachura, Michał Lenartowicz, Agnieszka Kowalnik-Lenart, Członek 

Zarządu Tomasz Mularczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Roman Bijak, Kierownik Wydziału Komunikacji Wojciech Wieczorek.

Otrzymany Akt Jubileuszowy z okazji 
20-lecia istnienia Powiatu Kraśnickiego 
podpisał Premier Mateusz Morawiecki.
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centRum wsPaRcia
w Dawnej PRzycHoDni

z Pomocą PotRzeBującym

 Budynek dawnej przychodni 
w kraśniku Fabrycznym jest niewyko-
rzystany od blisko siedmiu lat. obecny 
zarząd Powiatu chce, aby na nowo za-
czął on służyć mieszkańcom i proponu-
je stworzyć w nim centrum wsparcia 
dla osób z niepełnosprawnością oraz 
osób starszych. istnieje duża szansa na 
pozyskanie finansowego wsparcia pro-
jektu z zewnątrz.
 Na	ostatniej	sesji	Rady	Powiatu	rad-
ni	na	wniosek	Zarządu	zdecydowali	o	przy-
stąpieniu,	 razem	 z	 Powiatem	 Janowskim,	
do	 projektu	 umożliwiającego	 pozyskanie	
funduszy	potrzebnych	do	utworzenia	w	bu-
dynku	dawnej	przychodni	przy	al.	Niepod-
ległości	miejsca,	w	którym	osoby	z	niepeł-
nosprawnością,	 starsze	 oraz	 ich	 rodziny	
uzyskają	niezbędną	pomoc	i	wsparcie.	
	 W	 tym	 celu	władze	 Powiatu	Kra-
śnickiego	dokładają	wszelkich	starań,	by	
pozyskać	środki	finansowe	w	ramach	Re-
gionalnego	Programu	Operacyjnego	Wo-
jewództwa	Lubelskiego	na	lata	2014-2020.	
Szanse	 na	 realizację	 projektu	 są	 duże	 
z	uwagi	na	podjętą	współpracę	z	Powia-
tem	Janowskim.	Pozytywna	ocena	przed-
sięwzięcia	 i	 uzyskanie	 niezbędnych	 fun-
duszy	 przyczyni	 się	 do	 odnowienia	 bu-
dynku	dawnej	przychodni	i	umożliwi	czę-
ściowe	jego	wyposażenie.	
- Warto nadmienić, iż były Starosta  
Andrzej Maj planował sprzedaż nieru-
chomości już w 2017 roku, gdy był świa-
domy, że nie uda się otworzyć w tym miej-
scu planowanego Centrum Certyfikacji 
Produktów Regionalnych - sztandarowej 
inwestycji PSL. Poprzedni włodarze po-
wiatu chcieli nieruchomość podzielić na 
działki do celów działalności usługowej, 
przez co w dniu dzisiejszym nie mogliby-
śmy mówić o planach na rozwój miejsca 
przeznaczonego m.in. dla osób z niepeł-
nosprawnością	-	zauważa	Roman Bijak.
	 Z	 założenia	 w	 budynku	 dawnej	
przychodni	 utworzone	 zostanie	 Środo-

wiskowe	 Centrum	 Wsparcia.	 Jednym	 
z	 jego	 elementów	 jest	 mające	 powstać	
Centrum	 Opiekuńczo-Mieszkalne	 dla	
osób	 z	 niepełnosprawnością.	 Miejsce	 to	
będzie	 przeznaczone	 zarówno	 dla	 doro-
słych,	 jak	 i	 dzieci,	 wymagających	 stałej	
opieki.	 Dzięki	 wykwalifikowanej	 kadrze	
pracowników	ŚCW	rodzina	oraz	najbliżsi	
osób	zmagających	się	z	własną	niepełno-
sprawnością,	 zyskają	wytchnienie	w	 tru-
dzie	codziennej	pielęgnacji.
	 Obok	Centrum	Opiekuńczo-Miesz-
kalnego	 znajdzie	miejsce	 Środowiskowy	
Dom	Samopomocy	dla	osób	z	Autyzmem,	
niepełnosprawnością	sprzężoną,	czy	cho-
robą	Alzheimera.
- Środowiskowe Centrum Wsparcia to 
miejsce, w którym osoby z Autyzmem, 
osoby z niepełnosprawnością oraz star-
sze będą miały możliwość korzystania  
z usług jakie dotychczas były w ogóle nie-
dostępne w powiecie kraśnickim. Sala wy-
ciszeń, sala do relaksacji, sala do terapii 
sensorycznej „Ruch i dotyk”, sala do mu-
zykoterapii to - obok specjalistycznych ga-
binetów psychologa bądź logopedy- miej-
sca, w których potrzebujący mieszkań-

cy spędzą swój czas. Głównym celem po-
wstałego Centrum będzie wzmocnienie 
systemu wsparcia dla rodzin osób z nie-
pełnosprawnością, które na co dzień kon-
centrują całą swoją uwagę na najbliż-
szych wymagających stałej opieki.
 Starając się o pozyskanie środków 
finansowych do przygotowanego przez nas 
projektu, jako powiat zobligowani będzie-
my do pokrycia jedynie 5% wartości ca-
łości inwestycji. Budowa Środowiskowego 
Centrum Wsparcia będzie w 85% dofinan-
sowana z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2014-2020. Pozostałe 10% 
wartości przewidywanej inwestycji to kwo-
ta, która stanowić będzie dotację z budże-
tu państwa. Przy wskazanych założeniach 
projekt ma duże szanse powodzenia. Je-
stem przekonany, że powstałe miejsce przy-
czyni się do znaczącej poprawy warunków 
bytowania rodzin, które potrzebują wzmoc-
nienia systemu wsparcia ze strony władz 
powiatu kraśnickiego. Całość inwestycji 
to koszt około 16 mln. - zaznacza andrzej 
Rolla	Starosta	Powiatu	Kraśnickiego.

