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Umowa na realizację Środowiskowego Centrum
Wsparcia w Kraśniku podpisana

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.

Dzięki środkom unijnym dwa samorządy z naszego regionu zmodernizują zdegradowane obszary miejskie.
Chodzi o projekty powiatów kraśnickiego i janowskiego, które pozwolą
m.in. na utworzenie Środowiskowych
Domów Samopomocy.
W czwartek 3 września 2020 roku
zostały podpisane umowy na projekty opiewające na kwotę blisko 33 mln zł.
Umowę podpisali Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Wicestarosta Kraśnicki Andrzej Cieśla, Starosta Janowski Artur Pizoń i Wicestarosta Janowski Michał Komacki.
Powiat Kraśnicki zrealizuje projekt pn. „Utworzenie Środowiskowego
Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację
terenu po byłej Przychodni specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśni-

ku”. Celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i koncentracji ubóstwa. Ma to nastąpić poprzez
poprawę dostępu do specjalistycznych
usług opiekuńczych i leczniczych oraz
dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dzięki rewitalizacji
terenu po byłej przychodni specjalistycznej 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 czynności psychicznych, czyli osób starszych
z objawami demencji starczej, chorobą 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 powiecie kraśnickim ani w województwie lubelskim. Podobny ośrodek, ale w oparciu
o Dom Pomocy Społecznej z poszerzoną
działalnością, funkcjonuje na lubelskiej
Kalinowszczyźnie. W przypadku Środowiskowego Centrum Wsparcia w Kraśniku
nie będzie powiązania z DPS. To będzie
nowa, samodzielna jednostka. - mówi
Andrzej Rolla, Starosta Kraśnicki.
Zakończenie projektu planowane 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 budżetu państwa 1 390 613,58 zł, a wkład
własny Powiatu Kraśnickiego wynosi
3 860 598,04 zł. Obecnie jest ogłoszony przetarg na wykonawcę zadania.

Radna
Sejmiku Województwa Lubelskiego
Anna Baluch.

facebook.com/powiatkrasnicki
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Milionowe dofinansowanie na rozwój
szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim

Władze Powiatu Kraśnickiego podpisały umowę na dofinansowanie projektu wspierającego rozwój szkolnictwa
zawodowego w ramach Działania 12.4
„Kształcenie zawodowe” w ramach Regio-

nalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020, współfinan sowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
na kształcenie zawodowe o ogólnej wartości 7 057
483,95 zł, w 6 351
735,55 zł dofinansowania.
Dzięki
pozyskanym środkom w Zespole Szkół nr 1
w Kraśniku (Technikum), Zespole Szkół
nr 2 w Kraśniku (Technikum) oraz Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku (Branżowa
Szkoła Zawodowa I stopnia, Technikum)

będą organizowane między innymi dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz zwiększona zostanie wpółpraca szkół i placówek
kształcenia zawodowego z pracodawcami,
szkołami wyższymi w celu poszerzenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, wdrażania nowych form nauczania, wsparcia uczniów
w zakresie zdobywania dodatkowych
uprawnień zwiększających ich szanse
na rynku pracy, wyposażenia pracowni
przedmiotów zawodowych.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego
poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem. Projekt realizowany jest od
września 2020 roku do września 2023 roku.

Dzierzkowice gospodarzem tegorocznego święta plonów
Rokrocznie obchodzone święto plonów jest czasem radości i dziękczynienia. 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 prezentacja wieńców przygotowanych przez poszczególne grupy wieńcowe z gmin Powiatu Kraśnickiego. Mszy Świętej odprawionej
w intencji rolników z terenu naszego powiatu, gdzie dziękowano Bogu za dary ziemi,
a rolnikom za trud i poświęcenie włożone
w jej uprawę, przewodniczyli ks. Tomasz
Zieliński oraz ks. Wiesław Rycerz, proboszcz Parafii Świętego Stanisława i Świętej
Marii Magdaleny w Dzierzkowicach. Podczas oficjalnej części Dożynek Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla i Wójt Gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski, dziękując zaproszonym gościom za przybycie, dokonali oficjalnego otwarcia Powiatowego Święta
Plonów. Wśród zaproszonych gości pojawili się: Kazimierz Choma - Poseł na Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
oraz przedstawiciele władz samorządowych
Powiatu Kraśnickiego i władz samorządowych miast i gmin z powiatu kraśnickiego.
Najważniejszym momentem uroczystości było przekazanie chleba przez Starostów Dożynek gospodarzom: Staroście Kraśnickiemu 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 Jasio Kapuściński. W dalszej części Święta Plonów rozstrzygnięty został konkurs na „Najładniejszy wieniec dożynkowy”. Komisja konkursowa, w skład której weszli: Roman Bijak - Przewodniczący, Grzegorz Przywara,
Maria Młynarczykowska, Renata Rachoń
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i Tomasz Wyka pierwszą nagrodą uhonorowała wieniec przygotowany przez grupę
wieńcową z Gminy Kraśnik. Drugie miejsce
jurorzy przyznali wieńcowi przygotowanemu przez grupę wieńcową z Gminy Dzierzkowice, natomiast trzecie miejsce zdobył wieniec grupy wieńcowej z Gminy Zakrzówek.
Spośród dwóch najlepszych wieńców wybrano wieniec, który reprezentował Powiat Kraśnicki w konkursie wieńcowym podczas Dożynek Wojewódzkich w Bełżycach. W kolejnej części uroczystości odbyło się uroczyste
wręczenie Medali Starosty Kraśnickiego. Kapituła Medalu Starosty Kraśnickiego postanowiła uhonorować Medalem Starosty oraz
okolicznościową nagrodą Starostów Dożynek i zasłużonych rolników z naszego powiatu: Panią Monikę Tracz-Cebulę - Starościnę
Dożynek Powiatowo-Gminnych w Dzierzkowicach, Pana Wojciecha Racławskiego - Starostę Dożynek Powiatowo-Gminnych, a także Pana Grzegorza Chudzickiego z Gminy
Urzędów. Medale i okolicznościowe nagrody wręczyli Jacek Dubiel - Przewodniczący Rady Powiatu i jednocześnie Przewodniczący Kapituły Medalu Starosty oraz Andrzej
Rolla Starosta Kraśnicki.

