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Najnowocześniejsza porodówka
w Województwie Lubelskim

Za dwa lata Szpital Powiatowy
w Kraśniku będzie miał najnowocześniejszą porodówkę w województwie lubelskim. W czwartek, 26 sierpnia w budynku administracji SP ZOZ w Kraśniku odbył się briefing prasowy dotyczący
oficjalnego przekazania terenu pod budowę nowej siedziby dla oddziałów ginekologiczno-położniczego oraz neonatologicznego Szpitala Powiatowego w Kraśniku. W spotkaniu uczestniczyli: Poseł na
Sejm RP Kazimierz Choma, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław
Stawiarski, Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Anna Baluch, Starosta
Kraśnicki Andrzej Rolla, Przewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego Jacek Dubiel, Członkowie Zarządu Powiatu Kraśnickiego: Marek Kołtun i Henryk Flis,
a także Dyrektor SP ZOZ w Kraśniku
Michał Jedliński oraz Dyrektor ERBUD
S.A Oddział w Rzeszowie Artur Łuczak.
Wskutek zawartej umowy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kraśniku oraz
firmą ERBUD S.A. zostanie wybudowany
nowoczesny, trzykondygnacyjny pawilon,
w którym zostaną zlokalizowane obydwa
oddziały: ginekologiczno-położniczy oraz
neonatologiczny. Budynek połączony będzie ze szpitalem podziemnym przejściem.
- Mam nadzieję, że umowa, której zwieńczeniem będzie budowa, już w 2023 r.
będzie świadczyła o tym, że Lubelskie
facebook.com/powiatkrasnicki

rozwija się harmonijnie i że za parę lat
wszyscy będziemy w innej rzeczywistości. Tego sobie i Państwu życzę – zaznaczył Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.
- Przed nami historyczna chwila. To największa inwestycja, jaka mogła marzyć
się Zarządowi Powiatu – podkreślił Andrzej Rolla, Starosta Kraśnicki. – To jest
31 mln zł na najważniejsze potrzeby najmłodszych mieszkańców naszego powiatu. Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji będziemy mieć więcej mieszkańców.
- Aby kobiety chciały rodzić w naszym szpitalu, aby miały jeszcze bardziej komfortowe
warunki potrzebna jest nowa infrastruktura i nowoczesny sprzęt. I to będziemy pa-
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cjentom zapewniać. Jedno już mamy – wykwalifikowaną kadrę – świetnych lekarzy
specjalistów, wspaniałe położne i pielęgniarki – dodaje Anna Baluch, Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego.
W ramach projektu zaplanowano
również wymianę starego wyposażenia na
nowoczesne energooszczędne. Szpital zostanie uposażony między innymi w urządzenia:
tomograf komputerowy, trzy kardiomonitory oraz aparaty KTG, USG oraz EKG. Dwa
nowe łóżka pooperacyjne, dwa kardiomonitory oraz cztery pompy infuzyjne trafią do
ginekologicznej sali pooperacyjnej. W sali
do cesarskich cięć znajdzie się lampa, nowy
stół operacyjny, aparat do znieczuleń, kardiomonitor, dwie pompy infuzyjne i dwa ssaki operacyjne. Nowe wyposażenie zakupione zostanie także do sal porodowych, sali
pooperacyjnej położniczej, sali intensywnego nadzoru noworodków (dwa respiratory
noworodkowe) oraz sal położniczych. Nowoczesne centrum opieki okołoporodowej
i ginekologii będzie bez wątpienia wizytówką Powiatu Kraśnickiego.
Zgodnie z aneksem została zwiększona całkowita wartość projektu oraz
wartość wydatków kwalifikowanych do
kwoty: 31 646 500,00 zł (zwiększenie
o 6 546 500,00 zł), a wartość dofinansowania została zwiększona z 19 000 000,00 zł
do kwoty 25 546 500,00 zł, a więc 80,73%
kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Inwestycja pochłonie w sumie ponad 31 milionów złotych. Dotacja
jest efektem współpracy Zarządu Powiatu
Kraśnickiego z Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim.
Teren pod budowę porodówki został
już przekazany, a rozpoczęcie prac planowane jest na październik bieżącego roku.

1

FESTIWAL MALINIAKI 2021 – ZA NAMI!

