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 Dzięki środkom unijnym dwa sa-
morządy z naszego regionu zmoderni-
zują zdegradowane obszary miejskie. 
Chodzi o projekty powiatów kraśnic-
kiego i janowskiego, które pozwolą 
m.in. na utworzenie Środowiskowych 
Domów Samopomocy.
 W czwartek 3 września 2020 roku 
zostały podpisane umowy na projek-
ty opiewające na kwotę blisko 33 mln zł. 
Umowę podpisali Marszałek Wojewódz-
twa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, 
Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Wice-
starosta Kraśnicki Andrzej Cieśla, Sta-
rosta Janowski Artur Pizoń i Wicestaro-
sta Janowski Michał Komacki.
 Powiat Kraśnicki zrealizuje pro-
jekt pn. „Utworzenie Środowiskowego 
Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację 
terenu po byłej Przychodni specjalistycz-
nej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśni-

UMowA nA ReAlizACJę ŚRoDowiSKowego CentRUM 
wSPARCiA w KRAŚniKU PoDPiSAnA

ku”. Celem projektu jest ograniczenie zja-
wiska wykluczenia społecznego i koncen-
tracji ubóstwa. Ma to nastąpić poprzez 
poprawę dostępu do specjalistycznych 
usług opiekuńczych i leczniczych oraz 
dostępu do rynku pracy osób wykluczo-
nych lub zagrożonych ubóstwem i wyklu-
czeniem społecznym. Dzięki rewitalizacji 
terenu po byłej przychodni specjalistycz-
nej w Kraśniku, utworzony zostanie:
• Środowiskowy Dom Samopomocy 

„ŚDS - typu D”- dla osób z autyzmem  
i niepełnosprawnością sprzężoną;

• Środowiskowy Dom Samopomocy 
„ŚDS - typu C” - dla osób wykazujących 
inne przewlekłe zaburzenia czynno-
ści psychicznych, czyli osób starszych  
z objawami demencji starczej, choro-
bą alzheimera, itp.

- To ma być pierwszy w Lubelskiem tego 
typu ośrodek. Będzie służyć pomocą oso-

bom z autyzmem, niepełnosprawnym  
i starszym. Tego typu jednostka jaką 
chcemy stworzyć, nie ma ani w powie-
cie kraśnickim ani w województwie lu-
belskim. Podobny ośrodek, ale w oparciu 
o Dom Pomocy Społecznej z poszerzoną 
działalnością, funkcjonuje na lubelskiej 
Kalinowszczyźnie. W przypadku Środowi-
skowego Centrum Wsparcia w Kraśniku 
nie będzie powiązania z DPS. To będzie 
nowa, samodzielna jednostka. - mówi 
Andrzej Rolla, Starosta Kraśnicki.
 Zakończenie projektu planowa-
ne jest na kwiecień 2023 roku. wartość 
kosztorysowa wynosi 17 071 427,06 
mln zł, z czego dofinansowanie z Ue to 
11 820 215,44 zł, dofinansowanie z bu-
dżetu państwa 1 390 613,58 zł, a wkład 
własny Powiatu Kraśnickiego wynosi 
3 860 598,04 zł. obecnie jest ogłoszo-
ny przetarg na wykonawcę zadania. 

Od lewej: Wicestarosta Powiatu Janowskiego Michał Komacki, Starosta Powiatu Janowskiego Artur Pizoń, 
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Starosta Powiatu Kraśnickiego Andrzej Rolla, Wicestarosta Powiatu Kraśnickiego Andrzej Cieśla.

Radna 
Sejmiku Województwa Lubelskiego 

Anna Baluch.
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 władze Powiatu Kraśnickiego pod-
pisały umowę na dofinansowanie pro-
jektu wspierającego rozwój szkolnictwa 
zawodowego w ramach Działania 12.4 
„Kształcenie zawodowe” w ramach Regio-

Milionowe DofinAnSowAnie nA RozwóJ 
SzKolniCtwA zAwoDowego w PowieCie KRAŚniCKiM

będą organizowane między innymi dodat-
kowe zajęcia specjalistyczne oraz zwięk-
szona zostanie wpółpraca szkół i placówek 
kształcenia zawodowego z pracodawcami, 
szkołami wyższymi w celu poszerzenia do-
stępu uczniów i nauczycieli do nowocze-
snych technik i technologii, wdrażania no-
wych form nauczania, wsparcia uczniów  
w zakresie zdobywania dodatkowych 
uprawnień zwiększających ich szanse 
na rynku pracy, wyposażenia pracowni 
przedmiotów zawodowych. 
 Celem głównym projektu jest pod-
niesienie jakości kształcenia zawodowego 
poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycz-
nej i umiejętności praktycznych nauczycie-
li i uczniów w szkołach zawodowych prowa-
dzonych przez Powiat Kraśnicki oraz dopo-
sażenie bazy dydaktycznej w szkołach obję-
tych projektem. Projekt realizowany jest od 
września 2020 roku do września 2023 roku.

DzieRzKowiCe goSPoDARzeM tegoRoCznego ŚwiętA Plonów
 Rokrocznie obchodzone świę-
to plonów jest czasem radości i dzięk-
czynienia. Uroczystości rozpoczęły 
się przemarszem grup wieńcowych  
i wszystkich zaproszonych gości na 
plac w Dzierzkowicach Rynku gdzie 
odbyła się polowa Msza Święta.
 W trakcie marszu miała miejsce pre-
zentacja wieńców przygotowanych przez po-
szczególne grupy wieńcowe z gmin Powia-
tu Kraśnickiego. Mszy Świętej odprawionej 
w intencji rolników z terenu naszego powia-
tu, gdzie dziękowano Bogu za dary ziemi,  
a rolnikom za trud i poświęcenie włożone  
w jej uprawę, przewodniczyli ks. tomasz 
zieliński oraz ks. wiesław Rycerz, pro-
boszcz Parafii Świętego Stanisława i Świętej 
Marii Magdaleny w Dzierzkowicach. Pod-
czas oficjalnej części Dożynek Starosta Kra-
śnicki Andrzej Rolla i Wójt Gminy Dzierz-
kowice Marcin gąsiorowski, dziękując za-
proszonym gościom za przybycie, dokona-
li oficjalnego otwarcia Powiatowego Święta 
Plonów. Wśród zaproszonych gości pojawi-
li się: Kazimierz Choma - Poseł na Sejm 
Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski 
oraz przedstawiciele władz samorządowych 
Powiatu Kraśnickiego i władz samorządo-
wych miast i gmin z powiatu kraśnickiego.
 Najważniejszym momentem uroczy-
stości było przekazanie chleba przez Staro-
stów Dożynek gospodarzom: Staroście Kra-
śnickiemu Andrzejowi Rolli i Wójtowi Gminy 
Dzierzkowice Marcinowi Gąsiorowskiemu. 
W tym roku rolę Starostów Dożynek pełnili 
Pani Monika tracz-Cebula i Pan wojciech 
Racławski. Młodymi Starostami Dożynek 
Powiatowo-Gminnych byli iga Jesionek i Ja-
sio Kapuściński. W dalszej części Święta Plo-
nów rozstrzygnięty został konkurs na „Naj-
ładniejszy wieniec dożynkowy”. Komisja kon-
kursowa, w skład której weszli: Roman Bi-
jak - Przewodniczący, grzegorz Przywara, 
Maria Młynarczykowska, Renata Rachoń 