 Dnia 19 czerwca br. przez Gmi-
nę modliborzyce przeszła nawałnica, 
która spowodowała największe szko-
dy w wierzchowiskach Pierwszych, 
wierzchowiskach Drugich i Pasiece.  
w wyniku powodzi ucierpiało około 
115 rodzin. zalanych zostało 80 budyn-
ków mieszkalnych, z czego 13 nie nada-
je się do dalszego zamieszkania.
	 Zalane	 zostały	 również	 budynki	
remizy	OSP	w	Wierzchowiskach	Drugich	
oraz	budynek	Lokalnego	Centrum	Kultu-
ry	w	Wierzchowiskach	Pierwszych,	gdzie	
swoją	siedzibę	ma	Gminny	Ośrodek	Kul-
tury,	filia	Biblioteki,	OSP	Wierzchowiska	
Pierwsze	oraz	Bank	Spółdzielczy.	Znisz-

czeniu	uległa	również	znaczna	część	dróg	
gminnych.
	 Na	wniosek	Zarządu	Powiatu	Rada	
Powiatu	 w	 Kraśniku	 podjęła	 uchwałę	 
o	udzieleniu	pomocy	finansowej	Gminie	
Modliborzyce	w	wysokości	30	tysięcy	zło-
tych	dla	poszkodowanych	w	wyniku	zda-
rzenia	 losowego.	Kwota	została	przezna-
czona	 na	 wypłatę	 zasiłków	 dla	 dotknię-
tych	 żywiołem	z	przeznaczeniem	na	 za-
spokojenie	 podstawowych	 potrzeb	 byto-
wych	i	usunięcie	skutków	powodzi.
	 Starosta	 Janowski	 artur Pizoń 
w	imieniu	mieszkańców	wręczył	na	ręce	
Starosty	 Kraśnickiego	 andrzeja Rolli 
podziękowanie	za	okazane	wsparcie.

W budynku dawnej przychodni ma powstać Środowiskowe Centrum Wsparcia, 
którego głównym celem będzie pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych,

wymagających stałej opieki.
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młoDzi sPoRtowcy naGRoDzeni
 sport to bardzo istotny element 
codziennego życia, a sportowcy to waż-
ni ambasadorzy powiatu kraśnickiego. 
ich sukcesy podziwiamy na co dzień. 
co roku też chcemy jako powiat im za 
nie podziękować i nagrodzić. tak też 
było i w tym roku.
	 17	 czerwca	 2019	 roku	 w	 Zespole	
Szkół	 nr	 2	 w	 Kraśniku	 odbyła	 się	 uro-
czystość	 wręczenia	 nagród	 i	 podzięko-
wań	dla	zawodników,	rodziców,	trenerów	
i	działaczy	sportowych.	
	 Nagrody	 za	 osiągnięcia	 sportowe	 

w	2018	roku	z	rąk	andrzeja Rolli - Staro-
sty	Kraśnickiego,	karola Rychlewskiego
-	 Wicestarosty	 Kraśnickiego,	 Romana 
Bijaka	-	Wiceprzewodniczącego	Rady	Po-
wiatu	w	Kraśniku	i	jacka Dubiela	-	Prze-
wodniczącego	 Komisji	 Oświaty,	 Sportu,	
Kultury	 i	Promocji	 otrzymało	65	 zawod-
ników,	w	takich	dyscyplinach	jak:	zapasy,	
karate,	taekwon-do,	pływanie,	biegi,	piłka	
siatkowa,	boks,	koszykówka	i	piłka	ręczna.
	 Wśród	 wyróżnionych	 są	 sportow-
cy,	którzy	m.in.	reprezentowali	Polskę	na	
Mistrzostwach	Europy	i	Świata,	medaliści	

Mistrzostw	Polski	i	członkowie	kadry	na-
rodowej.	
	 Nagrodami	 zostało	 uhonorowa-
nych	 również	 10	 trenerów	 i	 2	 działaczy	
sportowych,	a	8	trenerów	otrzymało	po-
dziękowania	za	pracę	trenerską.
	 Uroczystość	uświetniły	występy	tan-
cerzy	Fantanu:	oliwii adamczyk i łuka-
sza Borsuka	(walc	wiedeński)	oraz	oliwii 
kuś i alberta jamroza	(walc	angielski).
Łączna	 kwota	 przeznaczona	 na	 Nagro-
dy	 Starosty	Kraśnickiego	 za	 osiągnięcia	 
w	sporcie	za	2018	rok	wyniosła	63	200	zł.

wykaz osóB naGRoDzonycH naGRoDą staRosty kRaśnickieGo za osiąGnięcia w sPoRcie za 2018r.

zawodnicy:
1. julia najs	 -	Klub	Karate	Tradycyjnego	Chi-

dori	w	Kraśniku.
2. klaudia czyzio	 -	 Ludowy	Uczniowski	Klub	

Sportowy	„Suples”	w	Kraśniku.	
3. jakub Dwornikiewicz	-	Ludowy	Uczniowski	

Klub	Sportowy	„Suples”	w	Kraśniku.
4. jakub szymula	 -	 Ludowy	 Uczniowski	 Klub	

Sportowy	„Suples”	w	Kraśniku.
5. kamil jastrzębski	 -	 Szkolny	Klub	Biegowy	

w	Kraśniku.
6. michał Biały	-	Szkolny	Klub	Biegowy	w	Kra-

śniku.
7. Rafał wójcik	 -	 Uczniowski	 Klub	 Pływacki	

„Fala”	 w	 Kraśniku,	 Lubelski	 Klub	 Sportowy	
„Głuchych	„Spartan”	Lublin.

8. Renata nieściur	-	Ludowy	Uczniowski	Klub	
Sportowy	„Suples”	w	Kraśniku.

9. klaudia Polak	 -	 Ludowy	 Uczniowski	 Klub	
Sportowy	„Suples”	w	Kraśniku.

10. maksym koschelevych	-	Ludowy	Uczniow-
ski	Klub	Sportowy	„Suples”	w	Kraśniku.

11. wojciech kurzyna	 -	 Ludowy	 Uczniowski	
Klub	Sportowy	„Suples”	w	Kraśniku.

12. agata Ćwikła	 -	 Ludowy	 Uczniowski	 Klub	
Sportowy	„Suples”	w	Kraśniku.

13. oskar mikołajczak	 -	 Klub	 Sportowy	 „Za	
Bramą”	w	Kraśniku.