Odznaczenia i dyplomy za Szczególne Osiągnięcia w Produkcji Rolnej otrzymali najbardziej wyróżniający się przedstawiciele rolnictwa z Powiatu Kraśnickiego, 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 Gminy Szastarka, Marek Gołoś z Gminy Wilkołaz, Dariusz Jacak z Gminy Zakrzówek,
Marcin Mazur z Gminy Zakrzówek, Marcin Pokrzywa z Gminy Annopol, Krzysztof Maruszewski z Gminy Annopol, Piotr
Wojtan z Gminy Kraśnik, Sylwester Flis
z Gminy Trzydnik Duży, Wojciech Biszczak z Gminy Trzydnik Duży, Mirosław
Magiełda z Gminy Gościeradów, Tomasz
Furgała z Gminy Gościeradów.
Patronat Honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Lubelskiego
Jarosław Stawiarski, a całość uroczystości
dopełnił koncert Młodzieżowej Orkiestry
Dętej z Wilkołaza pod batutą Pana Kazimierza Kołodzieja.

Od lewej: Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Monika Tracz-Cebula, Wojciech Racławski,
Grzegorz Chudzicki, Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku Jacek Dubiel.

PANORAMA Powiatu Kraśnickiego

Powiatowe Obchody Stulecia Zwycięstwa Polski nad
Bolszewikami w Bitwie Warszawskiej 1920 znanej jako

„Cud nad Wisłą”

„Cud nad Wisłą” - takim mianem
określamy zapisaną na kartach historii Bitwę Warszawską, bitwę rozegraną na przedpolach polskiej stolicy, której wynik miał decydujący wpływ na
kształt przyszłej Europy.
Naszym obowiązkiem jest podtrzymywanie pamięci o tym wielkim wydarzeniu, jednym z najważniejszych dla dziejów
naszego Narodu i Europy, jakie miało miejsce po wschodniej stronie Warszawy. Przypadająca w tym roku 100. rocznica wydarzenia stała się okazją do złożenia hołdu wszystkim Obrońcom Ojczyzny, którzy przyczynili
się do zwycięstwa polskiego oręża.
Uroczystości jubileuszowe odbyły
się przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Urzędowie, gdzie po zakończonej Mszy Świętej celebrowanej w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Świętego Mikołaja przez Proboszcza ks. kan.
dra Andrzeja Wocha, nastąpiła część patriotyczna. Po oficjalnych wystąpieniach,
odczytaniu listów oraz wojskowym Apelu Pamięci złożono wieńce na mogiłach
Bohaterów poległych w walkach na ziemi urzędowskiej w 1920 r. Hołd poległym w obronie Ojczyzny oddano również pod pomnikami Anioła Wolności
i Orląt Lwowskich oraz przy Mogile Legionistów.
- Z głębokim szacunkiem wspominajmy tych, którzy pokonali najpierw własne ludzkie obawy, zwątpienie i ból odniesionych ran, a następnie zwyciężyli
nad potężnym nieprzyjacielem ze wschodu. Wyrażam nadzieję, że pamięć o Wiktorii Warszawskiej 1920 roku będzie wydawać coraz obfitsze owoce, które będą
utwierdzać naszą narodową dumę i jedność, wiarę w nasze możliwości, zapał do
pracy na rzecz bezpiecznego i pomyślne-

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

go rozwoju Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. - mówił Starosta Kraśnicki Andrzej
Rolla.
Przy pomniku Marszałka Józefa
Piłsudskiego oraz Anioła Wolności wartę honorową tego dnia pełnili żołnierze