18 lipca wspólnie z rolnikami-plantatorami z Powiatu Kraśnickiego świętowaliśmy coroczny Festiwal Maliniaki, który rozpoczął się uroczystą Mszą świętą w kościele
parafialnym pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku. Podczas Eucharystii, którą sprawował
Ksiądz Proboszcz Hubert Czarnecki, dziękowaliśmy za błogosławieństwo plonów. Po
Mszy świętej odbyły się oficjalne uroczystości na Scenie Letniej Centrum Kultury
i Promocji w Kraśniku. Zaproszonych gości
powitał Gospodarz - Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, a w wydarzeniu udział wzięli:
Poseł na Sejm RP Kazimierz Choma, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław
Stawiarski, w imieniu Ministra Edukacji
i Nauki prof. Przemysława Czarnka doradca społeczny - Marek Kuna, Wicekurator Oświaty Eugeniusz Pelak, Przewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego Jacek
Dubiel, Członkowie Zarządu Powiatu Kraśnickiego: Wicestarosta Kraśnicki Andrzej
Cieśla oraz Członek Zarządu Roman Bi-

jak, Radni Rady Powiatu Kraśnickiego oraz
Burmistrzowie i Wójtowie z Powiatu Kraśnickiego. „Za szczególne osiągnięcia w produkcji rolnej” Starosta Kraśnicki Andrzej
Rolla odznaczył Medalem Starosty Kraśnickiego Piotra Jakóbczyka z Wierzbicy Kolonii w gm. Urzędów, natomiast „za szczególne
osiągnięcia w produkcji owoców miękkich”
wręczył odznaczenia: Maciejowi Solisowi
z Moniak Kolonii w gm. Urzędów, Antoniemu Olenderowi, który prowadzi wspólnie
z żoną Grażyną gospodarstwo sadownicze
w miejscowości Majdan Bobowski w gm.
Urzędów, Piotrowi Mazurowi z Grabówki
Ukazowej w gm. Annopol, Marcinowi Dudkowi z Dzierzkowic Zastawia w gm. Dzierzkowice, Radosławowi Chęciowi z Terpentyny w gm. Dzierzkowice, Ewelinie Wielebie z Blinowa Pierwszego w gm. Szastarka, Waldemarowi Jurkowskiemu z Rzeczycy Ziemiańskiej Kolonii w gm. Trzydnik
Duży oraz Krzysztofowi Gacowi z Trzydnika Dużego Kolonii w gm. Trzydnik Duży.

Nagrodę główną w „Powiatowym Konkursie na bezpieczne, nowoczesne i ekologiczne gospodarstwo rolne produkujące owoce
miękkie” otrzymał Andrzej Stefaniak z Popkowic w gm. Urzędów.
- Dziękuję gminom i instytucjom Powiatu
Kraśnickiego, kołom gospodyń wiejskich
i Radzie Kobiet Powiatu Kraśnickiego za
przygotowanie pięknych stoisk promujących lokalne produkty, a szczególnie produkty z malin, z których słynie nasz powiat. Dziękuję również służbom: Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kraśniku, Pracownikom Szpitala Powiatowego w Kraśniku oraz Żołnierzom 2. Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony
Terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” i Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Lublinie za przygotowanie stoisk promujących oraz przybliżających Państwa służbę. Dziękuję za Państwa zaangażowanie w promocję Powiatu
Kraśnickiego! - mówił po zakończeniu festiwalu Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.
Finałem tegorocznych Maliniaków
był koncert zespołu Loka, który poprzedziły
występy lokalnych zespołów i kapel, wokalistek z CKiP oraz zespołu akrobatycznego.
Podczas Festiwalu Maliniaki każdy
chętny mieszkaniec naszego powiatu mógł
skorzystać w bezpieczny i łatwy sposób z bezpłatnego punktu szczepień, który Powiat Kraśnicki zorganizował na dolnym holu Centrum
Kultury i Promocji w Kraśniku.
Dziękujemy zespołowi medycznemu oraz Żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej za profesjonalizm przy szczepieniu mieszkańców, a wszystkim, którzy
skorzystali z możliwości zaszczepienia się
przeciwko COVID-19 jednodawkową szczepionką firmy Johnson & Johnson dziękujemy za chęć zgłoszenia i wykazanie się odpowiedzialnością.
W punkcie szczepień Festiwalu Maliniaki zaszczepiły się 63 osoby, to bardzo
dobry wynik!

Kolejne inwestycje przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku
Zgodnie z zawartą w dniu 13 lipca
2021 umową pomiędzy Zarządem Powiatu Kraśnickiego oraz firmą LS COMPLEX
Sp. z o.o. ruszyły pierwsze prace budowlane dotyczące poprawy układu komunikacyjnego Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku.
Zadanie inwestycyjne zakłada: przebudowę drogi dojazdowej, placów, stanowisk postojowych, budowę chodnika, przebudowę linii kablowej, budowę oświetlenia terenu, budowę kanalizacji deszczowej
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– studni chłonnych, wykonanie zabiegów
pielęgnacyjnych istniejącego drzewostanu. Wartość robót wyniesie 642 748,80 zł
w czym zawarte zostało dofinansowanie
inwestycji w ramach środków – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w wysokości: 153 076,77 zł. Przewidywana data zakończenia robót zgodnie z umową o roboty budowlane planowana jest na listopad
bieżącego roku.
PANORAMA Powiatu Kraśnickiego