14. Barbara kołtun	 -	 Lubelski	 Klub	 Sportowy	
Głuchych	„Spartan”	Lublin.

15. oliwia ostrowska	 -	 Kraśnicka	 Akademia	
Taekwon-do	w	Kraśniku.

16. oliwier wojtaszek	 -	 Kraśnicka	 Akademia	
Taekwon-do	w	Kraśniku.

17. jakub kalinowski	-	Kraśnicka	Akademia	Ta-
ekwon-do	w	Kraśniku.

18. maja machulak	-	Uczniowski	Klub	Pływacki	
„Fala”	w	Kraśniku.

19. artur siekaczyński	-	Uczniowski	Klub	Pły-
wacki	„Fala”	w	Kraśniku.

20. oskar miazga	 -	Uczniowski	Klub	Pływacki	
„Fala”	w	Kraśniku.

21. maciej krawiec	-	Uczniowski	Klub	Pływacki	
„Fala”	w	Kraśniku.

22. zofia szewczyk	-	Uczniowski	Klub	Pływacki	
„Fala”	w	Kraśniku.

23. łukasz Borsuk	-	Uczniowski	Klub	Pływacki	
„Fala”	w	Kraśniku.

24. kamil mikusek	 -	Ludowy	Uczniowski	Klub	
Sportowy	„Suples”	w	Kraśniku.

25. julia łochowska	-	Ludowy	Uczniowski	Klub	
Sportowy	„Suples”	w	Kraśniku.

26. karolina Gołoś	 -	Kraśnicki	Międzyszkolny	

Klub	Sportowy	w	Kraśniku.
27. aleksandra lewandowska	-	Kraśnicki	Mię-

dzyszkolny	Klub	Sportowy	w	Kraśniku.
28. anna kołodziej	 -	Kraśnicki	Międzyszkolny	

Klub	Sportowy	w	Kraśniku.
29. laura starobrat	 -	Kraśnicki	Międzyszkolny	

Klub	Sportowy	w	Kraśniku.
30. anna Bańka	 -	 Kraśnicki	 Międzyszkolny	

Klub	Sportowy	w	Kraśniku.
31. aleksandra szempruch	 -	 Kraśnicki	 Mię-

dzyszkolny	Klub	Sportowy	w	Kraśniku.
32. oliwia kołtun	 -	 Kraśnicki	 Międzyszkolny	

Klub	Sportowy	w	Kraśniku.
33. Bartłomiej Flis	 -	Ludowy	Uczniowski	Klub	

Sportowy	„Suples”	w	Kraśniku.
34. Patrycja maśloch	 -	 Szkolny	Klub	 Biegowy	

w	Kraśniku,
35. wiktoria ciepła	-	Międzyszkolny	Klub	Spor-

towy	przy	PG	nr	1	w	Kraśniku.
36. weronika ciepła	 -	 Międzyszkolny	 Klub	

Sportowy	przy	PG	nr	1	w	Kraśniku.
37. monika Dudek	-	Międzyszkolny	Klub	Spor-

towy	przy	PG	nr	1	w	Kraśniku.
38. aleksandra sokołowska	 -	 Międzyszkolny	

Klub	Sportowy	przy	PG	nr	1	w	Kraśniku.
39. izabela zapalska	 -	 Międzyszkolny	 Klub	

Sportowy	przy	PG	nr	1	w	Kraśniku.
40. katarzyna Gugała	 -	 Międzyszkolny	 Klub	

Sportowy	przy	PG	nr	1	w	Kraśniku.
41. sandra kulesza	-	Międzyszkolny	Klub	Spor-

towy	przy	PG	nr	1	w	Kraśniku.
42. martyna ostrowska	 -	Międzyszkolny	Klub	

Sportowy	przy	PG	nr	1	w	Kraśniku.
43. aleksandra kosz	 -	 Międzyszkolny	 Klub	

Sportowy	przy	PG	nr	1	w	Kraśniku.
44. kamil kołtun	-	Międzyszkolny	Klub	Sporto-

wy	przy	PG	nr	1	w	Kraśniku.
45. karol kawa	-	Międzyszkolny	Klub	Sportowy	

przy	PG	nr	1	w	Kraśniku.
46. Bartłomiej tryka	 -	 Międzyszkolny	 Klub	

Sportowy	przy	PG	nr	1	w	Kraśniku.
47. Bartłomiej sadowski	-	Międzyszkolny	Klub	

Sportowy	przy	PG	nr	1	w	Kraśniku.
48. Dawid nakonieczny	 -	Międzyszkolny	Klub	

Sportowy	przy	PG	nr	1	w	Kraśniku.
49. michał szymula	-	Międzyszkolny	Klub	Spor-

towy	przy	PG	nr	1	w	Kraśniku.
50. sebastian mikusek	 -	 Międzyszkolny	 Klub	

Sportowy	przy	PG	nr	1	w	Kraśniku.
51. adam skica	-	Międzyszkolny	Klub	Sportowy	

przy	PG	nr	1	w	Kraśniku.
52. Dawid cieślik	-	Międzyszkolny	Klub	Sporto-

wy	przy	PG	nr	1	w	Kraśniku.

53. Dominika miazga	-	Towarzystwo	Piłki	Siat-
kowej	w	Lublinie.

54. jakub Biskup	 -	 Uczniowski	 Klub	 Sportowy	
Biało-Czarni	Kraśnik	w	Kraśniku.

55. szymon wnuk	-	Uczniowski	Klub	Sportowy	
Biało-Czarni	Kraśnik	w	Kraśniku.

56. milena machulak	 -	 Uczniowski	 Klub	 Pły-
wacki	„Fala”	w	Kraśniku.

57. wojciech siekaczyński	 -	 Uczniowski	 Klub	
Pływacki	„Fala”	w	Kraśniku.

58. mateusz masiak	-	Uczniowski	Klub	Pływac-
ki	„Fala”	w	Kraśniku.