„Pamiętajmy, z jaką odwagą i determinacją Polacy stanęli naprzeciw komunistycznego
zagrożenia(...)” - mówił do zebranych Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.
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22. Batalionu Lekkiej Piechoty Drugiej
Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej
imieniem majora Hieronima Dekutowskiego pseudonim „Zapora”.
Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość odwiedzenia usytuowanego w rynku promocyjnego namiotu Wojsk Obrony
Terytorialnej, a wieczorem mogli wysłuchać pięknego koncertu Orkiestry Wojskowej z Lublina. Obchody 100. rocznicy
Bitwy Warszawskiej w związku z panującą pandemią odbyły się przy zachowaniu
wszelkich środków ostrożności.
Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla
podczas Powiatowych Obchodów Setnej
Rocznicy Zwycięstwa Polski nad bolszewikami w Bitwie Warszawskiej 1920 powiedział do zebranych:
- Drodzy mieszkańcy powiatu kraśnickiego, obchodzimy setną rocznicę
zwycięstwa Polski nad Bolszewikami
w Bitwie Warszawskiej. To pod dowództwem Marszałka Józefa Piłsudskiego
żołnierze odrodzonej Polski zatrzymali
milionową armię Rosji Sowieckiej.
To wspaniała wiktoria, wielka
duma, polscy żołnierze, obronili Europę przed czerwoną zarazą. Należy
Nam pamiętać, że to jedna z największych i najważniejszych bitew w dziejach świata. Trzy bitwy, które obroniły
Polskę i chrześcijaństwo to Grunwald,
później Wiedeń i Warszawa.
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Dziś, sto lat po tamtych wydarzeniach pamiętamy o bohaterach
tych walk. Pamiętajmy o dowódcach,
szeregowych żołnierzach, kapelanach,
ochotnikach.
My Urzędowianie jesteśmy spadkobiercami swoich przodków, dziadków,
którzy w tej wielkiej Bitwie brali udział,
którzy wezwani przez marszałka Józefa Piłsudskiego i premiera Wincentego
Witosa poszli na front i zwyciężyli.
Z dumą przypiąłem dziś do marynarki odznakę 35. pułku piechoty
dziadka otrzymaną za 18 miesięcy na
froncie bolszewickim. Składam hołd
wszystkim polskim żołnierzom, którzy
walczyli i polegli w Bitwie Warszawskiej.
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 Łaskawa wsparła swoje dzieci”, po to, by mogli
obronić wolność, niepodległość, a przede
wszystkim obronić chrześcijaństwo.
Matka Boża dwukrotnie objawiła się w Bitwie Warszawskiej 14
i 15 sierpnia w Ossowie i Wólce Radzymińskiej. A zaświadczyli o tym nie
tylko Polacy, ale setki żołnierzy krasnej armii, którzy uciekając w popłochu widzieli postać Matki Bożej w szerokim granatowym płaszczu w blasku
światła. Niebiańska Maryja z tarczą
w ręku odrzucała lecące w kierunku
Polaków pociski.
I oto wbrew sowieckim zapewnieniom, że Boga nie ma, to prześladow-

cy wiary i mordercy księży katolickich
stali się naocznymi świadkami objawienia Najświętszej Maryi. Wrogowie
krzyża chętnie i dobrowolnie dawali
świadectwo istnienia Bogurodzicy!!!
Ale pamiętajmy, że Cud nad Wisłą był wymodlony przez cały naród:
• W 1920 nasi przodkowie z Marszałkiem Józefem Piłsudskim na czele
zawierzyli Polskę Sercu Jezusowemu i Maryi Jasnogórskiej
• Naród odprawiał nowenny błagalnopokutne i nowenny o wstawiennictwo Matki Bożej i ratunek dla Polski
przed Najświętszym Sakramentem
• Biskupi polscy prosili Ojca Świętego i Episkopatu świata o modlitwę
• Podczas Bitwy Warszawskiej jedynym przedstawicielem dyplomatycznych 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 gorące błagania wzruszyły serce Najczulszej z Matek i wyjednały łaskę
Jej dwukrotnego publicznego ukazania się podczas walk na przedpolach
Warszawy, co w konsekwencji zmieniło bieg historii Polski, Europy i świata.
Pamiętajmy, z jaką odwagą i determinacją Polacy stanęli naprzeciw
komunistycznego zagrożenia i zrozumiejmy, że byli takimi samymi ludźmi jak my, a jednak wzięli karabiny
w ręce i stworzyli armię, która zderzyła się z zahartowaną w boju, okrutną

czerwoną gwiazdą lucyfera, lubującą się w wydłubywaniu księżom oczu
i krzyżowaniu polskich oficerów.
Zawstydźmy się, jak na tle wspomnienia o bitwie rozstrzygającej losy
świata wygląda nasza niezdolność do
obrony symboli religijnych? Na naszych oczach masowo zawieszane są
tęczowe flagi na pomnikach i symbolach religijnych w całym kraju.
15 sierpnia o wschodzie słońca
na krzyżu na szczycie Giewontu pojawiła 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 wielkiego dziedzictwa, musimy obronić
Polskę przed współczesnym komunizmem, nie możemy dopuścić, aby Polska była za jakiś czas tęczowa i czerwona, Polska jest i będzie biało-czerwona 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 dzisiejszą 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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Szkoły powiatowe rozpoczęły rok szkolny…
Z dniem 1 września 2020 r. naukę we
wszystkich szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki
uczniowie rozpoczęli stacjonarnie w warunkach reżimu sanitarnego, określonego w wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Na
bieżąco monitorowana jest sytuacja w szkołach i placówkach, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno uczniom, jak i nauczycielom.
Kształcenie w szkołach powiatowych
rozpoczęło ponad 3 000 uczniów w 110 oddziałach oraz 337 uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w 7 grupach,
którymi opiekuje się ponad 400 nauczycieli. W samych klasach pierwszych stanowiących 31 oddziałów, uczy się 652 absolwentów szkół podstawowych. Jak wynika z danych ogólnopolskiego systemu rekrutacji na
naukę w szkołach poza Powiatem Kraśnickim zdecydowało się 104 absolwentów szkół
podstawowych z terenu powiatu, co stanowi
zaledwie 14% ogółu wszystkich absolwentów
klas ósmych szkół podstawowych.
Zdecydowana większość tegorocznych pierwszoklasistów szkół ponadpodstawowych w Powiecie Kraśnickim zdecydowała się na naukę w liceach ogólnokształcących
- 58%. Na drugim miejscu wśród wyborów
młodzieży ukształtowały się technika - 32%,