Pierwsza Dama RP

z wizytą w powiecie kraśnickim

22 sierpnia Powiat Kraśnicki odwiedziła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda, która była gościem
honorowym podczas pięciolecia założenia
Koła Gospodyń Wiejskich w Mniszku. Podczas uroczystości wśród zaproszonych gości obecni byli: Poseł na Sejm RP Kazimierz Choma, Marszałek Województwa
Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Radna
Sejmiku Województwa Lubelskiego Anna
Baluch, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla,
Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Lubelskiego Katarzyna Janiszewska,
Członkowie Zarządu Powiatu Kraśnickiego: Marek Kołtun i Henryk Flis, Przewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego Jacek Dubiel, Wójt Gminy Gościeradów Mariusz Szczepanik, Sekretarz Powiatu Kraśnickiego Łukasz Skokowski oraz Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Kazimierza
Chomy Michał Stawiarski.
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- Witamy naszą Przyjaciółkę – w imieniu KGW Mniszek powitał Pierwszą
Damę Stanisław Lenard – przepraszam
za zbytnią poufałość, ale pani dzisiejsza
obecność z nami jest tak przez nas odbierana. Marzyliśmy o organizacji jubileuszu, na którym będziemy gościć parę
prezydencką i jak się okazuje nawet najśmielsze marzenia mają prawo się spełnić – dodał.
- Zaszczytem było objęcie swoim patronatem tego jubileuszu. Jest to wyraz mojego
uznania i szacunku dla aktywności koła.
O jego działalności mogłam dowiedzieć
się podczas spotkania w marcu tego roku
w Pałacu Prezydenckim. Przekonałam
się, jak prężnie działa i za tę prężną działalność bardzo serdecznie dziękuję - mówiła Agata Korhnauser-Duda.
Na ręce Prezes Koła Anny Lenard
pamiątkowy grawer przekazał Marszałek

Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Składając podziękowania i życzenia, marszałek podkreślał zaangażowanie Pań i Panów w działalność lokalnej
społeczności i w kultywowanie pięknych
miejscowych tradycji.
Radość i dumę z obecności Małżonki Prezydenta RP wyraził również
Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.
- Cieszymy się, że mamy zaszczyt gościć
na naszej ziemi po raz pierwszy i mam
nadzieję, nie po raz ostatni, Panią Prezydentową – mówił Andrzej Rolla – Powiat Kraśnicki udowodnił nie raz, że stoi
murem za panem prezydentem, dlatego
proszę przekazać nasze pozdrowienia
i zaproszenie do odwiedzin Ziemi Kraśnickiej.
Gratulujemy KGW z Mniszka jubileuszu i życzymy sukcesów w pracy na
rzecz lokalnej społeczności!
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla uczestniczył w uroczystościach inaugurujących rok szkolny 2021/2022 w Zespole
Szkół nr 3 w Kraśniku, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.
Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie i Zespole
Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego
w Kraśniku. W uroczystościach w Zespole
Szkół nr 3 w Kraśniku uczestniczył także Poseł na Sejm RP Pan Kazmierz Choma oraz
Członkowie Zarządu Powiatu w Kraśniku.
Wicestarosta Kraśnicki Andrzej
Cieśla odwiedził uczniów z Zespołu Szkół
nr 1 w Kraśniku, a Członek Zarządu Powiatu Roman Bijak spotkał się z gronem
pedagogicznym i uczniami Zespołu Szkół
nr 2 w Kraśniku.
Rok szkolny 2021/2022 zainaugurowało łącznie 650 uczniów klas pierwszych liceum,
technikum i szkół branżowych I stopnia w 23
oddziałach. Tradycyjnie rozpoczynający się rok
szkolny to także zmiany na stanowiskach kierowniczych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kraśnicki.
Starosta Andrzej Rolla dokonał
wprowadzenia na stanowiska dyrektorów:
•• Panią Annę Niekrę na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Specjalnych
im. ks. J. Twardowskiego w Kraśniku
•• Panią Annę Gromek na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku

•• Panią Małgorzatę Wisłocką-Czachór

na stanowisko dyrektora w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im.
Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie.
W imieniu Zarządu Powiatu Kraśnickiego, Starosta podziękował ustępującym ze stanowiska:
•• Pani Annie Stolarskiej - ustępującej
dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych
im. ks. J. Twardowskiego w Kraśniku
•• Pani Anecie Jabłońskiej-Ośce - ustępującej dyrektor Zespołu Szkół nr 3
w Kraśniku
•• Pani Annie Niekrze - ustępującej dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-

