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Musimy podjąć zdecydowane działania naprawcze
- zapowiada Andrzej Rolla - nowy Starosta KraśnickI

	Na ostatniej sesji Rady Powiatu Kraśnickiego w dniu 27 marca radni zdecydowali o wyborze pana na stanowisko Starosty
Kraśnickiego. Jest pan pierwszą kadencję
radnym powiatowym, prosimy więc o krótką prezentację.
Mam 52 lata i jestem mieszkańcem Urzędowa. Z tym miastem moja rodzina związana
jest od pokoleń. Całe życie zawodowe i społeczne związane było z powiatem kraśnickim. Przez
29 lat pracowałem w oświacie ponadgimnazjalnej w Zespole Szkół - CKZiU im. Orląt Lwowskich
w Urzędowie. Przez ponad 21 lat byłem dyrektorem tej szkoły. Jednocześnie angażowałem się
w pracę na rzecz społeczności lokalnej. Przez
dwie kadencje byłem radnym Rady Gminy Urzędów, w tym przez jedną kadencję wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Jestem członkiem zarządu
Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej oraz członkiem
urzędowskiego Klubu Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Działam również w stowarzyszeniu kolarskim Racing Team Kraśnik, bo jazda na rowerze jest dla
mnie wspaniałą formą aktywnego wypoczynku oraz doskonałym sposobem poznania naszej Małej Ojczyzny. Gdy przed wyborami samorządowymi w 2018 roku dostałem propozy-
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cję kandydowania do samorządu powiatowego
z listy Prawa i Sprawiedliwości poczułem się zaszczycony i nie wahałem się ani chwili, aby powalczyć w tych wyborach. Dzięki poparciu ponad
1000 wyborców otrzymałem mandat radnego,
a na pierwszej sesji Rady Powiatu zostałem wybrany na wiceprzewodniczącego rady. Wszystkim
moim wyborcom jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Przejmując stery powiatu, musi pan
mieć wiedzę, w jakim stanie znajduje się obecnie nasz samorząd powiatowy.
Po wielu latach rządów PSL-u w naszym
powiecie wyborcy dostrzegli konieczność zmian
w jego funkcjonowaniu. Głosując na listę Prawa
i Sprawiedliwości opowiedzieli się za zmianami.
Dzięki ich głosom uzyskaliśmy wraz z naszym
koalicjantem z „Łączy nas Powiat Kraśnicki” demokratyczny mandat do sprawowania władzy
i realizowania programu przez najbliższe 5 lat.
Musimy podjąć zdecydowane działania naprawcze w różnych sferach działalności samorządu.
Rządy PSL-u w powiecie kraśnickim zaowocowały sporym zadłużeniem. Deficyt budżetowy sięga już ponad 21 mln zł. Wiem, że prawie każdy samorząd ma długi i zobowiązania, ale
inwestycje na kredyt nie powinny być czynione.
Trzeba utrzymywać budżet w ryzach, tak aby zawsze była możliwość wzięcia kredytu jako wkładu własnego do pozyskania środków unijnych.
W ubiegłym roku - roku wyborczym - wykonano wiele inwestycji, ale niestety trzeba było za nie
sporo zapłacić i zdecydowanie przepłacić. Sztandarowy przykład to modernizacja drogi Urzędów-Dąbrowa Bór, gdzie kosztorys był mniejszy
o ponad 2 mln zł. Gdyby zrobiono ją wcześniej,
prawdopodobnie zaoszczędzilibyśmy sporo pieniędzy. Wiadomo, że w roku wyborczym samorządy realizują dużo zadań, na których im zale-
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ży. Wiedzą też o tym wykonawcy i ceny automatycznie idą do góry. Boli mnie, że część inwestycji na niektórych drogach wykonano w sposób
wadliwy, po kilku miesiącach od ich wykonania
pojawiły się spękania. Mówię tu o drodze Urzędów-Wilkołaz, ale też Skorczyce-Leszczyna, czy
Szastarka-Słodków. Należy się zastanowić, czy to
wina wykonawców, a może wymagania inwestora, czyli powiatu, były takie, aby robić tanio, szybko i dużo? Będziemy musieli to dokładnie wyjaśniać, bo nie stać nas na marnotrawienie pieniędzy podatników.