z czego największym uznaniem wśród młodzieży cieszy się zawód technik informatyk,
na drugim miejscu technik elektryk, natomiast na trzecim technik pojazdów samochodowych. Najmniej liczebna grupa spośród
absolwentów, zaledwie 10%, zdecydowało się
na naukę w szkołach branżowych I stopnia.
W szkołach znalazły miejsce sprawdzone rozszerzenia 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 pobierają w nowo otwartym Centrum Kształcenia Zawodowego. Władze Powiatu Kraśnickiego zabiegają o środki finansowe na rozwój szkolnictwa zawodowego. Z nowo rozpoczętym rokiem szkolnym władze powiatu podpisały umowę na dofinansowanie projektu wspierającego rozwój szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 12.4 „Kształcenie zawodowe” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 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 Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku (Technikum),
Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku (Technikum) oraz Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku
(Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum) doposażone zostaną m.in. pracownie przedmiotów zawodowych. Zorganizowane będą
również dodatkowe zajęcia specjalistyczne,
co przyczyni się to do zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami, szkołami wyższymi
w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, wdrażania nowych form nauczania,
wsparcia uczniów w zakresie zdobywania
dodatkowych uprawnień zwiększających ich
szanse na rynku pracy, wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych.
Ponadto z rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej powiat otrzymał 189 987
zł na doposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
w tym trudnym dla nas czasie epidemii koronawirusa wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty życzymy dużo zdrowia,
zadowolenia i satysfakcji z pracy zawodowej,
pomyślności w życiu osobistym oraz samych
dobrych dni w całym roku szkolnym.

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.

Lubelskie sportem stoi

W Kraśniku odbyła się ceremonia
otwarcia 26. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 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 wzięło ponad 50 oficjalnych gości, a wśród nich
między innymi: Lech Sprawka - Wojewoda
Lubelski, przedstawiciele Instytutu Sportu,
przedstawiciele władz Województwa Lubelpowiatkrasnicki.pl

skiego, w tym Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego i Michał
Mulawa - Wicemarszałek Województwa
Lubelskiego, Prezydenci i Burmistrzowie
Miast gospodarzy, Lubelski Kurator Oświaty, Prezesi Interdyscyplinarnych Stowarzyszeń Sportowych, Radni Województwa Lubelskiego, Andrzej Rolla Starosta Kraśnicki, Jacek Dubiel - Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku oraz sportowcy.
Zmagania zawodników i zawodniczek można było podziwiać w następują-

cych dyscyplinach sportowych: badminton, boks, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, gimnastyka trampolina, judo, piłka ręczna, piłka siatkowa, szachy, szermierka, taekwondo olimpijskie, tenis stołowy, zapasy klasyczne, zapasy kobiet i zapasy wolne.
Otwarcie olimpiady uświetnił występ dziecięcego zespołu ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku, Kingi Wołoszyn, Michała Subika oraz grupy tanecznej UDS Dance Studio z Lublina.
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Oficjalne otwarcie Muzeum Regionalnego w Kraśniku
7 października oficjalnie otwarto Muzeum Regionalne w Kraśniku
będące Oddziałem Muzeum Narodowego w Lublinie.
Przebudowa muzeum w Kraśniku realizowana była jako część projektu
„Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa
przeszłości i nowe wyzwania przyszłości:
edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka”, który był realizowany w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 20142020, Oś priorytetowa VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Całkowity koszt projektu wyniósł
34 153 641, 96 zł.
Przedmiotem inwestycji była przebudowa i rozbudowa dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego budynku użyteczności publicznej, oddziału Muzeum Regionalnego w Kraśniku i filii Muzeum 24.
Pułku Ułanów w Kraśniku. Cały budynek
wraz z terenem dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Muzeum
znajduje się w budynku, który w większości zachował swój wygląd przypominający willę z lat 30 minionego wieku. Pierwsza przestrzeń to hol wypełniony dawny-

mi fotografiami Kraśnika eksponowanymi na ścianie w drewnianych oprawach.
Znajdują się tam również najstarsze zachowane fotografie dotyczące Kraśnika
i kraśniczan z początku XX wieku
i z okresu powojennego lat 50-70. Na przeciwległej ścianie znajduje się replika kredensu w stylistyce dwudziestolecia międzywojennego, którego konstrukcja zachęca do otworzenia drzwiczek, zajrzenia
do szuflad - tam zwiedzający znajdą albumy 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 wrześniową, aż po internowanie na Węgrzech.
Na wystawie przedstawione są fotografie z przebiegu organizacji pułku w latach 1937-1939, ówczesne umundurowanie
oraz elementy uzbrojenia (granaty, amunicja strzelecka, oporządzenie wojskowe).
Część ekspozycji dotycząca okresu pobytu 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 poświęcona jest historii i tradycji Ziemi Kraśnickiej. W pierwszej odsłonie jest to wysta-