i tomasz wyka pierwszą nagrodą uhono-
rowała wieniec przygotowany przez grupę 
wieńcową z Gminy Kraśnik. Drugie miejsce 
jurorzy przyznali wieńcowi przygotowane-
mu przez grupę wieńcową z Gminy Dzierz-
kowice, natomiast trzecie miejsce zdobył wie-
niec grupy wieńcowej z Gminy Zakrzówek. 
Spośród dwóch najlepszych wieńców wybra-
no wieniec, który reprezentował Powiat Kra-
śnicki w konkursie wieńcowym podczas Do-
żynek Wojewódzkich w Bełżycach. W kolej-
nej części uroczystości odbyło się uroczyste 
wręczenie Medali Starosty Kraśnickiego. Ka-
pituła Medalu Starosty Kraśnickiego posta-
nowiła uhonorować Medalem Starosty oraz 
okolicznościową nagrodą Starostów Doży-
nek i zasłużonych rolników z naszego powia-
tu: Panią Monikę Tracz-Cebulę - Starościnę 
Dożynek Powiatowo-Gminnych w Dzierzko-
wicach, Pana Wojciecha Racławskiego - Sta-
rostę Dożynek Powiatowo-Gminnych, a tak-
że Pana grzegorza Chudzickiego z Gminy 
Urzędów. Medale i okolicznościowe nagro-
dy wręczyli Jacek Dubiel - Przewodniczą-
cy Rady Powiatu i jednocześnie Przewodni-
czący Kapituły Medalu Starosty oraz Andrzej 
Rolla Starosta Kraśnicki.

 Odznaczenia i dyplomy za Szczegól-
ne Osiągnięcia w Produkcji Rolnej otrzy-
mali najbardziej wyróżniający się przed-
stawiciele rolnictwa z Powiatu Kraśnickie-
go, a wśród nich:
Koło Gospodyń Wiejskich „zalesianki” 
w Ludmiłówce, Krzysztof Józef zapalski 
z Gminy Dzierzkowice, Dariusz Płecha 
z Gminy Dzierzkowice, Ryszard Kowal 
z Gminy Kraśnik, Henryk naurecki 
z Gminy Kraśnik, tomasz Rębacz z Gmi-
ny Szastarka, Marek gołoś z Gminy Wil-
kołaz, Dariusz Jacak z Gminy Zakrzówek, 
Marcin Mazur z Gminy Zakrzówek, Mar-
cin Pokrzywa z Gminy Annopol, Krzysz-
tof Maruszewski z Gminy Annopol, Piotr 
wojtan z Gminy Kraśnik, Sylwester flis 
z Gminy Trzydnik Duży, wojciech Bisz-
czak z Gminy Trzydnik Duży, Mirosław 
Magiełda z Gminy Gościeradów, tomasz 
furgała z Gminy Gościeradów. 
 Patronat Honorowy nad imprezą ob-
jął Marszałek Województwa Lubelskiego 
Jarosław Stawiarski, a całość uroczystości 
dopełnił koncert Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Wilkołaza pod batutą Pana Kazi-
mierza Kołodzieja. 

nalnego Progra-
mu operacyjnego 
województwa lu-
belskiego na lata 
2014-2020, współ-
finansowanego 
ze środków euro-
pejskiego fundu-
szu Społecznego, 
na kształcenie za-
wodowe o ogól-
nej wartości 7 057 
483,95 zł, w 6 351 
735,55 zł dofinan-
sowania.
 Dzięki pozy-

skanym środkom w Zespole Szkół nr 1  
w Kraśniku (Technikum), Zespole Szkół 
nr 2 w Kraśniku (Technikum) oraz Ze-
spole Szkół nr 3 w Kraśniku (Branżowa 
Szkoła Zawodowa I stopnia, Technikum) 

Od lewej: Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Monika Tracz-Cebula, Wojciech Racławski, 
Grzegorz Chudzicki, Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku Jacek Dubiel.
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PowiAtowe oBCHoDy StUleCiA zwyCięStwA PolSKi nAD 
BolSzewiKAMi w Bitwie wARSzAwSKieJ 1920 znAneJ JAKo

 „Cud nad wisłą” - takim mianem 
określamy zapisaną na kartach histo-
rii Bitwę warszawską, bitwę rozegra-
ną na przedpolach polskiej stolicy, któ-
rej wynik miał decydujący wpływ na 
kształt przyszłej europy.
 Naszym obowiązkiem jest podtrzy-
mywanie pamięci o tym wielkim wydarze-
niu, jednym z najważniejszych dla dziejów 
naszego Narodu i Europy, jakie miało miej-
sce po wschodniej stronie Warszawy. Przy-
padająca w tym roku 100. rocznica wydarze-
nia stała się okazją do złożenia hołdu wszyst-
kim Obrońcom Ojczyzny, którzy przyczynili 
się do zwycięstwa polskiego oręża.
 Uroczystości jubileuszowe odbyły 
się przy pomniku Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Urzędowie, gdzie po zakoń-
czonej Mszy Świętej celebrowanej w Ko-
ściele Parafialnym pod wezwaniem Świę-
tego Mikołaja przez Proboszcza ks. kan. 
dra Andrzeja wocha, nastąpiła część pa-
triotyczna. Po oficjalnych wystąpieniach, 
odczytaniu listów oraz wojskowym Ape-
lu Pamięci złożono wieńce na mogiłach 
Bohaterów poległych w walkach na zie-
mi urzędowskiej w 1920 r. Hołd pole-
głym w obronie Ojczyzny oddano rów-
nież pod pomnikami Anioła Wolności  
i Orląt Lwowskich oraz przy Mogile Le-
gionistów.
- Z głębokim szacunkiem wspominaj-
my tych, którzy pokonali najpierw wła-
sne ludzkie obawy, zwątpienie i ból od-
niesionych ran, a następnie zwyciężyli 
nad potężnym nieprzyjacielem ze wscho-
du. Wyrażam nadzieję, że pamięć o Wik-
torii Warszawskiej 1920 roku będzie wy-
dawać coraz obfitsze owoce, które będą 
utwierdzać naszą narodową dumę i jed-
ność, wiarę w nasze możliwości, zapał do 
pracy na rzecz bezpiecznego i pomyślne-

go rozwoju Najjaśniejszej Rzeczypospoli-
tej. - mówił Starosta Kraśnicki Andrzej 
Rolla.
 Przy pomniku Marszałka Józefa 
Piłsudskiego oraz Anioła Wolności war-
tę honorową tego dnia pełnili żołnierze 

22. Batalionu Lekkiej Piechoty Drugiej 
Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej 
imieniem majora Hieronima Dekutow-
skiego pseudonim „Zapora”. 
 Uczestnicy wydarzenia mieli moż-
liwość odwiedzenia usytuowanego w ryn-
ku promocyjnego namiotu Wojsk Obrony 
Terytorialnej, a wieczorem mogli wysłu-
chać pięknego koncertu Orkiestry Woj-
skowej z Lublina. Obchody 100. rocznicy 
Bitwy Warszawskiej w związku z panują-
cą pandemią odbyły się przy zachowaniu 
wszelkich środków ostrożności.
 Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla 
podczas Powiatowych Obchodów Setnej 
Rocznicy Zwycięstwa Polski nad bolsze-
wikami w Bitwie Warszawskiej 1920 po-
wiedział do zebranych:
- Drodzy mieszkańcy powiatu kra-
śnickiego, obchodzimy setną rocznicę 
zwycięstwa Polski nad Bolszewikami  
w Bitwie Warszawskiej. To pod dowódz-
twem Marszałka Józefa Piłsudskiego 
żołnierze odrodzonej Polski zatrzymali 
milionową armię Rosji Sowieckiej.
 To wspaniała wiktoria, wielka 
duma, polscy żołnierze, obronili Eu-
ropę przed czerwoną zarazą. Należy 
Nam pamiętać, że to jedna z najwięk-
szych i najważniejszych bitew w dzie-
jach świata. Trzy bitwy, które obroniły 
Polskę i chrześcijaństwo to Grunwald, 
później Wiedeń i Warszawa.