Nowy most nad rzeką Tuczyn
Rozwój społeczno-gospodarczy i poprawa systemu transportowego to główne zalety nowej inwestycji mostowej, która powstała w Mniszku w Gminie Gościeradów. Most o konstrukcji stalowo-drewnianej, długości ponad 10 m i rozpiętości
ponad 6,40 m wymagał natychmiastowego
remontu, ponieważ jego użytkowanie zagrażało bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Inwestycję udało się przeprowadzić, finansując ją ze środków budżetu Powiatu Kraśnickiego oraz przy wsparciu finansowym Gminy Gościeradów.
W czwartek, 22 lipca br. uroczystego otwarcia mostu nad rzeką Tuczyn w ciągu drogi powiatowej nr 2711L Gościeradów-Kosin
dokonali Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla,
Wójt Gminy Gościeradów Mariusz Szczepanik, Członek Zarządu Powiatu Henryk

Flis, Przewodniczący Rady Gminy Gościeradów Krzysztof Galant i Dyrektor ZDP
Marta Gajewska.
- Dziękuję za wsparcie finansowe inwestycji Wójtowi Gminy Gościeradów Panu Mariuszowi Szczepanikowi. Wspólnymi siłami

chowawczego im. Jerzego Rudlickiego
w Olbięcinie, która została mianowana
dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych
im. ks. J. Twardowskiego w Kraśniku.
Podziękowania złożono także Panu
Zbigniewowi Wilkołkowi - wieloletniemu
nauczycielowi i dyrektorowi Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jerzego Rudlickiego w Olbięcinie, który przeszedł na emeryturę. Nowym dyrektorom
szkół gratulujemy pozytywnego rozwiązania postępowań konkursowych na stanowiska i życzymy owocnej pracy, a gronu pedagogicznemu i uczniom sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym.

udało się poprawić bezpieczeństwo użytkowników mostu, który jest już otwarty dla
ruchu drogowego i będzie nadal służyć
mieszkańcom naszego powiatu - podkreślił Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla. - Remont, który trwał od czerwca, przeprowadził Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem, a most posłuży mieszkańcom Powiatu Kraśnickiego na kolejne lata.

W ERKADO POWSTAŁY NOWE MIEJSCA PRACY
Firma „Erkado” z Gościeradowa
otworzyła nową halę produkcyjną, gdzie
powstały nowe miejsca pracy. Inwestycja ta
stanowi kolejny etap w rozbudowie zakładu
w Gościeradowie, który obecnie zatrudnia
ponad 700 osób i produkuje 780 tys. drzwi
rocznie. W uroczystym przecięciu wstęgi udział wzięło wielu znakomitych gości,
a wśród nich: Poseł na Sejm RP Kazimierz
Choma, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Członkowie Zarządu Powiatu: Marek Kołtun i Henryk Flis,
Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku Jacek Dubiel, a także ks. kan. Andrzej
Kontek - Proboszcz Parafii pw. św. Stani-
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sława Biskupa i Męczennika oraz św. Jana Chrzciciela
w Gościeradowie.
Marka Erkado buduje się na podstawie doświadczenia trzech pokoleń, nowoczesnych technologii oraz
wyjątkowej atmosfery, która jest wpisana w rodzinny
charakter firmy. Dzięki synergii tych atutów firma należy do grona rynkowych liderów, a jej produkty dostarczane są do wymagających
odbiorców w Polsce i 15 krajów na całym świecie.
facebook.com/powiatkrasnicki

100. ROCZNICA POBYTU
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO
W OLBIĘCINIE
W Gminie Trzydnik Duży odsłonięto tablicę upamietniającą wizytę Marszałka Józefa Piłsudskiego, który ponad sto lat
temu przebywał w majątku będącego obecnie siedzibą Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie. Inicjatorem wydarzenia
było Stowarzyszenie Wschód Lubelskich
Serc, które podjęło współpracę z władzami
samorządowymi gminy oraz dyrekcją placówki.
Podczas uroczystości Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla odznaczył Medalem
Starosty Kraśnickiego Małgorzatę Wisłocką-Czachór oraz Marka Gołębia.
Medale wręczono za kultywowanie trady-

cji i upowszechnianie historii o naszym powiecie i regionie.
Podczas uroczystości obecni byli
międzyinnymi: Poseł na Sejm RP Kazimierz Choma, Marszałek Województwa
Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Członkowie
Zarządu Powiatu: Henryk Flis i Marek
Kołtun, Proboszcz Parafii pw. Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Olbięcinie ks.
Henryk Bogdańko, Wójt Gminy Trzydnik
Duży Krzysztof Serafin, a także Prezes
Stowarzyszenia Wschód Lubelskich Serc
oraz Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Kazimierza Chomy Michał Stawiarski.