Odziedziczyliśmy po przednikach zły
stan oświaty, spowodowany głównie niewłaściwą
polityką kadrową. Do samej oświaty w pewnym
momencie brakowało ok. 4,5 mln zł. A w ostatnim roku wypłacono najwyższy w historii powiatu dodatek wyrównawczy wynikający z art. 30
karty nauczyciela. Jest to efekt tego, że wcześniejsze władze zatrudniały sporą część nauczycieli
z zewnątrz, zamiast prowadzić szkoły własnymi
nauczycielami. Nie ma lepszej sytuacji, bezpiecznej dla budżetu, dla szkoły jak nauczyciel na pełnym etacie, a nawet z godzinami ponadwymiarowymi. Wtedy czuje się on związany ze swoją
szkołą i nie jest zainteresowany szukaniem dodatkowej pracy.
Jak widać, to oświata jest bliska panu sercu...
Nie da się tego ukryć, ale nawet w ustawie o samorządzie powiatowym wśród zadań powiatu na pierwszym miejscu wskazana jest edukacja publiczna. Jestem zdania, że to kluczowe
zadanie powiatu. Kształtowanie młodych ludzi,
przygotowanie ich do rynku pracy, tak by pozostali w naszym powiecie, czy w naszej gminie.
Trzeba tak działać, by młodzi tu zakładali rodziny, tu płacili podatki i tu posyłali dzieci do szkół.
cd. na str. 3 >>
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Pozyskane miliony
na lokalne drogi
Mimo kiepskiej sytuacji finansowej odziedziczonej po poprzednikach
Powiat Kraśnicki stara się poprawiać
stan dróg na naszym terenie. Niedawno
udało się pozyskać z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji prawie
3,5 mln zł na trzy drogowe projekty.
Powiat kraśnicki znalazł się wśród
czterech w województwie, które 11 marca otrzymały z rąk wicemarszałek Sejmu
RP Beaty Mazurek i wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka promesy na zadania związane z likwidacją osuwisk, ochroną wąwozów lessowych przed
erozją oraz usuwaniem skutków klęsk
żywiołowych na swoim terenie. W imieniu powiatu odebrał ją członek Zarządu
Tomasz Mularczyk.
Dzięki temu do powiatu kraśnickiego trafi 3 mln 475 tyś zł. Starostwo powiatowe przeznaczy ją na poprawienie sytuacji dróg powiatowych w gminach Wilkołaz, Gościeradów oraz Kraśnik.
Prace odbędą się na drogach Kłodnica - Białawoda - Zalesie (droga powiatowa nr 2251L), drodze Gościeradów
- Ździechowice (droga nr 2714L) oraz Mikulin - Podlesie (droga nr 2721L).
Powiat szuka pieniędzy w różnych
źródłach. Na ostatniej sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie przebudowy dwóch
dróg powiatowych biegnących na trasie
od Majdanu Grabina w gm. Zakrzówek
aż do granicy powiatu. Koszt przebudowy ponad 10 km dróg oszacowany został
na 9,5 mln zł. Powiat będzie stara się, by
część niezbędnej sumy pozyskać ze stwo-

W związku z potrzebami Powiat Kraśnicki wykona nowe miejsca postojowe
przy ul. Lubelskiej, które posłużą zarówno handlującym jak i robiącym zakupy
w najbliższych okolicach np. na targowisku.

rzonego przez rząd Funduszu Dróg Samorządowych, który ma wspomóc samorządy w poprawie stanu lokalnych dróg.
Partnerem mającym wesprzeć ten remont byłaby też gmina Zakrzówek. Prace związane z tym projektem realizowane
byłyby w latach 2019-20.
Jeszcze w 2018 roku powiat złożył także dwa wnioski do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” dotyczące dwóch dróg: ok 6 km od Dzierzkowic
do Księżomierzy oraz od drogi krajowej
w Rudniku do Ostrowa.
Wiele mniejszych napraw i inwestycji związanych w powiatowymi drogami czy biegnącymi przy nich chodnika-

Dzięki pozyskanym pieniądzom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
uda się m.in. utwardzić drogę, która ułatwi komunikacje pomiędzy miejscowościami
oraz dojazd do pól wielu rolnikom.
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mi Zarząd Dróg Powiatowych realizować
będzie własnymi siłami. Tak będzie m.in.
w Kraśniku, gdzie na ul. Lubelskiej po remoncie drogi pojawił się kłopot z miejscami parkingowymi. ZDP wykona tam
prace, dzięki którym klienci i obsługa lokalnych sklepów zyskają dodatkowe miejsca parkingowe.
- Na ulicy Lubelskiej od dłuższego czasu
można zaobserwować rosnący problem
z miejscami postojowymi, dlatego chcemy,
żeby było ich w tym miejscu więcej. To ważne w kontekście lokalnych przedsiębiorców,
którzy w tym miejscu od lat prowadzą swoje firmy i sklepy oraz ich klientów - mówi
wicestarosta Karol Rychlewski.