„CUD nAD wiSłą”
Żołnierze 22 Batalionu Lekkiej Piechoty 
Drugiej Lubelskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej pełnili wartę honorową 
przy pomniku Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 
oraz Anioła Wolności 
w Urzędowie.

„Pamiętajmy, z jaką odwagą i determinacją Polacy stanęli naprzeciw komunistycznego 
zagrożenia(...)” - mówił do zebranych Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.
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 Dziś, sto lat po tamtych wyda-
rzeniach pamiętamy o bohaterach 
tych walk. Pamiętajmy o dowódcach, 
szeregowych żołnierzach, kapelanach, 
ochotnikach.
 My Urzędowianie jesteśmy spad-
kobiercami swoich przodków, dziadków, 
którzy w tej wielkiej Bitwie brali udział, 
którzy wezwani przez marszałka Józe-
fa Piłsudskiego i premiera Wincentego 
Witosa poszli na front i zwyciężyli.
 Z dumą przypiąłem dziś do ma-
rynarki odznakę 35. pułku piechoty 
dziadka otrzymaną za 18 miesięcy na 
froncie bolszewickim. Składam hołd 
wszystkim polskim żołnierzom, którzy 
walczyli i polegli w Bitwie Warszaw-
skiej.
 Mówimy, że 100 lat temu zdarzył 
się Cud nad Wisłą. Tak, z całą pewnością. 
My wierzący wiemy, że: „Pan Bóg stanął 
w obronie Polski, a Matka Boża Łaska-
wa wsparła swoje dzieci”, po to, by mogli 
obronić wolność, niepodległość, a przede 
wszystkim obronić chrześcijaństwo.
 Matka Boża dwukrotnie obja-
wiła się w Bitwie Warszawskiej 14  
i 15 sierpnia w Ossowie i Wólce Ra-
dzymińskiej. A zaświadczyli o tym nie 
tylko Polacy, ale setki żołnierzy kra-
snej armii, którzy uciekając w popło-
chu widzieli postać Matki Bożej w sze-
rokim granatowym płaszczu w blasku 
światła. Niebiańska Maryja z tarczą 
w ręku odrzucała lecące w kierunku 
Polaków pociski. 
 I oto wbrew sowieckim zapewnie-
niom, że Boga nie ma, to prześladow-

cy wiary i mordercy księży katolickich 
stali się naocznymi świadkami obja-
wienia Najświętszej Maryi. Wrogowie 
krzyża chętnie i dobrowolnie dawali 
świadectwo istnienia Bogurodzicy!!! 
 Ale pamiętajmy, że Cud nad Wi-
słą był wymodlony przez cały naród:
• W 1920 nasi przodkowie z Marszał-

kiem Józefem Piłsudskim na czele 
zawierzyli Polskę Sercu Jezusowe-
mu i Maryi Jasnogórskiej 

• Naród odprawiał nowenny błagalno-
pokutne i nowenny o wstawiennic-
two Matki Bożej i ratunek dla Polski 
przed Najświętszym Sakramentem

• Biskupi polscy prosili Ojca Święte-
go i Episkopatu świata o modlitwę 

• Podczas Bitwy Warszawskiej jedy-
nym przedstawicielem dyplomatycz-
nych obcych państw był wysłannik 
Watykanu, przyszły Papież Pius XI

• W Bitwie Warszawskiej brało 
udział ponad 500 kapelanów w tym 
Ks. Ignacy Skorupko.

 Te płynące z milionów serc go-
rące błagania wzruszyły serce Naj-
czulszej z Matek i wyjednały łaskę 
Jej dwukrotnego publicznego ukaza-
nia się podczas walk na przedpolach 
Warszawy, co w konsekwencji zmieni-
ło bieg historii Polski, Europy i świata.
 Pamiętajmy, z jaką odwagą i de-
terminacją Polacy stanęli naprzeciw 
komunistycznego zagrożenia i zrozu-
miejmy, że byli takimi samymi ludź-
mi jak my, a jednak wzięli karabiny 
w ręce i stworzyli armię, która zderzy-
ła się z zahartowaną w boju, okrutną 

czerwoną gwiazdą lucyfera, lubują-
cą się w wydłubywaniu księżom oczu  
i krzyżowaniu polskich oficerów.
 Zawstydźmy się, jak na tle wspo-
mnienia o bitwie rozstrzygającej losy 
świata wygląda nasza niezdolność do 
obrony symboli religijnych? Na na-
szych oczach masowo zawieszane są 
tęczowe flagi na pomnikach i symbo-
lach religijnych w całym kraju.
 15 sierpnia o wschodzie słońca 
na krzyżu na szczycie Giewontu po-
jawiła się tęczowa flaga. Wcześniej 
sprofanowano figurę Chrystusa przed 
kościołem św. Krzyża i pomniku św. 
Jana Pawła II przed kościołem pw. 
Wszystkich Świętych w Warszawie.
 Walczmy o Polskę godną wiel-
kiego dziedzictwa, musimy obronić 
Polskę przed współczesnym komuni-
zmem, nie możemy dopuścić, aby Pol-
ska była za jakiś czas tęczowa i czer-
wona, Polska jest i będzie biało-czer-
wona i chrześcijańska!!! „Brońcie 
krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże 
było obrażane” to słowa papieża Jana 
Pawła II, wygłoszone w Zakopanem  
w 1997 roku. 
 Oto najważniejsze przesłanie 
triumfu 15 sierpnia 1920 roku. Niech 
pamięć o żołnierzach, walczących 
przed stu laty także za naszą dzisiej-
szą wolność, trwa wiecznie! Bądźmy 
wierni wartościom, o które walczyli 
żołnierze Bitwy Warszawskiej. Niech 
Pan Bóg ma w opiece naszą ojczyznę! 
Niech żyje Polska w stulecie Bitwy 
Warszawskiej.