Pierwszy
mural
w powiecie
kraśnickim
Poetyckie, historyczne i awangardowe murale coraz częściej wpisują się w krajobraz naszego regionu, aspirując do arcydzieł sztuki współczesnej. Dzięki temu kolorowe, wielkoformatowe malunki ożywiają szare ściany budynków w naszym powiecie. W Święto Wojska Polskiego na jednej ze ścian budynku Gminnej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska w Urzędowie odsłonięto pierwszy w mieście, a zarazem pierwszy w powiecie mural upamiętniający bitwę I Brygady Legionów z wojskami rosyjskimi, którą stoczono w lipcu 1915 roku
w Urzędowie.
Mural namalowano dzięki zaangażowaniu Gminy Urzędów w program „Warto być Polakiem”, który organizowany jest
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego. Patronat nad uroczystością
objął Marszałek Województwa Lubelskiego
Jarosław Stawiarski, którego reprezentowała Radna Sejmiku WL Anna Baluch.
W uroczystościach wzięli również udział
m.in.: Poseł na Sejm RP Kazimierz Choma, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla,
Burmistrz Urzędowa Paweł Dąbrowski,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Urzędowie Kazimierz Jagiełło, a także Proboszcz
Parafii pw. św. Mikołaja w Urzędowie
ks. kan. dr Andrzej Woch.

Leśnicy z GOŚCIERADoWa
UPAMIĘTNIli ZMARŁEGO MINISTRA
22 sierpnia na budynku Nadleśnictwa
Gościeradów odsłonięto tablicę upamiętniającą śp. prof. Jana Szyszko - Ministra
Ochrony Środowiska w rządach premierów: Jerzego Buzka, Kazimierza Marcinkiewicza, Jarosława Kaczyńskiego, Beaty
Szydło i Mateusza Morawieckiego.
W wydarzeniu udział wzięli m.in.:
Poseł na Sejm RP Kazimierz Choma,
Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, J.E Ksiądz Biskup dr
hab. Edward Frankowski – Biskup Senior Diecezji Sandomierskiej, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla , Członkowie Zarządu Powiatu Kraśnickiego: Marek Kołtun
i Henryk Flis, Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku Jacek Dubiel oraz Wójt
Gminy Gościeradów Mariusz Szczepanik
i przedstawiciele Lasów Państwowych.
W uroczystości uczestniczyli również najbliżsi zmarłego prof. Jana Szyszko:
wdowa po Ministrze – Krystyna Szyszko
oraz brat – prof. Andrzej Szyszko
Śp. prof. Jan Szyszko zmarł nagle
w październiku 2019 roku.
powiatkrasnicki.pl

- Ziemia urzędowska od wieków jest miejscem, w którym kultywuje się tradycje narodowe, patriotyczne, a także historyczne.
Mieszkańcy Urzędowa bez przekłamania
przekazują z dumą z pokolenia na pokolenie historię naszej Ojczyzny, która, chociaż
jest trudna i bolesna, to kryje w swoich kartach męstwo i odwagę wielu bohaterów narodowych, a obowiązkiem nas wszystkich
i przyszłych pokoleń jest troszczyć się o pamięć nad historią polskich patriotów – podkreślił Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.
Po uroczystości odsłonięcia muralu delegacje samorządowe złożyły kwiaty
w miejscach pamięci przy pomnikach: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki, Orląt Lwowskich, a także na mogiłach Legionistów i pod pomnikiem „Anioła Wolności” na urzędowskim rynku.
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Za nami Jubileuszowe XL Wojewódzkie
Kraśnickie Spotkanie Pszczelarzy
3 października br. pszczelarze z Lubelszczyzny oraz sąsiadujących regionów
licznie zgromadzili się w sali Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. Powodem zebrania było Jubileuszowe 40. Wojewódzkie Kraśnickie Spotkanie Pszczelarzy. Uroczystości rozpoczęła Msza święta w intencji pszczelarzy odprawiona w kościele parafialnym pw. Świętego Józefa Robotnika.
Po Eucharystii nastąpił przemarsz
uczestników, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości na miejsce dalszych obchodów.
Po oficjalnym rozpoczęciu głos zabrał Starosta Kraśnicki: - Mam zaszczyt

przekazać Państwu, że decyzją Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy zostałem
odznaczony Złotą Odznaką „Za zasługi
dla pszczelarstwa”, za którą jeszcze raz
składam wyrazy wdzięczności na ręce
Panów Stanisława i Piotra Różyńskich
- podkreślił Andrzej Rolla.
Złotą Odznaką został także wyróżniony p.o. Kierownika Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku Andrzej Gotner.
Kraśnickie spotkania pszczelarskie mają od początku niezmienny cel, którym jest wymiana doświadczeń i poglądów

wśród hodowców pszczół oraz przedstawicieli świata nauki, którzy przedstawiają nowatorskie rozwiązania w prowadzeniu pasieki czy produkcji pszczelej. Niezmiennie
od lat spotkaniu towarzyszy kiermasz produktów pszczelarskich, cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Powiatu Kraśnickiego.
Wzorem lat ubiegłych podczas
wydarzenia miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Pszczoła to
skarb”, który skierowany był do dzieci
i młodzieży z przedszkoli oraz szkół podstawowych.