59. Paweł Bucoń	 -	 Uczniowski	 Klub	 Pływacki	
„Fala”	w	Kraśniku.

60. Filip Bożek	 -	 Uczniowski	 Klub	 Pływacki	
„Fala”	w	Kraśniku.

61. Patryk kasperski	 -	 Uczniowski	 Klub	 Pły-
wacki	„Fala”	w	Kraśniku.

62. Piotr Borsuk	 -	 Uczniowski	 Klub	 Pływacki	
„Fala”	w	Kraśniku.

63. Błażej Paszkowski	 -	Uczniowski	Klub	Pły-
wacki	„Fala”	w	Kraśniku.

64. oliwia sosnówka	 -	 Uczniowski	 Klub	 Pły-
wacki	„Fala”	w	Kraśniku.

65. milena sosnówka	 -	 Uczniowski	 Klub	 Pły-
wacki	„Fala”	w	Kraśniku.

trenerzy:
1. Piotr Biały	-	Szkolny	Klub	Biegowy	w	Kraśniku.
2.	 Zbigniew	 Biały	 -	 Szkolny	 Klub	 Biegowy	 

w	Kraśniku.
3. artur Hajdenraich	-	Kraśnicki	Międzyszkol-

ny	Klub	Sportowy	w	Kraśniku.
4. marek Bury	 -	 Klub	 Karate	 Tradycyjnego	

Chidori	w	Kraśniku.
5. yaroslav kozak	 -	Ludowy	Uczniowski	Klub	

Sportowy	„Suples”	w	Kraśniku.
6. Damian jakóbczyk	 -	 Ludowy	 Uczniowski	

Klub	Sportowy	„Suples”	w	Kraśniku.
7. Grzegorz mazurek	 -	Uczniowski	Klub	Pły-

wacki	„Fala”	w	Kraśniku.
8. marcin machul	-	Klub	Sportowy	„Za	Bramą”	

w	Kraśniku.
9. Piotr członka	 -	 Kraśnicka	 Akademia	 Ta-

ekwon-do	w	Kraśniku.
10. marcin olszówka	-	Kraśnicka	Akademia	Ta-

ekwon-do	w	Kraśniku.

Działacze sportowi:
1. Dariusz mikusek	-	Ludowy	Uczniowski	Klub	

Sportowy	„Suples”	w	Kraśniku.
2. Paweł Biskup	 -	Uczniowski	Klub	Sportowy	

Biało-Czarni	Kraśnik	w	Kraśniku.
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kRaśnicki szPital
w tRuDnej sytuacji Finansowej

 Pół miliona złotych - tyle mie-
sięcznie brakuje naszemu szpitalowi 
do zbilansowania przychodów i wydat-
ków. tylko przez cztery miesiące 2019 
roku wysokość zobowiązań wymagal-
nych sP zoz-u wzrosła o dwa miliony. 
- W maju powierzono mi na okres trzech 
miesięcy obowiązki dyrektora SP ZOZ  
i po zapoznaniu się ze sprawozdaniem bie-
głego rewidenta oraz bilansem rocznym 
za 2018 rok mogę stwierdzić, że sytuacja 
kraśnickiej placówki jest zła i niestety bę-
dzie gorsza. Na koniec 2018 roku wielkość 
zobowiązań wymagalnych wynosiła pra-
wie 1 mln 600 tysięcy, a na koniec kwiet-
nia tego roku już 3 mln 600 tys. zł. Kwo-
ta zadłużenia narasta i według mnie tej 
tendencji nie da się szybko wyhamować. 
Sytuację pogarszają kredyty zaciągnięte 
w poprzednich latach na kwotę prawie 7 
milionów złotych. Ten kredyt zaczął być 
spałacany od grudnia 2018 roku w kwo-
cie 120 tys. miesięcznie -	mówi	Piotr kra-
wiec	p.o.	dyrektora	SP	ZOZ	w	Kraśniku.
 jakie są więc przyczyny tak szyb-
kiego narastania długu? 
	 Głównym	 czynnikiem	 wzrostu	
kosztów	 działalności	 szpitala	 są	 wpro-
wadzone	 ostatnio	 nowe	 regulacje	 płac.	
W	poprzednich	 latach	 dwie	najważniej-
sze	 i	najliczniejsze	grupy	zawodów	me-
dycznych	 -	 lekarze	 i	 pielęgniarki	 -	 wy-
walczyli	na	szczeblu	rządowym	podwyż-
ki,	 które	 zostały	 zapisane	 w	 ustawach,	 
a	poszczególne	placówki	medyczne	mu-
szą	 je	 respektować	 i	 zrealizować.	 Pod-
wyżki	dla	pielęgniarek	i	lekarzy	spowo-
dowały	narastające	dysproporcje	płaco-

we	 pomiędzy	 różnymi	 grupami	 zawo-
dów	medycznych	i	niezadowolenie	u	po-
zostałych:	 farmceutów,	 fizjoterapeutów,	
laborantów,	 techników	 RTG,	 sekreta-
rek	medycznych,	administracji,	czy	per-
sonelu	pomocniczego.	Grupa	około	300	
osób	 nie	 była	 objęta	 ustawowym	wzro-
stem	płac.	W	kraśnickim	SP	ZOZ	pod-
jęto	więc	decyzję	o	podwyżce	wynagro-
dzeń	dla	pozostałych	grup	zawodowych	
pracujących	w	ZOZ-ie.
- Była to decyzja słuszna, bo te osoby za-
sługują na wyższe płace - uważa	 Piotr	
Krawiec - ale podwyżki były sfinansowa-
ne z budżetu szpitala, a nie miały finan-
sowania odgórnego. Kontrakt był na tyle 
stabilny, że początkowo udawało się to fi-
nansować. Niestety pod koniec ubiegłe-
go roku finanse szpitala zaczęly się „roz-
jeżdżać”, pojawiło się zadłużenie, które, 
mam wrażenie, że zaczyna galopować.
 czy ta sytuacja może wpłynąć 
na dostępność opieki medycznej dla 
mieszkańców? 
	 Władze	 szpitala	 zapewniają,	 że	
trudności	finansowe	nie	będą	miały	żad-