Zwieńczeniem obchodów był wspaniały koncert Orkiestry Wojskowej z Lublina 
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 Z dniem 1 września 2020 r. naukę we 
wszystkich szkołach i placówkach oświato-
wych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki 
uczniowie rozpoczęli stacjonarnie w warun-
kach reżimu sanitarnego, określonego w wy-
tycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej 
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Na 
bieżąco monitorowana jest sytuacja w szko-
łach i placówkach, by zapewnić bezpieczeń-
stwo zarówno uczniom, jak i nauczycielom.
 Kształcenie w szkołach powiatowych 
rozpoczęło ponad 3 000 uczniów w 110 od-
działach oraz 337 uczestników Kwalifikacyj-
nych Kursów Zawodowych w 7 grupach, 
którymi opiekuje się ponad 400 nauczycie-
li. W samych klasach pierwszych stanowią-
cych 31 oddziałów, uczy się 652 absolwen-
tów szkół podstawowych. Jak wynika z da-
nych ogólnopolskiego systemu rekrutacji na 
naukę w szkołach poza Powiatem Kraśnic-
kim zdecydowało się 104 absolwentów szkół 
podstawowych z terenu powiatu, co stanowi 
zaledwie 14% ogółu wszystkich absolwentów 
klas ósmych szkół podstawowych.
 Zdecydowana większość tegorocz-
nych pierwszoklasistów szkół ponadpodsta-
wowych w Powiecie Kraśnickim zdecydowa-
ła się na naukę w liceach ogólnokształcących 
- 58%. Na drugim miejscu wśród wyborów 
młodzieży ukształtowały się technika - 32%, 

SzKoły PowiAtowe RozPoCzęły RoK SzKolny…
z czego największym uznaniem wśród mło-
dzieży cieszy się zawód technik informatyk, 
na drugim miejscu technik elektryk, nato-
miast na trzecim technik pojazdów samocho-
dowych. Najmniej liczebna grupa spośród 
absolwentów, zaledwie 10%, zdecydowało się 
na naukę w szkołach branżowych I stopnia.  
W szkołach znalazły miejsce sprawdzone roz-
szerzenia i kierunki kształcenia. Tegoroczną 
nowością jest spedytor oraz technik żywienia 
i usług gastronomicznych w Technikum nr 
3 w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku. Ponadto 
uczniowie szkół technicznych Zespołu Szkół 
nr 3 w Kraśniku kształcenie praktyczne po-
bierają w nowo otwartym Centrum Kształce-
nia Zawodowego. Władze Powiatu Kraśnic-
kiego zabiegają o środki finansowe na roz-
wój szkolnictwa zawodowego. Z nowo roz-
poczętym rokiem szkolnym władze powia-
tu podpisały umowę na dofinansowanie pro-
jektu wspierającego rozwój szkolnictwa za-
wodowego w ramach Działania 12.4 „Kształ-
cenie zawodowe” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego na lata 2014 - 2020, współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego o wartości 7 057 483,95 zł,  
w tym wysokość dofinansowania 6 351 735,55 
zł. Projekt realizowany jest od września 2020 
roku do września 2023 roku. 

 Dzięki pozyskanym środkom w Ze-
spole Szkół nr 1 w Kraśniku (Technikum), 
Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku (Techni-
kum) oraz Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku 
(Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum) do-
posażone zostaną m.in. pracownie przed-
miotów zawodowych. Zorganizowane będą 
również dodatkowe zajęcia specjalistyczne, 
co przyczyni się to do zwiększenia współ-
pracy szkół i placówek kształcenia zawodo-
wego z pracodawcami, szkołami wyższymi 
w celu zwiększenia dostępu uczniów i na-
uczycieli do nowoczesnych technik i tech-
nologii, wdrażania nowych form nauczania, 
wsparcia uczniów w zakresie zdobywania 
dodatkowych uprawnień zwiększających ich 
szanse na rynku pracy, wyposażenia pra-
cowni przedmiotów zawodowych.
 Ponadto z rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej powiat otrzymał 189 987 
zł na doposażenie Centrum Kształcenia Za-
wodowego oraz Zespołu Szkół nr 1 i Zespo-
łu Szkół nr 2 w Kraśniku.
 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,  
w tym trudnym dla nas czasie epidemii koro-
nawirusa wszystkim nauczycielom oraz pra-
cownikom oświaty życzymy dużo zdrowia, 
zadowolenia i satysfakcji z pracy zawodowej, 
pomyślności w życiu osobistym oraz samych 
dobrych dni w całym roku szkolnym.

lUBelSKie SPoRteM Stoi

 w Kraśniku odbyła się ceremonia 
otwarcia 26. ogólnopolskiej olimpiady Mło-
dzieży w Sportach Halowych „lubelskie 
2020”. to jedno z dziesięciu miast regionu, 
w których do 14 listopada ponad 2,5 tysiąca 
zawodników z całej Polski będzie walczyć  
o medale w kategoriach juniorskich.
 W uroczystości otwarcia udział wzię-
ło ponad 50 oficjalnych gości, a wśród nich 
między innymi: lech Sprawka - Wojewoda 
Lubelski, przedstawiciele Instytutu Sportu, 
przedstawiciele władz Województwa Lubel-

skiego, w tym Jarosław Stawiarski - Mar-
szałek Województwa Lubelskiego i Michał 
Mulawa - Wicemarszałek Województwa 
Lubelskiego, Prezydenci i Burmistrzowie 
Miast gospodarzy, Lubelski Kurator Oświa-
ty, Prezesi Interdyscyplinarnych Stowarzy-
szeń Sportowych, Radni Województwa Lu-
belskiego, Andrzej Rolla Starosta Kraśnic-
ki, Jacek Dubiel - Przewodniczący Rady Po-
wiatu w Kraśniku oraz sportowcy.
 Zmagania zawodników i zawodni-
czek można było podziwiać w następują-

cych dyscyplinach sportowych: badmin-
ton, boks, brydż sportowy, gimnastyka ar-
tystyczna, gimnastyka sportowa, gimnasty-
ka trampolina, judo, piłka ręczna, piłka siat-
kowa, szachy, szermierka, taekwondo olim-
pijskie, tenis stołowy, zapasy klasyczne, za-
pasy kobiet i zapasy wolne.
 Otwarcie olimpiady uświetnił wy-
stęp dziecięcego zespołu ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Kraśniku, Kingi woło-
szyn, Michała Subika oraz grupy tanecz-
nej UDS Dance Studio z Lublina. 

Podczas Inauguracji Roku Szkolenego Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla odwiedził uczniów powiatowych placówek w Kraśniku.
Od lewej: Inauguracja w ZS nr 3, inauguracja w ZS nr 1, inauguracja w ZS nr 2.
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 7 października oficjalnie otwar-
to Muzeum Regionalne w Kraśniku 
będące oddziałem Muzeum narodo-
wego w lublinie.
 Przebudowa muzeum w Kraśni-
ku realizowana była jako część projektu 
„Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa 
przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: 
edukacja, nauka, innowacyjność, promo-
cja regionu, turystyka”, który był realizo-
wany w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Program Opera-
cyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020, Oś priorytetowa VIII. Ochrona dzie-
dzictwa kulturowego i rozwój zasobów 
kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzic-
twa kulturowego i rozwój zasobów kul-
tury. Całkowity koszt projektu wyniósł  
34 153 641, 96 zł.
 Przedmiotem inwestycji była prze-
budowa i rozbudowa dwukondygnacyjne-
go, podpiwniczonego budynku użyteczno-
ści publicznej, oddziału Muzeum Regio-
nalnego w Kraśniku i filii Muzeum 24. 
Pułku Ułanów w Kraśniku. Cały budynek 
wraz z terenem dostosowany jest do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Muzeum 
znajduje się w budynku, który w większo-
ści zachował swój wygląd przypominają-
cy willę z lat 30 minionego wieku. Pierw-
sza przestrzeń to hol wypełniony dawny-