Urzędów gościł przedstawicieli
towarzystw regionalnych
W dniach 1-3 października odbył się XV Zjazd
Towarzystw Regionalnych
Lubelszczyzny. Przedstawiciele ponad 100 takich towarzystw dyskutowali w Urzędowskim Ośrodku Kultury
na tematy dotyczące wpływu przemysłu na oblicze regionu oraz konsekwencji dla
Urzędowa i okolic.
W dniu otwarcia odbyło się zwiedzanie Urzędowa i okolic, w tym także pobliskiej Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku.
Przed oficjalnym rozpoczęciem zjazdu
miało miejsce złożenie wiązanek kwia-
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tów pod Aniołem Wolności oraz przy pomniku poświęconym Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.
Część wykładową poprzedziły oficjalne przemówienia organizatorów: prezesa TZU prof. Mariana Surdackiego,
dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie dr Artura Sępocha, oraz
zaproszonych gości, w tym m.in.: Wicemarszałka Województwa Lubelskiego
Zbigniewa Wojciechowskiego, senatora
RP Stanisława Gogacza, Starosty Kraśnickiego Andrzeja Rolli oraz zastępcy
Burmistrza Poniatowej Anety Poniatowskiej. Gości uroczyście powitał i zaprezentował samorząd, gminę i miasto Urzędów burmistrz Paweł Dąbrowski.
Najważniejszym punktem drugiego dnia zjazdu było Walne Zgromadze-

nie, podczas którego wybrano nowy Zarząd Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych.
		
2 października Regionalistów odwiedził Marszałek
Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Tego dnia
wydarzenie obszernie relacjonowano w programie „Jesień
z TVP3 Lublin” oraz w Polskim
Radiu Lublin.
		
W ramach hasła „Lubelskie. Smakuj życie!” partnerem XV Zjazdu Towarzystw
Regionalnych Lubelszczyzny
był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

PANORAMA Powiatu Kraśnickiego

Święto plonów w powiecie kraśnickim!

W niedzielę 5 września w Liśniku Dużym odbyły się Dożynki PowiatowoGminne, które zorganizowano we współpracy z Gminą Gościeradów.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Gospodarzem
uroczystości był Starosta Kraśnicki Andrzej
Rolla oraz Wójt Gminy Gościeradów Mariusz Szczepanik. Wśród przybyłych gości
byli między innymi: Poseł na Sejm RP Kazimierz Choma, Marszałek Województwa
Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Anna Baluch, Przewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego Jacek Dubiel, Burmistrzowie
i Wójtowie gmin Powiatu Kraśnickiego oraz
Radni Rady Powiatu Kraśnickiego.
Podczas święta plonów gościliśmy
dwie delegacje z miast partnerskich na
Węgrzech i Ukrainie. Miasto Püspökla-

dány reprezentowali: Burmistrz Lajos Tóht, zastępca burmistrza Ferenc Vadász oraz Radny Rady
Miejskiej Lajos Gyȍrfi, natomiast miasto Sławuta reprezentowane było przez
Radnych Miejskich: Viktora Harbaruka, Andriia
Petruka, Svitlanę Kovtun,
Annę Kedrun oraz Oleksandra Muzalevskyiego.
Uroczystości rozpoczęła polowa Msza święta, którą
celebrował proboszcz Parafii
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Liśniku Dużym ks. Piotr
Mazurkiewicz. Po Eucharystii nastąpiła część
oficjalna, podczas której Starostowie Dożynek
Lilla Bujanowska oraz Tomasz Najs przekazali chleb
dożynkowy na ręce gospodarzy uroczystości: Starosty
Kraśnickiego Andrzeja Rolli
oraz Wójta Gminy Gościeradów Mariusza Szczepanika.
Starostowie Dożynek
wraz z wszystkimi wyróżnionymi rolnikami z Powiatu Kraśnickiego zostali uhonorowani Medalami Starosty Kraśnickiego. Ponadto wyłoniono zwycięzców
w ogłoszonych konkursach
na wieńce dożynkowe.
Na scenie plenerowej
zagościł zespół wokalny „Li-

śniczanki”, Zespół Akrobatyczny „Amino”
z Annopola, Kapela Ludowa z Gościeradowa i zespół Young and Full of Energy. Finałem tegorocznych dożynek był koncert zespołu Liber&InoRos, który zadebiutował kilka lat temu. Współpraca pomiędzy artystami zaowocowała hitem „Czyste szaleństwo”,
a muzyka przez nich tworzona często gości
na antenach popularnych stacji radiowych.
Dziękujemy
wszystkim,
którzy
wsparli organizację dożynek oraz czynnie
włączyli się w przygotowanie wydarzenia.
W sposób szczególny dziękujemy: Gminie
Gościeradów, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Gościeradowie, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Liśnika Dużego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Liśniku Dużym
oraz pracownikom Starostwa Powiatowego
w Kraśniku, jak i jednostek podległych.