wa „OD PREHISTORYCZNEGO GARNKA DO ETNOGRAFICZNEGO DZBANKA”: Wystawa ze zbiorów archeologicznych i etnograficznych Muzeum Regionalnego w Kraśniku - Oddziału Muzeum
Lubelskiego w Lublinie.
W uroczystości otwarcia obiektu po modernizacji wzięli udział m.in.
Dyrektor Biura Poselskiego Michał
Stawiarski, który reprezentował Posła
na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Kazimierza Chomę, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, który reprezentował Marszałka Województwa lubelskiego w Lublinie
Jarosława Stawiarskiego, zastępca dyrektora Muzeum Lubelskiego w Lublinie Jolanta Żuk-Orysiak, Ryszard Kuźniar z Muzeum Narodowego w Lublinie,
Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Burmistrz Miasta Kraśnik Wojciech Wilk,
radni powiatowi i miejscy, Prezes Koła
Koleżeńskiego 24. Pułku Ułanów Marek
Rusek, Społeczny Opiekun Zabytków Powiatu Kraśnickiego Dominik Szulc oraz
ułani i sympatycy Koła 24. Pułku Ułanów
w Kraśniku.
Zachęcamy do odwiedzenia unowocześnionego budynku Muzeum Regionalnego w Kraśniku przy ul. Józefa Piłsudskiego 7,
od piątku do niedzieli w godzinach 9 - 17.

Tablica pamięci majora Kamińskiego odsłonięta
Na to wydarzenie czekała lokalna społeczność kilka lat. Upamiętnienie
majora Romualda Kamińskiego to społeczna inicjatywa jednego z mieszkańców Wyżnianki pana Mariana Bisa, który poświęcił wiele czasu i trudu, by doprowadzić do upamiętnienia bohatera.
W zorganizowanie całego przedsięwzięcia związanego z umieszczeniem
tablicy pamięci ułana 24 Pułku zaangażowani byli Kazimierz Choma Poseł na
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Wójt Gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski
oraz Społeczny Opiekun Zabytków doktor Dominik Szulc.
20 września w miejscowości Wyżnica odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy na kapliczce upamiętniającej majora
Romualda Kamińskiego mieszkańca Wyżnianki, ułana 24. Pułku Ułanów w Kraśniku, a także Ofiarę Zbrodni Katyńskiej.
Bohatera odznaczonego Medalem 10-lecia
Odzyskania Niepodległości oraz Medalem
za Wojnę w latach 1918-1921.
W uroczystościach udział wzięli rodzina Majora Romualda Kamińskiego:
Sławomira Kamińska-Jakimiak, Ire-
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neusz Kamiński, Barbara GawrońskaPetterson, Krzysztof Gawroński, Małgorzata Molik-Sjoberg, Katarzyna Molik-Nibus, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej Kazimierz Choma, Marszałek
Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Radna Sejmiku Województwa
Lubelskiego Anna Baluch, Jacek Dubiel
- Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku, Członek Zarządu Powiatu w Kra-

śniku Roman Bijak, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej Kazimierza Chomy Michał Stawiarski, Wójt Gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski, Sekretarz Miasta Kraśnik Grażyna Lejwoda, Kierownik Muzeum 24. Pułku Ułanów i wiceprezes
Koła 24. Pułku Ułanów w Kraśniku Zdzisław Winkler, Robert Gogółka, Poczty
Sztandarowe oraz mieszkańcy Wyżnianki
i gminy Dzierzkowice.
Uroczystości rozpoczęła Msza
Święta w Kościele pod wezwaniem Świętego Józefa w Kraśniku w intencji żołnierzy i ofiar zbrodni katyńskiej. Po mszy
rozpoczęto oficjalną ceremonię odsłonięcia tablicy pamiątkowej, której dokonali Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Kazimierz Choma, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
Marian Bis oraz wnuczka świętej pamięci majora Romualda Kamińskiego - Katarzyna Molik-Nibus.
Odczytany został również apel poległych, w którym szczególnie wywołano
nazwiska i imiona żołnierzy 24. Pułku zabitych przez Sowietów w 1940 roku.
PANORAMA Powiatu Kraśnickiego

Obchody Dnia Solidarności i Wolności w Lublinie
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 równego 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 zaangażowania milionów Polaków, którzy odważyli się stawić opór niesprawiedliwości
panującej w zniewolonej ojczyźnie i powołali do życia „Solidarność”. W XX w.
dwa zwycięstwa Polaków zmieniły bieg
historii powszechnej: w 1920 r. zatrzymanie marszu bolszewików na Rzeczpospolitą i dalej na zachód, a w 1980 r. pierwszy
krok na drodze do uwolnienia się Europy
Środkowo-Wschodniej od systemu narzuconego przez Moskwę.
Powstanie i „karnawał Solidarności” oraz podpisanie Porozumień Sierpniowych w 1980 r. należą do najważniej-