ofiCJAlne otwARCie MUzeUM RegionAlnego w KRAŚniKU

mi fotografiami Kraśnika eksponowany-
mi na ścianie w drewnianych oprawach. 
Znajdują się tam również najstarsze za-
chowane fotografie dotyczące Kraśnika  
i kraśniczan z początku XX wieku  
i z okresu powojennego lat 50-70. Na prze-
ciwległej ścianie znajduje się replika kre-
densu w stylistyce dwudziestolecia mię-
dzywojennego, którego konstrukcja za-
chęca do otworzenia drzwiczek, zajrzenia 
do szuflad - tam zwiedzający znajdą albu-
my z kolejnymi fotografiami.
 Założenia do scenariuszy wystaw  
w Muzeum Regionalnym w Kraśniku po 
remoncie budynku to historia i tradycja 24. 
Pułku Ułanów, od momentu powstania do 
okresu motoryzacji przez kampanię wrze-
śniową, aż po internowanie na Węgrzech.
 Na wystawie przedstawione są foto-
grafie z przebiegu organizacji pułku w la-
tach 1937-1939, ówczesne umundurowanie 
oraz elementy uzbrojenia (granaty, amu-
nicja strzelecka, oporządzenie wojskowe). 
Część ekspozycji dotycząca okresu po-
bytu pułku we Francji w 1940 r. oraz na 
Wyspach Brytyjskich w latach 1941-1944, 
a także kampanii na froncie zachodnim  
i podczas okupacji Niemiec do maja 1947 r.
 Sala wystaw zmiennych poświęco-
na jest historii i tradycji Ziemi Kraśnic-
kiej. W pierwszej odsłonie jest to wysta-

wa „OD PREHISTORYCZNEGO GARN-
KA DO ETNOGRAFICZNEGO DZBAN-
KA”: Wystawa ze zbiorów archeologicz-
nych i etnograficznych Muzeum Regio-
nalnego w Kraśniku - Oddziału Muzeum 
Lubelskiego w Lublinie.
 W uroczystości otwarcia obiek-
tu po modernizacji wzięli udział m.in. 
Dyrektor Biura Poselskiego Michał 
Stawiarski, który reprezentował Posła 
na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Kazi-
mierza Chomę, Wicemarszałek Woje-
wództwa Lubelskiego zbigniew wojcie-
chowski, który reprezentował Marszał-
ka Województwa lubelskiego w Lublinie  
Jarosława Stawiarskiego, zastępca dy-
rektora Muzeum Lubelskiego w Lubli-
nie Jolanta Żuk-orysiak, Ryszard Kuź-
niar z Muzeum Narodowego w Lublinie, 
Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Bur-
mistrz Miasta Kraśnik wojciech wilk, 
radni powiatowi i miejscy, Prezes Koła 
Koleżeńskiego 24. Pułku Ułanów Marek 
Rusek, Społeczny Opiekun Zabytków Po-
wiatu Kraśnickiego Dominik Szulc oraz 
ułani i sympatycy Koła 24. Pułku Ułanów 
w Kraśniku.
 Zachęcamy do odwiedzenia unowo-
cześnionego budynku Muzeum Regionalne-
go w Kraśniku przy ul. Józefa Piłsudskiego 7, 
od piątku do niedzieli w godzinach 9 - 17.

 na to wydarzenie czekała lokal-
na społeczność kilka lat. Upamiętnienie 
majora Romualda Kamińskiego to spo-
łeczna inicjatywa jednego z mieszkań-
ców wyżnianki pana Mariana Bisa, któ-
ry poświęcił wiele czasu i trudu, by do-
prowadzić do upamiętnienia bohatera.
 W zorganizowanie całego przed-
sięwzięcia związanego z umieszczeniem 
tablicy pamięci ułana 24 Pułku zaanga-
żowani byli Kazimierz Choma Poseł na 
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Wójt Gmi-
ny Dzierzkowice Marcin gąsiorowski 
oraz Społeczny Opiekun Zabytków dok-
tor Dominik Szulc.
 20 września w miejscowości Wyżni-
ca odbyła się uroczystość odsłonięcia ta-
blicy na kapliczce upamiętniającej majora 
Romualda Kamińskiego mieszkańca Wy-
żnianki, ułana 24. Pułku Ułanów w Kra-
śniku, a także Ofiarę Zbrodni Katyńskiej. 
Bohatera odznaczonego Medalem 10-lecia 
Odzyskania Niepodległości oraz Medalem 
za Wojnę w latach 1918-1921.
 W uroczystościach udział wzięli ro-
dzina Majora Romualda Kamińskiego: 
Sławomira Kamińska-Jakimiak, ire-

tABliCA PAMięCi MAJoRA KAMińSKiego oDSłoniętA

neusz Kamiński, Barbara gawrońska-
Petterson, Krzysztof gawroński, Mał-
gorzata Molik-Sjoberg, Katarzyna Mo-
lik-nibus, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej Kazimierz Choma, Marszałek 
Województwa Lubelskiego Jarosław Sta-
wiarski, Radna Sejmiku Województwa 
Lubelskiego Anna Baluch, Jacek Dubiel 
- Przewodniczący Rady Powiatu w Kra-
śniku, Członek Zarządu Powiatu w Kra-

śniku Roman Bijak, Dyrektor Biura Po-
selskiego Posła na Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej Kazimierza Chomy Michał Sta-
wiarski, Wójt Gminy Dzierzkowice Mar-
cin gąsiorowski, Sekretarz Miasta Kra-
śnik grażyna lejwoda, Kierownik Mu-
zeum 24. Pułku Ułanów i wiceprezes 
Koła 24. Pułku Ułanów w Kraśniku zdzi-
sław winkler, Robert gogółka, Poczty 
Sztandarowe oraz mieszkańcy Wyżnianki 
i gminy Dzierzkowice.
 Uroczystości rozpoczęła Msza 
Święta w Kościele pod wezwaniem Świę-
tego Józefa w Kraśniku w intencji żołnie-
rzy i ofiar zbrodni katyńskiej. Po mszy 
rozpoczęto oficjalną ceremonię odsłonię-
cia tablicy pamiątkowej, której dokona-
li Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
Kazimierz Choma, Marszałek Wojewódz-
twa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, 
Marian Bis oraz wnuczka świętej pamię-
ci majora Romualda Kamińskiego - Kata-
rzyna Molik-Nibus.
 Odczytany został również apel po-
ległych, w którym szczególnie wywołano 
nazwiska i imiona żołnierzy 24. Pułku za-
bitych przez Sowietów w 1940 roku.
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 Mieszkańcy Domu Pomocy Spo-
łecznej w Popkowicach świętowali ju-
bileusz 70-lecia placówki i 50-lecia Pa-
wilonu Sue Ryder. 
 Dom Pomocy Społecznej w Po-
pkowicach jest najstarszym domem po-
mocy społecznej w Powiecie Kraśnic-
kim i funkcjonuje od 25 września 1950 
roku. Jest to placówka typu stacjonar-
nego przeznaczona dla osób w pode-
szłym wieku i przewlekle somatycznie 
chorych. Posiada 186 miejsc. Do zadań 
domu należy zapewnienie podstawo-
wych potrzeb bytowych, usług opiekuń-
czych, usług wspomagających oraz po-
trzeb zdrowotnych. 
 Uroczystości rozpoczęła Msza 
Święta w Kościele pod wezwaniem Trój-
cy Przenajświętszej w Popkowicach, ce-
lebrowana przez księdza proboszcza  
Andrzeja Mizurę i ksiądza Jana Mi-
rosława Jęczałę. Pracownicy na cze-
le z dyrektorem Domu Pomocy Społecz-
nej w Popkowicach Mariolą Siek, a tak-
że mieszkańcami oraz zaproszonymi go-
śćmi wspólnie świętowali zacny jubileusz.
 Życzenia z okazji jubileuszu złożył 
personelowi oraz wszystkim podopiecz-
nym Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla:
- Jubileusz 70 - lecia istnienia Domu Po-

zACny JUBileUSz w DoMU PoMoCy SPołeCzneJ w PoPKowiCACH

mocy Społecznej w Popkowicach to świę-
to instytucji działających dzięki ludziom  
i dla ludzi. Lata wspólnego bycia razem 
na dobre i złe, dowodzą, że udało się 
stworzyć miejsce, które promieniuje cie-
płem, życzliwością i rodzinną atmosferą.
 W tak ważnym momencie trafne są 
słowa ojca Świętego Jana Pawła ii: 
- Człowiek jest wielki nie przez, to co posia-
da, lecz przez to kim jest: nie przez co, co 

ma, lecz przez to czym dzieli się innymi”.
- Słowa te wskazują na niezwykle waż-
ną potrzebę - potrzebę altruizmu, spoj-
rzenia na siebie przez pryzmat życia  
w społeczeństwie.- zaznaczył w wypowiedzi 
Andrzej Rolla Starosta Kraśnicki.
 Na zakończenie uroczystych ob-
chodów Jubileuszu uczestnicy obejrzeli 
występ artystyczny przygotowany przez 
członków grupy teatralnej „Wrzosy”.