Fundusze Europejskie dla POwiatu Kraśnickiego
Pod koniec lipca 2021 roku, w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się
konferencja otwierająca konsultacje projektu
programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Wicepremier RP Minister Aktywów
Państwowych Jacek Sasin, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka, Starosta Kraśnicki Andrzej
Rolla oraz samorządowcy i przedsiębiorcy.
Zarząd Województwa Lubelskiego zaprosił wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w 24. spotkaniach organizowanych wspólnie z władzami powiatów
oraz miast na prawach powiatu w ramach
konsultacji projektu programu Fundusze
Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
We wtorek 31 sierpnia w Domu Weselnym Ludmiła w Kraśniku odbyły się
konsultacje społeczne, które zorganizował
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego we współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Kraśniku. W konferencji
wzięli udział przedstawiciele świata nauki
i biznesu, a także samorządowcy i członkowie stowarzyszeń z Powiatu Kraśnickiego. Wśród gości obecni byli: Poseł na Sejm
RP Kazimierz Choma, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Radna Sejmiku WL Anna Baluch, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, a także
Październik 2021

przedstawiciele Departamentu Zarządzania RPO i Departamentu Wdrażania EFS
Urzędu Marszałkowskiego.
Oficjalnego otwarcia oraz powitania
wszystkich uczestników spotkania dokonał
Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Poseł
na Sejm RP Kazimierz Choma podziękował samorządowcom za współpracę przy
tworzeniu tak ważnego dokumentu, jakim
jest program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, natomiast Marszałek
Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, podkreślił istotę unijnego wsparcia w regionie oraz wagę procesu konsultacji społecznych projektu programu. Informacje nt. procesu programowania per-

spektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz
główne założenia programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w Kraśniku przedstawiła Anna Brzyska, Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
Województwo lubelskie jako pierwsze
w kraju poddało do konsultacji społecznych
projekt programu Fundusze Europejskie dla
Lubelskiego 2021-2027. Konsultacje były okazją do rozpoczęcia dyskusji na temat planów
Powiatu Kraśnickiego i sposobu wdrażania
programu. W przyszłej perspektywie finansowej województwo lubelskie będzie miało
do dyspozycji prawie 2,273 mld euro. Jest to
o 42 mln euro więcej niż w latach 2014-2020.
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Rodzicielstwo zastępcze – historie prawdziwe
237 dzieci z Powiatu Kraśnickiego przebywa w pieczy zastępczej, wiele z nich znajduje się w domach dziecka. Jednak to
rodzina jest najlepszym środowiskiem do rozwoju i wychowania
młodego dziecka.
Zachęcam do poznania kilku rodzin zastępczych, których historie będą cyklicznie publikowane w „Panoramie Powiatu Kraśnickiego”.
Jeżeli chcesz zostać Rodzicem Zastępczym zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik, tel. 81 826 18 64.

Czekamy na Ciebie!

Katarzyna Wójtowicz

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Rodzina zastępcza zawodowaPaństwa Wioletty i Mieczysława Rak
Mam na imię Wioletta, a mój mąż
Mieczysław. Jesteśmy małżeństwem z wieloletnim stażem, a rodzicami zastępczymi zostaliśmy po raz pierwszy 17 lat temu - dla naszej córki Emilki. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Zrobiliśmy wszystko żeby
była z nami w domu, chociaż nie było to łatwe. Od zawsze chcieliśmy mieć dużą rodzinę, lecz los zdecydował inaczej, w chwili przyjęcia Emilki do rodziny miałam jedną biologiczną córkę, która w tym roku skończy 24
lata. Lekarze mówili otwarcie, że nie uda mi
się już urodzić następnego dziecka. Przyjeżdżaliśmy wraz z mężem w odwiedziny do
jego siostry, która sąsiadowała z biologiczną rodziną Emilki. Nie mogliśmy patrzeć na
to jak dziecko jest zostawiane w domu bez
opieki, zaniedbywane, opuszczone. Przejęcie
opieki nad dzieckiem wiązało się z dużą liczbą spraw sądowych oraz trudnych i obciążających sytuacji, które przezwyciężyliśmy dla
Emilki. Teraz jesteśmy z niej bardzo dumni
i szczęśliwi, że już tyle lat jest z nami.