nego	przełożenia	na	bieżącą	działalność.	
Placówka	będzie	 funkcjonowała	normal-
nie,	 bez	 żadnych	 zakłóceń	 i	komplikacji	
dla	pacjentów,	tak	jak	to	było	dotychczas.	
- Musimy się głęboko zastanowić, jak po-
móc szpitalowi rozwiązć ten problem - za-
uważa	 Wicestarosta	 Kraśnicki	 karol 
Rychlewski - Nie może być tak, że mimo 
wzrastających centralnie nakładów na 
służbę zdrowia, większość z nich przezna-
czona jest na płace personelu. Gdzie w ca-
łej tej sytuacji jest pacjent i jego dobro? Od-
kąd nasz szpital jest w ministerialnej sie-
ci szpitali i mamy z NFZ-u ryczałt, a nie 
kontrakt, przychody placówki zdecydowa-
nie rosną, lecz wydatki wzrastają jeszcze 
szybciej. Najdynamiczniej rozwijającą się 
gałęzią są koszty związane z wynagrodze-
niami pracowniczymi, przez co w rzeczy-
wistości pacjenci nie odczuli przypływu 
funduszy do kraśnickiego szpitala. Przez 
obecną sytuację nadal istnieje problem 
dostępności i jakości usług medycznych.
	 Spirala	zadłużenia	oczywiście	może	
mieć	 wpływ	 na	 terminowość	 wypłat	 dla	
pracowników,	 czy	 regulację	 zobowiązań	
wobec	kontrahentów,	być	może	trzeba	bę-
dzie	płacić	karne	odsetki	lub	ponosić	kosz-
ty	działalności	windykatorów.	Aby	ten	ne-
gatywny	trend	zahamować,	władze	powia-
tu	podjęły	pierwszy	krok.	Ogłoszono	kon-
kurs	 na	 dyrektora	 SP	ZOZ	w	Kraśniku.	
Kandydaci	 do	 17	 lipca	mogą	 składać	do-
kumenty,	a	rozmowy	kwalifikacyjne	odbę-
dą	się	19	lipca	br.	Po	tym	terminie	powin-
niśmy	poznać	dyrektora	SP	ZOZ,	którego	
głównym	zadaniem	będzie	stabilizacja	fi-
nansów	kierowanej	placówki.

 na sesji Rady Powiatu w kraśni-
ku w dniu 26 czerwca br. radni jedno-
głośnie udzieli absolutorium zarządo-
wi Powiatu z tytułu wykonania budże-
tu za rok 2018. odbyła się także deba-
ta nad Raportem o stanie powiatu kra-
śnickiego w 2018 roku, po której za-
rząd otrzymał wotum zaufania.
	 Zgodnie	 ze	 zmianami	 w	 ustawie	 
o	samorządzie	terytorialnym	radni	zobo-
wiązani	są	do	zapoznania	 i	przyjęcia	ra-
potu	o	stanie	powiatu	przed	sesją,	w	cza-
sie	której	udzielane	jest	absolutorium	za	
miniony	 rok.	 Dokument	 ten	 obejmuje	
podsumowanie	działalności	Zarządu	Po-
wiatu	w	roku	poprzednim,	w	szczególno-
ści	 realizację	polityk,	programów	 i	 stra-
tegii,	 uchwał	 Rady	 Powiatu	 i	 budżetu.	 
W	 imieniu	 zarządu	 raport	 przedstawił	
członek	 Zarządu	 Powiatu	 Kraśnickiego	
tomasz mularczyk.
- Dokument przygotowaliśmy zgodnie 
z wytycznymi Związku Powiatów Pol-
ski, bo dotychczas takie opracowania nie 
były przez nikogo przygotowywane. Jest 
to zbiór informacji o działalności Powia-
tu Kraśnickiego w minionym roku	-	mó-
wił	Tomasz	Mularczyk.

aBsolutoRium i wotum zauFania uDzielone
 Nad przedstawionym raportem  
o	stanie	powiatu	przeprowadza	się	deba-
tę,	w	której	oprócz	radnych	mogą	uczest-
niczyć	mieszkańcy	powiatu.	W	tegorocz-
nej	debacie	zabrakło	głosu	mieszkańców,	
ale	dyskusja	nad	dokumentem	się	odbyła.	
W	związku	z	tym,	że	raport	przygotowy-
wano	po	raz	pierwszy	w	historii	samorzą-
du	powiatowego,	nie	zabrakło	uwag	co	do	
jego	treści.	Dla	radnych	opracowany	do-
kument	był	zbyt	„suchy”.
- Zbiór ogólnych informacji to trochę za 
mało, abyśmy mogli rzetelnie i obiektyw-
nie ocenić stan powiatu, jego rozwój oraz 
rozpoznać jego bolączki	 -	 powiedział	 wi-
ceprzewodniczący	Rady	Powiatu	Roman 
Bijak - Zadłużenie powiatu wynosi na ko-
niec 2018 roku 21 884 512 zł, zobowiązania 
wynikłe z gwarancji i poręczeń 7 654 915 
zł. Rok 2018 został zamknięty deficytem  
w wysokości 6 712 160 zł. Ubiegły rok za-
owocował wieloma inwestycjami na kwotę 
prawie 35 mln zł, w dużej części to inwe-
stycje  drogowe, około 23,5 mln zł, z cze-
go pozyskaliśmy 9 mln zł środków unij-
nych. Barierą rozwojową naszego powia-
tu był brak dochodów własnych (około 14 
mln zł środków finansowych), co odbija się 