 w całej Polsce trwały obchody 
40-lecia powstania Solidarności. ten 
masowy, obywatelski ruch, w którym 
Polacy postanowili zamanifestować 
swoje zdanie i wziąć odpowiedzialność 
za losy kraju, nie miał sobie równe-
go w europie. wydarzenia sierpniowe 
roku 1980 wraz z podpisaniem 31 dnia 
Porozumień Sierpniowych są dzisiaj 
obchodzone jako Dzień Solidarności  
i wolności.
 Nie byłoby to możliwe bez zaan-
gażowania milionów Polaków, którzy od-
ważyli się stawić opór niesprawiedliwości 
panującej w zniewolonej ojczyźnie i po-
wołali do życia „Solidarność”. W XX w. 
dwa zwycięstwa Polaków zmieniły bieg 
historii powszechnej: w 1920 r. zatrzyma-
nie marszu bolszewików na Rzeczpospo-
litą i dalej na zachód, a w 1980 r. pierwszy 
krok na drodze do uwolnienia się Europy 
Środkowo-Wschodniej od systemu narzu-
conego przez Moskwę. 
 Powstanie i „karnawał Solidarno-
ści” oraz podpisanie Porozumień Sierp-
niowych w 1980 r. należą do najważniej-

oBCHoDy DniA SoliDARnoŚCi i wolnoŚCi w lUBlinie
szych wydarzeń w powojennej historii na-
szego kraju. To nie tylko kamienie milo-
we na długiej i wyboistej drodze Polaków 
do demokracji i suwerenności, ale rów-
nież symboliczne kamienie, które poru-
szyły lawinę ustrojowych przemian 1989 
r. w Europie Środkowo-Wschodniej. 
 Zwycięstwo, do którego dro-
gę otworzyła przed 40 laty Solidarność  
- związek zawodowy i zarazem jeden  
z największych ruchów społecznych na 
świecie, było możliwe dzięki polskiemu 
umiłowaniu wolności i tradycjom patrio-
tycznym, przekazywanym z pokolenia na 
pokolenie. W 1980 roku byliśmy świad-
kami solidarnego współdziałania, opozy-
cji antykomunistycznej, wspieranej przez 
miliony rodaków. Polacy wykazali się 
wówczas niezwykle dojrzałą postawą oby-
watelską. Naszym obowiązkiem jest upa-
miętnianie tych historycznych wydarzeń. 
W preambule do Statutu czytamy, m.in. 
że NSZZ „Solidarność” powołany został  
w wyniku robotniczego protestu i utwo-
rzony na podstawie porozumienia za-
wartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku 

pomiędzy Międzyzakładowym Komite-
tem Strajkowym a Komisją Rządową. 
„(...) opierając swoje działania na grun-
cie etyki chrześcijańskiej i katolickiej 
nauki społecznej prowadzi działalność  
w zakresie obrony godności, praw i inte-
resów pracowniczych członków Związku 
oraz realizacji ich potrzeb materialnych, 
społecznych i kulturalnych” . Wywraca-
nie wartości zawsze prowadzi do zachwia-
nia normalnych relacji międzyludzkich. 
Dlatego nie można aprobować obecnych 
wydarzeń, gdzie próbuje się wprowadzić 
demoralizację już w przedszkolach pod 
pretekstem rzetelnej wiedzy, ośmiesza-
jąc tradycyjne małżeństwo i rodzinę oraz 
wychowanie doczesności i wierności. Do-
chodzi do podważania autorytetów rodzi-
ców, nauczycieli i wychowawców. Więc 
przesłanie Solidarności z roku 1980 jest 
dalej aktualne. Dokładnie 40 lat temu  
- 13 września 1980 został powołany Komi-
tet Założycielski Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego FŁT Kraśnik. 
Powołanie komitetu dało podwaliny kra-
śnickim strukturom związku.
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 władze Powiatu Kraśnickiego 
realizują kolejne inwestycje drogowe. 
 Jednym z nich jest przebudo-
wa drogi powiatowej numer 2289L re-
lacji Strzyżewice-Zakrzówek-Sulów-Bli-
nów-Polichna. Jest to odcinek drogowy 
o łącznej długości blisko 4,90 kilome-
tra wraz z budową nowoczesnego ener-
gooszczędnego oświetlenia drogowego 
w gminie Zakrzówek. Przetarg został 
przygotowany i rozstrzygnięty przez Za-
rząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, a 
Wykonawcą, który kompleksowo prze-
buduje ten odcinek jest kraśnicka firma 
WOD-BUD Spółka z o. o. Całość inwesty-
cji została oszacowana przez Wykonaw-
cę na kwotę 5 759.094,33 zł. Na realizację 
tego zadania Powiat Kraśnicki otrzymał 
dofinansowanie Wojewody Lubelskiego  
z Funduszu Dróg Samorządowych w wy-
sokości 60% wartości zadania. Partnerem 
Powiatu jest Gmina Zakrzówek, która za-
deklarowała swoje wsparcie w ramach 
wkładu własnego Beneficjenta. 
 Kolejną inwestycją jest przebudo-
wa mostu drogowego w ciągu drogi po-
wiatowej nr 2289 L w miejscowości Za-
krzówek. Modernizacja mostu drogowe-
go w miejscowości Zakrzówek to jedna z 
najważniejszych inwestycji powiatowych 
realizowanych w 2020 roku. Koszt całko-
wity inwestycji to 1 638.328,92 złotych.
 Powiat Kraśnicki otrzymał dofi-
nansowanie, w kwocie ponad milion zło-
tych ze środków rezerwy subwencji ogól-
nej, przyznane przez Ministerstwo Infra-
struktury na realizację tej inwestycji, któ-
ra jest kolejnym przykładem skuteczne-
go sięgania po środki zewnętrzne i dobrej 
współpracy pomiędzy samorządami.
 Celem inwestycji jest wybudowanie 
nowego obiektu w tym samym miejscu, 
który będzie miał formę zbliżoną do ist-
niejącego mostu. Zaplanowano także re-