Po 4 latach bycia rodzicami zastępczymi dla Emilki okazało się, że jestem w bliźniaczej ciąży, co było dla nas wielką radością.
Obecnie chłopcy są już nastolatkami. Trzy
lata temu kupiliśmy dom. Zaczęliśmy z mężem snuć plany, aby zostać rodziną zastępczą zawodową. Mając kontakt z pracownikami PCPR oraz innymi rodzinami zastępczy-
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mi z Powiatu Kraśnickiego (wyjazdy integracyjne, festyny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, grupy wsparcia, szkolenia) zapragnęliśmy czegoś więcej. Stwierdziliśmy, że
pomaganie dzieciom spełni w pewien sposób nasze marzenie o dużej rodzinie, a przy
okazji damy tej garstce niewinnych dzieci
szansę na normalne życie i kochającą rodzinę. Przed podjęciem ostatecznej decyzji zasięgnęliśmy opinii naszych dzieci co sądzą
o naszym pomyśle, ponieważ ich zdanie przecież też jest bardzo ważne, razem tworzymy rodzinę. Gdy zobaczyliśmy reakcje naszych dzieci, które cieszyły się, że będą mieć
nowego brata lub siostrę, utwierdziło nas to
w przekonaniu, że podjęliśmy dobrą decyzję.
Wraz z mężem przeszliśmy odpowiednie szkolenia i kursy. W październiku
2019 r. odwiedziliśmy rodzeństwo, które było
umieszczone w pogotowiu rodzinnym. Było
to dla nas dość stresujące, ponieważ pierwszy raz znaleźliśmy się w takiej sytuacji. Złożyliśmy wniosek do sądu o zostanie dla Moniki i Mikołaja rodziną zastępczą. 1 grudnia 2019 r. dzieci były już u nas. Rodzeństwo
od razu zaadaptowało się w nowym domu,
a my byliśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Początki były trudne, ponieważ każde
dziecko ma swoją historię, zwykle niełatwe
doświadczenia za sobą. Trzy miesiące później pojawiła się u nas Dorotka. Obecnie
mamy pięcioro dzieci w rodzinie zastępczej:
Emilia (17), Wiktoria (14), Dorota (12), Mikołaj (8), Monika (6). Niektóre z dzieci utrzymują kontakt z rodzicami biologicznymi, jeśli ci podejmują starania w tym kierunku.
My jako rodzice zastępczy wspieramy ich
w tych kontaktach, co wynika zarówno z naszych osobistych przekonań, jak też z ustawowego obowiązku podtrzymywania więzi
dzieci z biologicznymi rodzicami.
Na ten moment pomogliśmy siedmiorgu dzieciom. Ilu jeszcze pomożemy? Ile
dzieci znajdzie u nas dom i wsparcie? Czas
i zdrowie pokaże. Nasz dom jest przepełniony miłością i radością.
Mam nadzieję, że dzięki temu artykułowi choć kilka osób podejmie taką decyzję jak my i stanie się rodziną zastępczą.
W życiu naszej dużej rodziny zdarzają się
również, tak jak w każdej innej, trudne sy-

tuacje, ale każdą taką sytuację, konflikty rozwiązujemy wspólnie z poszanowaniem praw
i godności dzieci. Kochamy i wymagamy.
W trudnych sytuacjach nie jesteśmy samimożemy liczyć na pomoc ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku. Każda rodzina zastępcza objęta jest
wsparciem koordynatora, który pozostaje w
bezpośrednim kontakcie z rodziną, wspiera,
pomaga, doradza w sytuacjach trudnych wychowawczo, a jako osoba „z zewnątrz” pomaga spojrzeć na pewne kwestie „innym okiem”.
Zachęcam Państwa do zatrzymania
się choć na chwilę przy temacie rodzicielstwa
zastępczego, przemyślenia, może poczujecie
Państwo to co my...? Z naszej perspektywy
i własnych doświadczeń dziś możemy odważnie zachęcić do podjęcia kroku w stronę rodzicielstwa zastępczego - zachęcamy do tego
- uśmiech dzieci wynagradza wszystko, nawet nieprzespane noce i spory dzieciaków.
Wioletta i Mieczysław Rak

„Czuję się tutaj
jak we własnym
domu...”
- Mam na imię Emilia, jestem uczennicą
klasy drugiej liceum i jestem w rodzinie
zastępczej od 17 lat. Czuję się tutaj jak we
własnym domu. Nie traktuję rodziców jako
zastępczych, tylko jako moich biologicznych rodziców, którzy obdarzyli mnie miłością oraz dali mi poczucie bezpieczeństwa.
Jestem im ogromnie wdzięczna i na każdym kroku staram się to okazywać. W każdej trudnej chwili mogę liczyć na wsparcie
z ich strony. Nie zawsze z moim zdrowiem
było kolorowo, a rodzice byli zawsze przy
mnie. Mam braci bliźniaków i siostrę Karolinę, którzy są co prawda moim zastępczym rodzeństwem, ale w ogóle tego nie
odczuwamy i wiemy że „skoczylibyśmy za
sobą w ogień”. Wiem, że gdyby nie moi rodzice zastępczy nie byłabym tą osobą co
teraz jestem. Jestem ogromnie dumna
z moich rodziców, że wykonują taki zawód
oraz są moimi autorytetami godnymi do
naśladowania.
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