szych wydarzeń w powojennej historii naszego kraju. To nie tylko kamienie milowe na długiej i wyboistej drodze Polaków
do demokracji i suwerenności, ale również symboliczne kamienie, które poruszyły lawinę ustrojowych przemian 1989
r. w Europie Środkowo-Wschodniej.
Zwycięstwo, do którego drogę otworzyła przed 40 laty Solidarność
- związek zawodowy i zarazem jeden
z największych ruchów społecznych na
świecie, było możliwe dzięki polskiemu
umiłowaniu wolności i tradycjom patriotycznym, przekazywanym z pokolenia na
pokolenie. W 1980 roku byliśmy świadkami solidarnego współdziałania, opozycji antykomunistycznej, wspieranej przez
miliony rodaków. Polacy wykazali się
wówczas niezwykle dojrzałą postawą obywatelską. Naszym obowiązkiem jest upamiętnianie tych historycznych wydarzeń.
W preambule do Statutu czytamy, m.in.
że NSZZ „Solidarność” powołany został
w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku

pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową.
„(...) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej
nauki społecznej prowadzi działalność
w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku
oraz realizacji ich potrzeb materialnych,
społecznych i kulturalnych” . Wywracanie wartości zawsze prowadzi do zachwiania normalnych relacji międzyludzkich.
Dlatego nie można aprobować obecnych
wydarzeń, gdzie próbuje się wprowadzić
demoralizację już w przedszkolach pod
pretekstem rzetelnej wiedzy, ośmieszając tradycyjne małżeństwo i rodzinę oraz
wychowanie doczesności i wierności. Dochodzi do podważania autorytetów rodziców, nauczycieli i wychowawców. Więc
przesłanie Solidarności z roku 1980 jest
dalej aktualne. Dokładnie 40 lat temu
- 13 września 1980 został powołany Komitet Założycielski Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego FŁT Kraśnik.
Powołanie komitetu dało podwaliny kraśnickim strukturom związku.

Zacny Jubileusz w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach
Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach świętowali jubileusz 70-lecia placówki i 50-lecia Pawilonu Sue Ryder.
Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach jest najstarszym domem pomocy społecznej w Powiecie Kraśnickim i funkcjonuje od 25 września 1950
roku. Jest to placówka typu stacjonarnego przeznaczona dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie
chorych. Posiada 186 miejsc. Do zadań
domu należy zapewnienie podstawowych potrzeb bytowych, usług opiekuńczych, usług wspomagających oraz potrzeb zdrowotnych.
Uroczystości rozpoczęła Msza
Święta w Kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Popkowicach, celebrowana przez księdza proboszcza
Andrzeja Mizurę i ksiądza Jana Mirosława Jęczałę. Pracownicy na czele z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach Mariolą Siek, a także mieszkańcami oraz zaproszonymi gośćmi wspólnie świętowali zacny jubileusz.
Życzenia z okazji jubileuszu złożył
personelowi oraz wszystkim podopiecznym Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla:
- Jubileusz 70 - lecia istnienia Domu PoPaździernik 2020

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

ma, lecz przez to czym dzieli się innymi”.
- Słowa te wskazują na niezwykle ważną potrzebę - potrzebę altruizmu, spojrzenia na siebie przez pryzmat życia
w społeczeństwie.- zaznaczył w wypowiedzi
Andrzej Rolla Starosta Kraśnicki.
Na zakończenie uroczystych obchodów Jubileuszu uczestnicy obejrzeli
występ artystyczny przygotowany przez
członków grupy teatralnej „Wrzosy”.
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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 nieustannym podnoszeniu standardów i usług bytowych,
które wynikają z indywidualnych potrzeb osób
w nim przebywających. W ramach trwających
prac wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych zostaną pomieszczenia mieszkalne tj. remont 35 pokoi mieszkalnych, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych, remont łazienki na parterze, remont stołówki oraz korytarza w piwnicy, remont
pralni, kuchni, korytarza przy świetlicy, świetlicy,
schodów przy kaplicy, kaplicy, a także wymiana
instalacji elektrycznej wraz z wymianą sygnalizacji alarmowo - przyzywowej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wartość robót w ramach umowy łącznie wynosi 770 000 zł.
Środki własne to kwota 470 000 zł, a dofinansowanie ze środków PFRON 300 000 zł.