inweStyCJe DRogowe w PowieCie
mont drogi na dojazdach do obiektu, prze-
budowę napowietrznej sieci niskiego na-
pięcia, sieci teletechnicznych oraz kanali-
zacji deszczowej. Zostaną również oczysz-
czone przydrożne rowy, umocnione skar-
py, powstaną chodniki oraz parkingi.
 Nowy most i ulepszona nawierzch-
nia drogi z pewnością poprawią komfort 
życia mieszkańców, jak również wpłynie 
na atrakcyjność regionu. Prace przebie-
gają zgodnie z harmonogramem, a ter-
min zakończenia przewidziany jest pod 
koniec 2020 roku.
 Powiat kontynuuje także zeszło-
roczne inwestycje realizowane przez Za-
rząd Dróg w Kraśniku. Tak jak obiecywa-
liśmy ruszyły zapowiadane prace przy bu-
dowie chodnika dla pieszych przy drodze 
powiatowej nr 2717L relacji Słodków-Rze-
czyca-Węglin w miejscowości Rzeczyca 
Ziemiańska w gminie Trzydnik Duży.
 W ramach inwestycji wykonane zo-
stanie ok. 600 m nowego chodnika. Re-
mont przyczyni się do polepszenia wize-
runku miejscowości, podniesienia jakości 
życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Po-
prawi funkcjonalność wsi oraz wpłynie na 
atrakcyjność tego obszaru. Inwestycję re-

alizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Kra-
śniku przy wsparciu Gminy Trzydnik Duży. 
 Budowa chodnika wzdłuż drogi po-
wiatowej nr 2702L w miejscowości Wy-
żnianka. Jest to bardzo dobra wiadomość 
dla mieszkańców tej miejscowości. Inwe-
stycja z całą pewnością podniesie walory 
estetyczne otoczenia, ale przede wszyst-
kim bezpieczeństwo i komfort użytkowa-
nia przez mieszkańców. Przedsięwzięcie 
nie byłoby jednak możliwe bez wsparcia 
Gminy Dzierzkowice.
 Rozpoczęcto długo oczekiwaną 
przez mieszkańców gminy Urzędów bu-
dowę chodnika wraz ze zjazdami przy 
drodze powiatowej numer 2701L na od-
cinku Zakościelne - Skorczyce - Popko-
wice. Chodnik zostanie wybudowany 
na dwóch odcinkach od Zakościelnego  
w kierunku Skorczyc oraz od Popkowic 
w kierunku Skorczyc. Na realizację tej in-
westycji mieszkańcy czekali około 20 lat. 
Zadanie będzie zrealizowane w całości 
pod koniec listopada 2020 roku.
 Powyższe zadania nie są jedyny-
mi inwestycjami drogowymi, jakie władze 
powiatu zaplanowały do realizacji jeszcze  
w roku 2020.

RUSzył oBieCAny ReMont 
DoMU PoMoCy SPołeCzneJ w KRAŚniKU

 Rozpoczął się długo oczekiwany remont 
Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku przy  
ul. Oboźnej 36. Wszystko z myślą o nieustan-
nym podnoszeniu standardów i usług bytowych, 
które wynikają z indywidualnych potrzeb osób  
w nim przebywających. W ramach trwających 
prac wyremontowane i dostosowane do po-
trzeb osób starszych, niepełnosprawnych zosta-
ną pomieszczenia mieszkalne tj. remont 35 po-
koi mieszkalnych, montaż platformy dla osób nie-
pełnosprawnych, remont łazienki na parterze, re-
mont stołówki oraz korytarza w piwnicy, remont 
pralni, kuchni, korytarza przy świetlicy, świetlicy, 
schodów przy kaplicy, kaplicy, a także wymiana 
instalacji elektrycznej wraz z wymianą sygnaliza-
cji alarmowo - przyzywowej dostosowanej do po-
trzeb osób z niepełnosprawnościami. Wartość ro-
bót w ramach umowy łącznie wynosi 770 000 zł. 
Środki własne to kwota 470 000 zł, a dofinansowa-
nie ze środków PFRON 300 000 zł.
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nowy oRDynAtoR oDDziAłU 
gineKologiCzno-PołoŻniCzego

 z dniem 10 sierpnia 2020 r. w Sa-
modzielnym Publicznym zakładzie opie-
ki zdrowotnej w Kraśniku rozpoczął pra-
cę dr n. med. Krzysztof Kot. objął stano-
wisko ordynatora oddziału ginekologicz-
no-Położniczo-noworodkowego.
 - To wysokiej klasy specjalista ginekolo-
gii i położnictwa, ceniony przez pacjent-
ki. Cechuje go duże doświadczenie, em-
patyczne podejście do pacjenta i szero-
ki zakres umiejetności zawodowych oraz 
organizacyjnych. Chcemy, żeby pacjentki, 
leczyły się w Kraśniku, a nie wyjeżdża-
ły leczyć się do Janowa czy Lublina. Cel 
mamy jasno zdefiniowany: „kraśnicka po-
rodówka” ma stać się miejscem przyja-
znym dla pacjentek i profesjonalnie za-
rządzanym. - mówi Andrzej Rolla, Sta-
rosta Kraśnicki.
 Krzysztof Kot ukończył studia me-
dyczne na Wydziale Lekarskim w Lubli-
nie. Uzyskał I (2003 r.) i II (2014 r.) stopień 
specjalizacji z położnictwa i ginekologii. 
W 2019 r. na Uniwersytecie Medycznym 
w Lublinie uzyskał stopień doktora nauk 
medycznych.
 Doświadczenie zawodowe zdo-
bywał pracując na stanowisku starsze-
go asystenta na oddziałach ginekologicz-
no-położniczych w SPSzW im. Jana Boże-
go w Lublinie przy ul. Lubartowskiej, SP 
ZOZ w Lubartowie oraz ostatnio w WSzS 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
w Lublinie przy Al. Kraśnickiej.
- Jestem przekonany, że dotychczasowe 
sukcesy zawodowe i wysokie kompetencje 
dr n. med. Krzysztofa Kota pozwolą dobrze 
wykorzystać doświadczenie całego persone-
lu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego-
Noworodkowego w SP ZOZ w Kraśniku, do-
kształcić personel, poszerzyć zakres usług 
medycznych, podnieść renomę oddziału. 
Staramy się pozyskać jak najlepszych spe-
cjalistów, aby nasz szpital cały czas się roz-

wijał. - Michał Jedliński, dyrektor SP ZOZ 
w Kraśniku.
 Jak dodaje dyrektor - To nie ostat-
ni transfer do naszego szpitala lekarza, 
dla którego takie wartości jak profesjo-
nalne leczenie, dobro pacjenta, empatia  
i uprzejmość stanowią to wartości nad-
rzędne.

- Moim priory-
tetem jest za-
pewnienie naj-
lepszych stan-
dardów ope-
racyjnych pa-
cjentkom Szpi-
tala w Kra-
śniku. Zamie-
rzam także 
wnieść wiele 
pozytywnych 
r o zw i ą za ń , 

które przyczynią się do lepszego funkcjo-
nowania oddziału. Na Oddziale będą wy-
konywane m.in. zabiegi laparoskopowe 
oraz techniki małoinwazyjne stosowane 
w ginekologii operacyjnej.
 W zakresie położnictwa będzie bez-
piecznie i komfortowo zarówno dla matki 
jak i dziecka przed, w trakcie i po porodzie. 
W najbliższym czasie przy oddziale roz-
poczną się zajęcia Szkoły Rodzenia przy-
gotowujące przyszłych rodziców do odbycia 
porodu i odpowiedzialnego macierzyństwa. 
Planowane jest także wprowadzenie do po-
rodu znieczulenia zewnątrzoponowego na 
życzenie pacjentki oraz nieinwazyjnej me-
tody łagodzenia bólu porodowego - znieczu-
lenia wziewnego Entonox. Z usług Oddzia-
łu i Poradni dla Kobiet i Kobiet Ciężarnych 
mogą korzystać pacjentki z całego powia-
tu i nie tylko - niezależnie od miejsca za-
mieszkania. - dr n. med. Krzysztof Kot Or-
dynator Oddziału Ginekologiczno-Położni-
czo-Noworodkowego. 