na kondycji finansów i inwestycjach.
 Nie znając realiów samorządu i sta-
nu jego finansów trudno sobie wyrobić po-
gląd o rzeczywistym stanie powiatu kraśnic-
kiego. My jako radni mamy tę wiedzę, więc 
nam jest łatwiej, ale mieszkańcy powinni po-
znać odpowiedzi na szereg pytań: czy obra-
ny kierunek rozwoju jest słuszny i powinien 
być kontynuowany? Jaka jest sytuacja eko-
nomiczna i gospodarcza powiatu? Jaka jest 
sytuacja w oświacie? Co było przyczyną, że 
do subwencji oświatowej dołożyliśmy 4 milio-
ny złotych? Czy organizacja transportu pu-
blicznego i sieć połączeń komunikacyjnych 
jest optymalna i właściwa? Czy sytuacja SP 
ZOZ-u to „tykająca bomba” dla finansów po-
wiatu? Co z naszym rynkiem pracy? Chciał-
bym, żeby w przyszłych raportach urzędni-
cy przygotowujący ten dokument koncentro-
wali się na tych zagadnieniach.
	 Zwieńczeniem	 debaty	 było	 głoso-
wanie	 nad	wotum	 zaufania	 dla	 Zarządu	
Powiatu	-	wszyscy	głosujący	radni	byli	za	
jego	udzieleniem.
	 Raport	o	stanie	powiatu	kraśnickie-
go	w	2018	jest	dostępny	na	stronie	interne-
towej	pod	linkiem	http://powiatkrasnicki.
esesja.pl/posiedzenie/235d0077-3f71-4 
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cHińska DeleGacja Gościła w Powiecie
 w ostatnich tygodniach wła-
dze samorządu powiatowego miały za-
szczyt gościć delegacje z chin z regio-
nu Heban miasta Hebi. Rozmawiano  
o potencjalnych obszarach współpracy 
powiatu z chińskim regionem. Podpi-
sano w tej sprawie list intencyjny.
	 Wizyta	 ta	 stanowi	 nowy	 rozdział	
dla	Powiatu	Kraśnickiego	w	kontaktach	
z	 zagranicznymi	 partnerami.	 Współ-
praca	 gospodarcza	 i	 handlowa,	 ale	 tak-
że	 wspólne	 przedsięwzięcia	 kulturalne	 
i	artystyczne	to	główne	tematy	porusza-
ne	 podczas	 spotkania	 z	 Burmistrzem	
Hebi,	panem	Hao Guo.
	 Goście	z	Państwa	Środka	mieli	in-
tensywnie	 zaplanowany	 dzień.	 Po	 ofi-
cjalnym	 przywitaniu	 delegacja	 odwie-
dziła	 plantacje	malin	 u	 Państwa	teresy 
i stanisława Żubrów	ze	Skorczyc,	grupę	
producentów	 owoców	 i	 warzyw	 Witabo	
oraz	gościeradowską	firmę	Erkado	-	jed-
nego	z	największych	producentów	drzwi	
wewnętrznych	i	zewnętrznych	w	Polsce.	

	 Ukoronowaniem	wizyty	było	podpi-
sanie	 listu	 intencyjnego	 pomiędzy	 Powia-
tem	Kraśnickim	a	chińskim	miastem	Hebi.
- Liczymy na to, że nasza współpraca roz-

winie się z korzyścią dla mieszkańców na-
szego powiatu, szczególnie dla naszych 
producentów owoców, ale nie tylko	-	podsu-
mowuje	starosta	kraśnicki	andrzej Rolla.

Rocznica walki o kościół
 60 lat temu mieszkańcy kraśni-
ka Fabrycznego upomnieli się o swo-
je prawo do wyznawania wiary, o wol-
ność słowa. we środę 23 czerwca ob-
chodziliśmy rocznicę tych wydarzeń.
	 Uroczystości	 rozpoczął	występ	dzie-
ci	ze	Szkoły	Podstawowej	nr	5	w	Kraśniku.	
Zgromadzeni	w	kościele	pw.	św.	Józefa	Ro-
botnika	w	Kraśniku	modlili	się	podczas	Mszy	
Św.	pod	przewodnictwem	metropolity	lubel-
skiego	 arcybiskupa	 stanisława Budzika 
i	proboszczów	z	krasnickich	parafii.
	 Po	 nabożeństwie	 pod	 Pomnikiem	
Walki	 o	 Kościół	 przy	 ul.	 Kardynała	Wy-
szyńskiego	zostały	złożone	wieńce	i	kwiaty.
- Walka o kościół była możliwa dzięki wie-
rze w Boga ówczesnych mieszkańców Kra-
śnika Fabrycznego, którzy nie bali się sta-
nąć w jej obronie. Musimy o nich pamiętać, 
bo to m.in. dzięki ich postawie cieszymy 
się zarówno z nowych kościołów w Kraśni-
ku jak i wolności jako obywatele - powie-
dział	o	historii	sprzed	60	lat	Przewodniczą-
cy	Rady	Powiatu	dr	hab.	jarosław czerw.

PRawie 5 mln zł na Powiatowe DRoGi
 Powiat kraśnicki otrzymał rządowe 
wsparcie finansowe pochodzące ze środ-
ków Funduszu Dróg samorządowych w 
wysokości 50 % na przebudowę dróg po-
wiatowych. Dzięki temu będzie można zre-
alizować inwestycje na prawie 5 mln zł.
	 14	 maja	 zostały	 podpisane	 umowy	
z	 Wojewodą	 Lubelskim	 Przemysławem 
czarnkiem	na	realizację	dwóch	inwestycji.
	 Pierwsza	z	nich	to	przebudowa	dro-
gi	 powiatowej	 nr	 2724L	 Ostrów-Rudnik	 
w	gminie	Wilkołaz,	na	którą	powiat	otrzy-
mał	 dofinansowanie	 w	 kwocie	 699.812,00	
zł.	Koszt	 całej	 inwestycji	wyniesie	 łącznie	
1.399.624,75	zł,	z	czego	699.812,75	zł	pocho-
dzić	będzie	z	budżetu	powiatu.
	 Druga	 inwestycja	 to	 przebudowa	
drogi	powiatowej	nr	2701L	w	gminie	Go-
ścieradów	i	Dzierzkowice.	Tu	dofinansowa-
nie	wynosi	 1.799.560,00	 zł,	 a	koszt	 całego	
zadania	to	3.599.120,26	zł.	

- Przebudowa infrastruktury drogowej to 
przede wszystkim zwiększenie bezpieczeń-
stwa pieszych i kierowców, dlatego inwesty-
cje służące poprawie jakości dróg na tere-

nie powiatu kraśnickiego są bardzo ważne 
-	mówi	Starosta	Kraśnicki	andrzej Rolla.
	 Łączna	 kwota	 obu	 zaplanowanych	
inwestycji	to	prawie	5	mln	zł.

Delegacja z Chin z wizytą na plantacji owocówu Państwa Teresy i Stanisława Żubrów.

Pamięć walczących o Kościół uczcili reprezentujący Powiat Kraśnicki Wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu Roman Bijak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Czerw.