Inwestycje drogowe w powiecie
Władze Powiatu Kraśnickiego
realizują kolejne inwestycje drogowe.
Jednym z nich jest przebudowa drogi powiatowej numer 2289L relacji Strzyżewice-Zakrzówek-Sulów-Blinów-Polichna. Jest to odcinek drogowy
o łącznej długości blisko 4,90 kilometra wraz z budową nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia drogowego
w gminie Zakrzówek. Przetarg został
przygotowany i rozstrzygnięty przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, a
Wykonawcą, który kompleksowo przebuduje ten odcinek jest kraśnicka firma
WOD-BUD Spółka z o. o. Całość inwestycji została oszacowana przez Wykonawcę na kwotę 5 759.094,33 zł. Na realizację
tego zadania Powiat Kraśnicki otrzymał
dofinansowanie Wojewody Lubelskiego
z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% wartości zadania. Partnerem
Powiatu jest Gmina Zakrzówek, która zadeklarowała swoje wsparcie w ramach
wkładu własnego Beneficjenta.
Kolejną inwestycją jest przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2289 L w miejscowości Zakrzówek. Modernizacja mostu drogowego w miejscowości Zakrzówek to jedna z
najważniejszych inwestycji powiatowych
realizowanych w 2020 roku. Koszt całkowity inwestycji to 1 638.328,92 złotych.
Powiat Kraśnicki otrzymał dofinansowanie, w kwocie ponad milion złotych ze środków rezerwy subwencji ogólnej, przyznane przez Ministerstwo Infrastruktury na realizację tej inwestycji, która jest kolejnym przykładem skutecznego 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 istniejącego mostu. Zaplanowano także re-
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mont drogi na dojazdach do obiektu, przebudowę napowietrznej sieci niskiego napięcia, sieci teletechnicznych oraz kanalizacji deszczowej. Zostaną również oczyszczone przydrożne rowy, umocnione skarpy, powstaną chodniki oraz parkingi.
Nowy most i ulepszona nawierzchnia drogi z pewnością poprawią komfort
życia mieszkańców, jak również wpłynie
na atrakcyjność regionu. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a termin zakończenia przewidziany jest pod
koniec 2020 roku.
Powiat kontynuuje także zeszłoroczne inwestycje realizowane przez Zarząd Dróg w Kraśniku. Tak jak obiecywaliśmy ruszyły zapowiadane prace przy budowie chodnika dla pieszych przy drodze
powiatowej nr 2717L relacji Słodków-Rzeczyca-Węglin w miejscowości Rzeczyca
Ziemiańska w gminie Trzydnik Duży.
W ramach inwestycji wykonane zostanie ok. 600 m nowego chodnika. Remont przyczyni się do polepszenia wizerunku miejscowości, podniesienia jakości
życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Poprawi funkcjonalność wsi oraz wpłynie na
atrakcyjność tego obszaru. Inwestycję re-

alizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku przy wsparciu Gminy Trzydnik Duży.
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2702L w miejscowości Wyżnianka. Jest to bardzo dobra wiadomość
dla mieszkańców tej miejscowości. Inwestycja z całą pewnością podniesie walory
estetyczne otoczenia, ale przede wszystkim bezpieczeństwo i komfort użytkowania przez mieszkańców. Przedsięwzięcie
nie byłoby jednak możliwe bez wsparcia
Gminy Dzierzkowice.
Rozpoczęcto długo oczekiwaną
przez mieszkańców gminy Urzędów budowę chodnika wraz ze zjazdami przy
drodze powiatowej numer 2701L na odcinku Zakościelne - Skorczyce - Popkowice. Chodnik zostanie wybudowany
na dwóch odcinkach od Zakościelnego
w kierunku Skorczyc oraz od Popkowic
w kierunku Skorczyc. Na realizację tej inwestycji mieszkańcy czekali około 20 lat.
Zadanie będzie zrealizowane w całości
pod koniec listopada 2020 roku.
Powyższe zadania nie są jedynymi inwestycjami drogowymi, jakie władze
powiatu zaplanowały do realizacji jeszcze
w roku 2020.

facebook.com/powiatkrasnicki

Nowy ordynator Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego
Z dniem 10 sierpnia 2020 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku rozpoczął pracę dr n. med. Krzysztof Kot. Objął stanowisko ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego.
- To wysokiej klasy specjalista ginekologii i położnictwa, ceniony przez pacjentki. Cechuje go duże doświadczenie, empatyczne podejście do pacjenta i szeroki zakres umiejetności zawodowych oraz
organizacyjnych. Chcemy, żeby pacjentki,
leczyły się w Kraśniku, a nie wyjeżdżały leczyć się do Janowa czy Lublina. Cel
mamy jasno zdefiniowany: „kraśnicka porodówka” ma stać się miejscem przyjaznym dla pacjentek i profesjonalnie zarządzanym. - mówi Andrzej Rolla, Starosta Kraśnicki.
Krzysztof Kot ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim w Lublinie. 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 zdobywał pracując na stanowisku starszego asystenta na oddziałach ginekologiczno-położniczych w SPSzW im. Jana Bożego 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 personelu Oddziału Ginekologiczno-PołożniczegoNoworodkowego w SP ZOZ w Kraśniku, dokształcić personel, poszerzyć zakres usług
medycznych, podnieść renomę oddziału.
Staramy się pozyskać jak najlepszych specjalistów, aby nasz szpital cały czas się roz-
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wijał. - Michał Jedliński, dyrektor SP ZOZ
w Kraśniku.
Jak dodaje dyrektor - To nie ostatni transfer do naszego szpitala lekarza,
dla którego takie wartości jak profesjonalne leczenie, dobro pacjenta, empatia
i uprzejmość stanowią to wartości nadrzędne.
- Moim priorytetem jest zapewnienie najlepszych standardów operacyjnych pacjentkom Szpitala w Kraśniku. Zamierzam
także
wnieść wiele
pozytywnych
rozwiązań,
które przyczynią się do lepszego funkcjonowania oddziału. Na Oddziale będą wykonywane m.in. zabiegi laparoskopowe
oraz techniki małoinwazyjne stosowane
w ginekologii operacyjnej.
W zakresie położnictwa będzie bezpiecznie i komfortowo zarówno dla matki
jak i dziecka przed, w trakcie i po porodzie.
W najbliższym czasie przy oddziale rozpoczną się zajęcia Szkoły Rodzenia przygotowujące przyszłych rodziców do odbycia
porodu i odpowiedzialnego macierzyństwa.
Planowane jest także wprowadzenie do porodu znieczulenia zewnątrzoponowego na
życzenie pacjentki oraz nieinwazyjnej metody łagodzenia bólu porodowego - znieczulenia wziewnego Entonox. Z usług Oddziału i Poradni dla Kobiet i Kobiet Ciężarnych
mogą korzystać pacjentki z całego powiatu i nie tylko - niezależnie od miejsca zamieszkania. - dr n. med. Krzysztof Kot Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego.