Także ze wsparciem finansowym
powiatu w kwocie 255 tys. zł odbędą się
prace przy tzw. „alei jabłoniowej” w Kraśniku, w ramach których, oprócz zieleni, odbędzie się modernizacja chodnika
i miejsc parkingowych przy tej ulicy.
W dalszym ciągu powiat planuje
współpracę z samorządami przy pracach
związanych z drogami powiatowymi biegnącymi przez tereny poszczególnych gmin.
W budżecie powiatu została na to przeznaczona rezerwa celowa w kwocie 500 tys. zł.
- Z dróg korzystają praktycznie wszyscy: uczniowie którzy dojeżdżają do szkół,
pracownicy jeżdżący do pracy, mieszkańcy załatwiający różne sprawy czy to np.
zakupy, czy wizyta u lekarza. Ważne jest
więc to, by mogli się przemieszczać po
powiecie po bezpiecznych i dobrych technicznie drogach. To jest nasz cel i będziemy go w tej kadencji realizować z dużym
zaangażowaniem - mówi przewodniczący
Rady powiatu Kraśnickiego dr hab. Jarosław Czerw.
PANORAMA Powiatu Kraśnickiego
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W tym roku wielu rodziców martwi
się o miejsca w szkołach ponadpodstawowych
prowadzonych właśnie przez powiat. Do szkół
trafi bowiem młodzież z dwóch roczników. Jak
wygląda sytuacja pod tym kątem w powiecie?
Ostatnio zatwierdzałem arkusze organizacyjne szkół i muszę powiedzieć, że placówki powiatowe są przygotowane na tegoroczną sytuację. Podkreślam, że dla wszystkich chętnych,
którzy będą chcieli uczyć się w naszych placówkach, starczy miejsca. Dyrektorzy robili już symulacje związane z wrześniowym naborem i wiemy, że jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich chętnych uczniów klas gimnazjalnych i ósmych klas
szkół podstawowych. W minionych latach były
rocznikik, gdzie w szkołach prowadzonych przez
powiat kraśnicki uczyło się ponad 1800 uczniów.
Organizacyjnie więc damy radę. Mamy dobre
szkoły, które co roku przedstawiają szeroką ofertę edukacyjną, także dotyczącą zajęć dodatkowych czy językowych. Nie mamy czego się powstydzić, jeśli chodzi o ofertę naszych placówek.
Natomiast organ prowadzący zaniedbał ofertę
kształcenia dla osób dorosłych. Coś jest nie tak,
jeśli w najmniejszej powiatowej szkole uczy się
kilkadziesiąt dorosłych osób, a w podobnej prywatnej placówce - tysiąc. Zrobię wszystko, żeby
dorośli mieszkańcy powiatu mogli skorzystać ze
wszystkich form kształcenia. W dzisiejszych czasach kładzie się duży nacisk na zdobywanie kwalifikacji czy nowego zawodu, więc nie wyobrażam
sobie by mieszkańcy mieli kłopot w dostępie do
edukacji, która ma im pomóc w życiu.
Jak wyobraża pan sobie dalszy rozwój powiatu?
Tak jak wcześniej mówiłem, moim priorytetem jest, aby młodzi ludzie nie uciekali masowo z Ziemi Kraśnickiej. I do tego niezbędnych
jest wiele czynników, które powinny ze sobą
współgrać. Przede wszystkim musimy dbać o to,
żeby nasza Mała Ojczyzna była miejscem przyjaznym do życia codziennego. Ważne jest, aby ludzie mieli możliwość podejmowania pracy blisko
miejsca zamieszkania, aby była to praca dobrze
płatna. My jako samorząd nie mamy bezpośredniego wpływu na ściągnięcie jakiegoś dużego inwestora. Powiat, jeśli chodzi o inwestorów, może
być tylko partnerem, służyć pomocą samorządom gminnym. Jako starosta ze swojej strony deklaruję taką pomoc i chęć współpracy przy realizacji konkretnych przedsięwzięć gospodarczych. Natomiast ze swej strony możemy stymulować lokalny biznes poprzez działania Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie są środki na tworzenie
nowych miejsc pracy, staże pracownicze, czy powstawanie nowych firm. Aby miejscowe przedsiębiorstwa konkurowały z sukcesem na rynku
krajowym i zagranicznym, ważni są dobrze przygotowani pracownicy. I tu po raz kolejny musimy wrócić do problemów edukacji ponadgimnazjalnej, bo rynek pracy pokazuje, jak ważne jest
obecnie szkolenie zawodowe. Przez rok ma powstać w Kraśniku na bazie Zespołu Szkół nr 3
Centrum Kształcenia Praktycznego. Chciałbym,
by szkoła ta miała wszystkie stanowiska egzaminacyjne w zawodach, w których kształci i była
ośrodkiem egzaminacyjnym przyciągającym
uczniów także z sąsiednich powiatów. Chciałbym,
żeby uczniowie zasilali w większym stopniu technika, zdobywając konkretny zawód, a później budowali gospodarkę naszego powiatu. Z pozycji
rynku pracy, a także przyszłości Ziemi Kraśnickiej to bardzo ważne zadanie.