Spotkanie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim 
z okazji podpisania umów na realizację przebudowy dróg powiatowych.

Od lewej Wicestarosta Karol Rychlewski, Starosta Andrzej Rolla, Wojewoda Lubelski Prze-
mysław Czarnek, Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń 

oraz Wójt Gminy Zakrzówek Józef Potocki.
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 20 czerwca w uroczystość Boże-
go ciała na scenie letniej ckiP odbył 
się pierwszy koncert chwały zatytuło-
wany „Rodzina znakiem nadziei”. w or-
ganizację wydarzenia włączyło się rów-
nież starostwo Powiatowe w kraśniku.
	 Podobne	 koncerty	 organizowane	 są	
w	Polsce	już	od	wielu	lat.	Od	tego	roku	Kra-
śnik	i	Powiat	Kraśnicki	dołączyły	do	grona	
miast,	 w	 których	 czas	 rodzinnego	 święto-
wania	można	spędzić	czynnie,	włączając	się	 
w	 śpiew,	 zabawę	 oraz	 modlitwę.	 Koncert	
Chwały	to	wydarzenie,	które	łączy	w	sobie	ta-
kie	wartości	jak	wiara,	rodzina	czy	też	kultura.

RoDzina znakiem naDziei
	 Dla	licznie	zgromadzonych	rodzin	
zagrał	 i	 zaśpiewał	 zespół	 emmanuel 
Gospel	oraz	kraśniczanie	Paweł szutta 
i julia chmielarska	 –	 znani	 ze	 swoich	
wystąpień	 artystycznych	 w	 programach	
telewizyjnych	The	Voice	of	Poland	 i	The	
Voice	Kids.	Imprezę	zakończyła	wspólna	
modlitwa	uwielbienia.
- Rodzina, moralność i religia są funda-
mentalnymi tkankami życia społecznego. 
Tworzą całość wzajemnie ze sobą powią-
zanych uwarunkowań, które wpływają 
na kształt społeczeństwa, kierunek jego 
rozwoju i decydują o jego losach	-	zwrócił	

uwagę	Wiceprzewodniczący	Rady	Powia-
tu	Roman Bijak.	
	 Fundacja	MASSA	-	jako	główny	or-
ganizator	 -	przygotowała	na	 ten	wieczór	
wiele	 atrakcji,	 animacji	 oraz	 zabaw	 dla	
wszystkich	obecnych.	W	trakcie	koncer-
tu	prowadzono	również	zbiórkę	charyta-
tywną	dla	alicji mazurek	z	Lublina,	któ-
ra	 w	 ubiegłym	 roku	 uległa	 wypadkowi	 
i	do	chwili	obecnej	znajduje	się	w	śpiączce.
	 Współorganizatorami	 wydarzenia	
byli:	 Urząd	 Marszałkowski	 Wojewódz-
twa	 Lubelskiego,	 Starostwo	 Powiatowe	 
w	Kraśniku	oraz	Miasto	Kraśnik.

DoDatkowe miejsca PRaRkinGowe PRzy ul. luBelskiej
 na ulicy lubelskiej w kraśniku 
pojawiły się nowe miejsca parkingo-
we. mimo że ulica była remontowana  
w 2018 roku, to w kwietniu bieżącego roku 
ponownie pojawili się na niej drogowcy.
	 Ulica	 Lubelska,	 a	 szczególnie	 ta	 jej	
część	od	ul.	Mostowej	do	ul.	Narutowicza,	to	
główna	handlowa	ulica	w	starej	dzielnicy	mia-
sta.	Zlokalizowanych	jest	tam	kilkadziesiąt	ro-
dzinnych	firm	usługowych	i	handlowych.	
	 W	 ubiegłym	 roku	 wykonano	 tam	
niezwykle	potrzebny	remont	nawierzchni	
drogi.	Pojawiły	się	również	nowe	oznacze-
nia	drogowe	wynikające	z	przygotowane-
go	projektu	na	potrzeby	modernizacji	dro-
gi.	Niestety	nowa	orgnizacja	ruchu	zmniej-
szyła	miejsca	postojowe	do	minimum.
	 Taka	sytuacja	nie	podobała	się	za-
równo	mieszkańcom,	 jak	 i	handlowcom,	
bowiem	 spora	 część	 klientów	 przestała	
przyjeżdżać	 na	 zakupy	 nie	 mogąc	 swo-
bodnie	zaparkować.	
- W związku z licznymi postulatami miesz-
kańców starej dzielnicy Kraśnika oraz za-
interesowanych osób prowadzących dzia-
łalność gospodarczą przy ulicy Lubelskiej, 
postanowiliśmy zmienić organizację ru-

chu na tym fragmencie ulicy	-	mówi	karol 
Rychlewski,	Wicestarosta	Kraśnicki.
	 Władze	powiatu	zleciły	Zarządowi	
Dróg	 Powiatowych	 podjęcie	 stosownych	
kroków	 i	 drogowcy	 szybko	 znaleźli	 roz-
wiązanie	tego	problemu.
- Najmniej inwazyjną sprawą, jaką można 
było wykonać w celu polepszenia sytuacji 
parkingowej, było zmniejszenie szeroko-
ści chodnika, obniżenie wysokości krawęż-
ników i wytyczenie tam miejsc parkingo-
wych	 -	 tłumaczy	michał kondracki,	 za-
stępca	dyrektora	Zarządu	Dróg	Powiato-
wych	w	Kraśniku	-	Dzięki temu wygospo-
darowaliśmy dodatkowe parkingi -	dodaje.

	 Prace	w	 całości	 sfinansowane	 zo-
stały	 z	 budżetu	 ZDP	 i	 wykonane	 w	 ra-
mach	bieżącego	utrzymania	dróg.
- Cieszymy się bardzo, że nowi ludzie, któ-
rzy rządzą obecnie powiatem, podeszli ze 
zrozumieniem do naszego problemu. Oka-
zało się, że jak się chce, to można szyb-
ko poprawić sytuację, jaka była po remon-
cie naszej ulicy	 -	 powiedziała	 Barbara 
Rozumska,	właścicielka	jednego	ze	skle-
pów	przy	ul.	Lubelskiej	- Obecnie i miesz-
kańcy, i nasi klienci mają więcej miejsc 
parkingowych, a przede wszystkim nie 
muszą płacić mandatów za złe parkowa-
nie, tak jak to było przez ostatnie miesiące.