Kobieta
Gospodarna
Wyjątkowa

Jury konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa” wyłoniło zwyciężczynie
spośród członkiń kół gospodyń wiejskich.
Gościem gali finałowej, która odbyła się 2 października w Centrum Spotkania
Kultur w Lublinie była Agata KornhauserDuda, żona prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Motywem przewodnim tegorocznej
edycji wydarzenia było lubelskie jabłko. Panie zmierzyły się w trzech kategoriach: na
najlepszą szarlotkę z wykorzystaniem lubelskiego jabłka, na najlepsze produkty i potrawy charakterystyczne dla regionu lubelskiego wykonane z wykorzystaniem lubelskiego 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 zaprezentowały 390 potraw z wykorzystaniem lubelskiego jabłka oraz ponad 400 szarlotek
przyrządzonych zwykle zgodnie z tradycyjną recepturą, ale także w niekonwencjonalny sposób.
Pierwsze miejsce zdobyła szarlotka
upieczona przez Koło Gospodyń Wiejskich
Pukarzowianki, na drugim miejscu znalazło
się Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Activum”, trzecie miejsce zajęły kobiety z Morynia Koloni z powiatu hrubieszowskiego.
Najsmaczniejszą potrawą okazała się lekko
pikantna zupa jabłkową z chipsami z boczku autorstwa Koła Gospodyń Wiejskich
w Rossoszy, drugie miejsce przyznano polędwiczkom w sosie jabłkowym i buraczkami z jabłkiem, które powstały w kuchni
Koła Gospodyń Wiejskich w Zagrodach, na
trzecim miejscu podium uplasował się bigos z jabłek od Koła Gospodyń Wiejskich
w Moniakach. Wśród wyrobów rękodzielniczych nagrodzono kwiaty ogrodowe stworzone przez Koło Gospodyń Wiejskich Kukiełczanki, pająka Koła Gospodyń Wiejskich w Modliborzycach oraz pisankę-kraszankę pań z Wierzbicy Osiedla. Gospodarzem całego wydarzenia był Jarosław Stawiarski - Marszałek Województwa Lubelskiego, który podkreślił bogactwo lubelskiej
tradycji i siłę kultury wiejskiej drzemiącej
w Kołach Gospodyń Wiejskich z terenu Województwa Lubelskiego.
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Tryumf Majdaniaków - Baszta zdobyta
Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu Obleszcze zdobył Basztę-nagrodę główną w kategorii zespołów
śpiewaczych podczas 54. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.
W konkursie festiwalowym wzięło
udział około 500 artystów ludowych z 14
województw. Jury oceniając dobór regionalnego repertuaru, cechy regionalnego
stylu oraz poziom artystyczny, przyznało nagrody i wyróżnienia na łączną kwotę 80 tysięcy złotych. Głównym fundatorem nagród było Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław
Stawiarski, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Narodowy Instytut Kultury
i Dziedzictwa Wsi.
Podczas XXV sesji Rady Powiatu
w Kraśniku VI kadencji uroczyście podziękowano Męskiemu Zespołowi Śpiewaczemu „Majdaniacy” z Majdanu Obleszcze za zdobycie BASZTY - głównej nagrody podczas 54. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, za wieloletnią działal-

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

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

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

ATOL-BIKE MTB
Ogólnopolski Maraton w Kraśniku
Po raz siódmy w Kraśniku spotkali się kolarze MTB by ścigać się na lokalnych trasach Powiatu Kraśnickiego.
Ponad 250 zawodników rywalizowało w niedzielę, 6 września 2020 roku
w VII Ogólnopolskim Maratonie ATOL-BIKE MTB o Puchar Ministra Sportu i Nagrody Burmistrza Miasta Kraśnik. Miłośnicy 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 kilometrów w kilku kategoriach wiekowych. Nie
zabrakło trasy dla najmłodszych kolarzy.
Na wszystkich uczestników czekały medale i bidony, a dla zwycięzców poszczególnych kategorii atrakcyjne nagrody. Oprócz
zawodników z naszego regionu, wystartowało także sporo sympatyków terenowej
jazdy na rowerze z lubelszczyzny.
Pierwszy oficjalny przejazd otworzył Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Kazimierz Choma.
Nagrody dla kolarzy wręczyli Starosta Powiatu Kraśnickiego Andrzej Rolla i Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Kraśnik Krzysztof Babisz.
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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 objęli Danuta Dmowska-Andrzejuk Minister Sportu i Turystyki, Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego
oraz inspektor Artur Bielecki Komendant
Wojewódzki Policji w Lublinie.

Dwumiesięcznik „Panorama Powiatu Kraśnickiego” Wydanie zamknięto 20.10.2020 r. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, 23-204 Kraśnik, al. Niepodległości 20,
Redaktor naczelny: Michał Lenartowicz. Korekta: Agnieszka Gremlas. Kontakt: tel. 81 458 10 86, e-mail: mlenartowicz@powiatkrasnicki.pl