Innym czynnikiem wpływającym na rozwój
powiatu jest poprawa infrastruktury drogowej...
Tak i tu mamy kolejne zadania do wykonania. Potencjalni inwestorzy zwracają uwagę na
wszystkie aspekty prowadzenia przyszłego biz-
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nesu, a warunki transportowe są na czołowym
miejscu. Mamy w swoim ręku atuty takie jak
zmodernizowana i zelektryfikowana linia kolejowa i budująca się już S-19, czyli nasze drogowe
okno na świat, która połączy powiat z całą Europą. To są jednak nie nasze, ale rządowe inwestycje. My musimy skupić się na drogach powiatowych i wykorzystać szansę, jaką daje nam obecny rząd Mateusza Morawieckiego. Rząd mocno
zwiększa wsparcie na modernizację dróg lokalnych. Środki, jakie można pozyskać, to teraz aż
80% kosztów zadania. W tej sytuacji łatwiej będzie we współpracy z gminami wygospodarować pieniądze na wkład własny. Takie wydatki
nie powinny więc nas finansowo sparaliżować,
mimo trudnej sytuacji budżetu powiatu. Planuję dokonać swoistego remanentu stanu naszych
dróg i stopniowo doprowadzać je do bardzo dobrego stanu. Chciałbym też, żeby poprawiła się
komunikacja publiczna na terenie powiatu. Wiele osób, szczególnie starszych, zgłaszało mi, że
mają problem z dotarciem ze swoich miejscowości do Kraśnika czy innych miejscowości powiatu. Czekamy w tej sprawie na uruchomienie programu, jaki zapowiadał rząd, a wówczas pomyślimy nad rozwiązaniami, które pomogą w mobilności starszych osób.
No właśnie ogólnopolskim już zjawiskiem staje się stopniowe starzenie społeczeństwa, co
się wiąże z coraz większym zapotrzebowaniem na usługi społeczno-opiekuńcze...
Powiat Kraśnicki prowadzi trzy domy
opieki społecznej, które już od dłuższego czasu
są w pełni 100% obłożone, a wydatki związane
z opieką społeczną to prawie 1/3 budżetu. Dostrzegam problem zmieniającego się oblicza polskich rodzin. Jest już coraz mniej rodzin wielopokoleniowych, gdzie dzieci i wnuki w naturalny sposób opiekują się seniorami. Obecnie młodzi wyfruwają z rodzinnych gniazd w Polskę,
w świat, a na miejscu zostają rodzice, którymi
na starość nie ma komu codziennie się opiekować. Do tego średnia długość życia wzrasta, więc
problem opieki senioralnej jest ważki i należy go
stopniowo rozwiązywać. Jednym z elementów
naszego systemu mógłby być dom dziennego
pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Widzę tu dobrą lokalizację w budynku po byłej
przychodni w dzielnicy Fabrycznej. To bardzo
istotna rzecz, patrząc na to, ile osób zgłaszało się
do mnie w tej sprawie. Interweniowali już rodzice niepełnosprawnych, pełnoletnich dzieci, które nie są objęte opieką ze względu na swój wiek.
I takim osobom pozostają często tylko cztery ściany, a tak wcale nie musi być. Z ich strony pojawiła się propozycja założenia stowarzyszenia, które
mogłoby wesprzeć takie działania. Taka inicjatywa skierowana byłaby równolegle dla osób starszych, które miałyby gdzie przyjść, spędzić czas
w ciekawy i adekwatny dla nich sposób. Patrząc
nawet na ilość osób w naszych DPS-ach widać,
że jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy.
Utworzenie takiej placówki to kwestia przyszłości, a na co obecnie mogą liczyć osoby poszukujące pomocy?
Główną instytycją, której działalność
koncentruje się na pomocy wszystkim potrzebującym mieszkańcom powiatu kraśnickiego, jest
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W przypadku wystąpienia trudnej sytuacji życiowej, której dana osoba nie jest w stanie pokonać, pracownicy PCPR-u powinni poszukiwać rozwiązań
i służyć wsparciem w sytuacjach, z którymi ten
człowiek i jego rodzina nie mogą sobie poradzić.