Nowe miejsca parkingowe są dużym ułatwieniem dla mieszkańców miasta.
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 stoiska promocyjne gmin, firm 
i instytucji, wiele atrakcji dla młodszych 
i starszych oraz koncerty - wszystko to 
przyciągnęło kraśniczan w upalną nie-
dzielę 30 czerwca na mosiR, gdzie od-
bywał się tegoroczny Festiwal maliniaki.
	 Tradycyjnie	 już	 świętowanie	 roz-
poczęto	od	wspólnie	przeżytej	Mszy	Świę-
tej	 w	 kościele	 pw.	 św.	 Józefa	 Robotnika	 
w	Kraśniku,	którą	odprawiono	w	intencji	
wszystkich	plantatorów.	Po	nabożeństwie	
uczestnicy	przemaszerowali	na	teren	kra-
śnickiego	MOSiRu,	 gdzie	miała	miejsce	
dalsza	część	uroczystości.
	 Na	 przygotowanych	 przez	 gmi-
ny	naszego	powiatu	stoiskach	królowały	
-	zgodnie	z	obchodzonym	świętem	-	ma-
liny.	Potrawy,	napoje,	przysmaki	powsta-
łe	 na	 bazie	 owoców	 cieszyły	 się	 dużym	
zainteresowaniem	 ze	 strony	 wszystkich	
uczestników	Festiwalu.
	 Podczas	tegorocznych	Maliniaków	
swoje	 oferty	 zaprezentowało	 szereg	 in-
nych	firm	i	instytucji	działających	na	te-
renie	Powiatu	Kraśnickiego.
	 W	części	oficjalnej	uroczystości	głos	
zabrali	 m.in.	 Starosta	 Kraśnicki	 andrzej 
Rolla	 oraz	 Radna	 Sejmiku	Województwa	
Lubelskiego	anna Baluch,	która	reprezen-
towała	Marszałka	Województwa	Lubelskie-
go jarosława stawiarskiego.
- Jak wiemy, malina kraśnicka jest pro-
duktem, na który pracuje większość rol-
ników z całymi rodzinami i to ona jest 
głównym powodem naszej obecności pod-
czas dzisiejszego święta. 
 Waszej pracy, Drodzy Rolnicy, nie 
da się zastąpić żadnymi maszynami, dla-
tego jest ona tak nieoceniona. Dzięku-
ję Wam wszystkim za trud i czas, jaki 
poświęcacie przy uprawie owoców mięk-

kich. Dawniej niemal każdy z nas za-
czynał swoją pracę zarobkową właśnie 
od malin. Rwaliśmy je u siebie, u sąsia-
dów, znajomych, przez co kształtował się  
w nas szacunek do pracy	-	mówił	w	wy-
stąpieniu	Starosta	Kraśnicki.
	 Festiwal	 Maliniaki	 był	 okazją	 do	
wyróżnienia	 i	 nagrodzenia	 producentów	 
i	 plantatorów	malin.	 Za	 szczególne	 osią-
gnięcia	 w	 produkcji	 owoców	 miękkich	
Starosta	 Kraśnicki	 wyróżnił	 elżbietę 
i Romana jacniackich	 z	Mikuszewskie-
go	 w	 gminie	 Urzędów,	 marka sapułę 
z	Ostrowa	w	gminie	Wilkołaz	oraz	teresę 
i stanisława Żubrów,	którzy	za	swoją	pra-
cę	zostali	odznaczeni	medalem	starosty.
	 Ponieważ	spora	część	owoców,	 ja-
kie	na	co	dzień	spożywają	kraśniczanie,	
pochodzi	 z	 rodzinnych	 ogrodów	 dział-
kowych	-	także	i	działkowcy	zostali	 tego	
dnia	uhonorowani.	
kategoria działek rekreacyjnych:
I	miejsce:	Grażyna i Ryszard syrokowie 
ROD	„Słoneczny”
II	miejsce:	adam wieczorek	ROD	„Suchynia”
III	miejsce:	Dariusz kołosiński	ROD	„Marzenie”
Wyróżnienia:	waldemar szymczyk ROD	„Pół-
noc”,	iwona i Robert Gazdowie	ROD	„Stokrot-
ka”,	Barbara Żelechowska ROD	„Zarzecze”.
kategoria działek warzywno-rekreacyjnch:
I	miejsce:	lucyna storczyńska	ROD	„Suchynia”
II	miejsce:	andrzej chudzik	ROD	„Północ”
III	miejsce:	marzenna Bartoszek	ROD	„Ma-
rzenie”,	andrzej sieczyński	ROD	„Słoneczny”	
Wyróżnienie:	maria i tomasz saluterowie 
ROD	 „Stokrotka”,	 maria Podolak	 ROD	
„Zarzecze”.
	 Po	 zakończeniu	 części	 oficjalnej	
przyszedł	 czas	 na	występy	 artystów	 po-
wiatu	 kraśnickiego.	 Swoje	 umiejętno-
ści	 zaprezentowały	 na	 scenie	m.in.	 pod-

opieczne Pawła cieliczki	 oraz	 zespół	
tańca	 ludowego	 pod	 opieką	 Barbary 
zielińskiej	z	Centrum	Kultury	i	Promocji.	
Uczestnicy	Festiwalu	mieli	również	możli-
wość	 obejrzenia	 występu	 gimnastyczno-
akrobatycznej	grupy	„Amino”	z	Dąbrowy.
	 W	części	koncertowej	zaprezentowa-
ły	się	grupa	„Chilli”	z	aleksandrą lipińską 
i	 „Spring	 Rolls”,	 a	 gwiazdą	 wieczoru	 była	
natalia szroeder.	Wszyscy	 chętni	 do	 dal-
szej	zabawy,	mieli	możliwość	jej	kontynuacji	
przy	muzyce	granej	przez	DJ’a	Wesley’a.

malinowe święto
PRzyciąGnęło tłumy

Tegoroczny Festiwal Maliniaki cieszył się dużym zainteresowaniem społeczności Kraśnika.