KoBietA 
goSPoDARnA 
wyJątKowA

 Jury konkursu „Kobieta gospodar-
na wyjątkowa” wyłoniło zwyciężczynie 
spośród członkiń kół gospodyń wiejskich.
 Gościem gali finałowej, która odby-
ła się 2 października w Centrum Spotkania 
Kultur w Lublinie była Agata Kornhauser-
Duda, żona prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Motywem przewodnim tegorocznej 
edycji wydarzenia było lubelskie jabłko. Pa-
nie zmierzyły się w trzech kategoriach: na 
najlepszą szarlotkę z wykorzystaniem lubel-
skiego jabłka, na najlepsze produkty i potra-
wy charakterystyczne dla regionu lubelskie-
go wykonane z wykorzystaniem lubelskie-
go jabłka oraz konkurs na najpiękniejsze 
wyroby rękodzielnicze „Rękodzieło - piękno 
tradycji we współczesnym świecie”. 
 Do konkursu zgłosiło się blisko 400 
Kół Gospodyń Wiejskich z województwa 
lubelskiego, a jego uczestniczki zaprezen-
towały 390 potraw z wykorzystaniem lu-
belskiego jabłka oraz ponad 400 szarlotek 
przyrządzonych zwykle zgodnie z tradycyj-
ną recepturą, ale także w niekonwencjonal-
ny sposób. 
 Pierwsze miejsce zdobyła szarlotka 
upieczona przez Koło Gospodyń Wiejskich 
Pukarzowianki, na drugim miejscu znalazło 
się Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Acti-
vum”, trzecie miejsce zajęły kobiety z Mo-
rynia Koloni z powiatu hrubieszowskiego. 
Najsmaczniejszą potrawą okazała się lekko 
pikantna zupa jabłkową z chipsami z bocz-
ku autorstwa Koła Gospodyń Wiejskich  
w Rossoszy, drugie miejsce przyznano po-
lędwiczkom w sosie jabłkowym i buracz-
kami z jabłkiem, które powstały w kuchni 
Koła Gospodyń Wiejskich w Zagrodach, na 
trzecim miejscu podium uplasował się bi-
gos z jabłek od Koła gospodyń wiejskich 
w Moniakach. Wśród wyrobów rękodziel-
niczych nagrodzono kwiaty ogrodowe stwo-
rzone przez Koło Gospodyń Wiejskich Ku-
kiełczanki, pająka Koła Gospodyń Wiej-
skich w Modliborzycach oraz pisankę-kra-
szankę pań z Wierzbicy Osiedla. Gospoda-
rzem całego wydarzenia był Jarosław Sta-
wiarski - Marszałek Województwa Lubel-
skiego, który podkreślił bogactwo lubelskiej 
tradycji i siłę kultury wiejskiej drzemiącej  
w Kołach Gospodyń Wiejskich z terenu Wo-
jewództwa Lubelskiego.
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 Męski zespół Śpiewaczy „Majda-
niacy” z Majdanu obleszcze zdobył Basz-
tę-nagrodę główną w kategorii zespołów 
śpiewaczych podczas 54. ogólnopolskie-
go festiwalu Kapel i Śpiewaków ludo-
wych w Kazimierzu nad wisłą.
 W konkursie festiwalowym wzięło 
udział około 500 artystów ludowych z 14 
województw. Jury oceniając dobór regio-
nalnego repertuaru, cechy regionalnego 
stylu oraz poziom artystyczny, przyzna-
ło nagrody i wyróżnienia na łączną kwo-
tę 80 tysięcy złotych. Głównym fundato-
rem nagród było Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego oraz Marsza-
łek Województwa Lubelskiego Jarosław 
Stawiarski, Wojewódzki Ośrodek Kultu-
ry w Lublinie i Narodowy Instytut Kultury 
i Dziedzictwa Wsi.
 Podczas XXV sesji Rady Powiatu  
w Kraśniku VI kadencji uroczyście po-
dziękowano Męskiemu Zespołowi Śpie-
waczemu „Majdaniacy” z Majdanu Ob-
leszcze za zdobycie BASZTY - głównej na-
grody podczas 54. Ogólnopolskiego Festi-
walu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Ka-
zimierzu Dolnym, za wieloletnią działal-

tRyUMf MAJDAniAKów - BASztA zDoBytA

ność artystyczną oraz promocję Powiatu 
Kraśnickiego.
 Z rąk Starosty Kraśnickiego  
Andrzeja Rolli Zespół otrzymał okolicz-
nościowy bon, zaś Przewodniczący Rady 
Powiatu w Kraśniku Jacek Dubiel wrę-

czył statuetkę z podziękowaniami.
 Z ogromną radością i wielkim 
wzruszeniem pragniemy złożyć Zespo-
łowi najserdeczniejsze życzenia dalszych 
sukcesów w pracy artystycznej, zdrowia 
oraz szczęścia rodzinnego.

 Po raz siódmy w Kraśniku spotka-
li się kolarze MtB by ścigać się na lokal-
nych trasach Powiatu Kraśnickiego. 
 Ponad 250 zawodników rywalizo-
wało w niedzielę, 6 września 2020 roku  
w VII Ogólnopolskim Maratonie ATOL-BI-
KE MTB o Puchar Ministra Sportu i Na-
grody Burmistrza Miasta Kraśnik. Miłośni-
cy dwóch kółek mimo deszczowej pogody 
dali z siebie wszystko.
 Trasa maratonu prowadziła leśnymi 
ścieżkami w dzielnicy fabrycznej Kraśnika  
i lasami gminy Urzędów i Dzierzkowice. 
Kolarze startowali w dwóch dystansach 
MINI 30 kilometrów i PROFI 60 kilome-
trów w kilku kategoriach wiekowych. Nie 
zabrakło trasy dla najmłodszych kolarzy. 
Na wszystkich uczestników czekały meda-
le i bidony, a dla zwycięzców poszczegól-
nych kategorii atrakcyjne nagrody. Oprócz 
zawodników z naszego regionu, wystarto-
wało także sporo sympatyków terenowej 
jazdy na rowerze z lubelszczyzny.
 Pierwszy oficjalny przejazd otwo-
rzył Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej  
Kazimierz Choma. 
 Nagrody dla kolarzy wręczyli Sta-
rosta Powiatu Kraśnickiego Andrzej Rol-
la i Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Kraśnik Krzysztof Babisz.

Atol-BiKe MtB
ogólnoPolSKi MARAton w KRAŚniKU

Imprezę zorganizował klub Erkado Racing 
Team. Miłośnicy dwóch kółek rywalizowali 
o Puchar Ministra Sportu i Turystyki oraz 
o nagrody Burmistrza Kraśnika.
 Patronat Honorowy nad imprezą ob-
jęli Danuta Dmowska-Andrzejuk Mini-
ster Sportu i Turystyki, Jarosław Stawiar-
ski Marszałek Województwa Lubelskiego 
oraz inspektor Artur Bielecki Komendant 
Wojewódzki Policji w Lublinie.

Władze Powiatu postanowiły uhonorować sukces „Majdaniaków”, 
którzy od lat są chlubą Ziemi Kraśnickiej.