Będę kładł duży nacisk na kwestie związne z polityką prorodzinną. Uważam, że musimy wspierać polskie rodziny w każdym możliwym aspek-

cie. Rządowe programy prorodzinne takie jak
jak 500+ czy Dobry Start, pomagają rodzinom
od strony finansowej. My jako powiat chcemy
w najlepszy sposób pomagać w rozwiązywaniu
sytuacji kryzysowych jakie czasami pojawiają się
w niektórych domach. Mam tu na myśli nie tylko zdarzającą się przemoc, czy też bezradność
opiekuńczo-wychowawczą, ale głównie kryzysy wywołane nagłym zdarzeniem losowym, wypadkiem, niepełnosprawnością, czy też poważną
chorobą któregoś z domowników.
A jak postrzega pan funkcjonowanie powiatowej służby zdrowia ...
Dobrze funkcjonująca opieka medyczna
to również jeden z ważniejszych elementów polityki prorodzinnej. Kiedy jako wiceprzewodniczący Rady Powiatu pełniłem cotygodniowe dyżury w biurze rady, to najliczniejszą grupę spośród
petentów stanowili mieszkańcy poruszający sprawy służby zdrowia, a szczególnie dostępu do lekarzy specjalistów. W tym obszarze mamy szereg zaniedbań i trudno mi zrozumieć, że na poradę lekarza osoby będące w zdrowotnej potrzebie
muszą czekać po kilka tygodni. Będę analizował
możliwości poprawy tego stanu rzeczy. Dostrzegam jednocześnie, że w ostatnich latach nastąpiła poprawa bazy lokalowej i sprzętowej naszego
szpitala. Tu idzie w dobrym kierunku, ale za tym
powinien iść dostęp do lekarzy specjalistów w dogodnym czasie. To według mnie zadanie dla niezależnego managera, który powinien zarządzać
tak ważną placówką. Trzeba tak skoncentrować
nasze wysiłki, aby kraśnicka służba zdrowia służyła jak największej liczbie potrzebujących.
Jednym z czynników zmniejszającym ryzyko
zachorowań jest na pewno aktywność fizyczna mieszkańców. Co według pana powiat w tej
dziedzinie powinien mieć do zaoferowania?
Jako powiat nie możemy nie zauważać,
jak wiele dzieje się w dziedzinie sportu i rekreacji. Dostrzegam wzrastającą świadomość społeczną, że warto być aktywnym. Cieszę się, że
funkcjonują kluby sportowe dające możliwość
szlifowania talentów dzieci i młodzieży w różnorakich dyscyplinach sportowych oraz pojawiają się nowe stowarzyszenia promujące aktywne
spędzanie wolnego czasu. Będziemy wspierać
finansowo kluby i stowarzyszenia w miarę naszych - nad czym ubolewam - skromnych możliwości. Podzieliliśmy już pieniądze na ten cel na
2019 rok. Niech w sportowym życiu dzieje się jak
najwięcej, także na naszych obiektach, zarówno
jeśli chodzi o uprawiające sport dzieci i młodzież,
ale i ludzi dojrzałych. Ruch to zdrowie i profilaktyka wpływająca na zdrowie naszych mieszkańców. Będziemy myśleli także o dalszym rozwoju bazy sportowej. Sporo zostało już zrobione, ale
jeszcze pewne inwestycje są przed nami i w miarę pozyskiwanych funduszy je realizować.
Dla części mieszkańców innym sposobem
na realizację swoich pasji jest działalność
kulturalna...
Kultura i tradycja to ważne elementy
w życiu każdej społeczności, także kraśnickiej.
Budują one lokalną więź i tożsamość, łączą pokolenia, przekazując spuściznę dziedziczoną od
naszych przodków. Kultura to także pasja wielu osób z terenu naszego powiatu. Realizowana
w różnorodnych formach i dziedzinach świadczy
o dużej aktywności mieszkańców. Cieszy mnie to
jako starostę i będę się starał wspierać i angażować w wartościowe inicjatywy, tak by miały one
jak najszerszy zasięg. Będziemy chcieli prezentować i promować te inicjatywy oraz ludzi z nimi
związanych, tak by z jednej strony ich docenić,
a z drugiej by jak największa liczba osób miała
dostęp do ich twórczości.
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Rada Powiatu w Kraśniku VI kadencji
Radni „Prawa i Sprawiedliwości”

Roman Bijak,
okręg nr 1 - Miasto Kraśnik,
lat 59, liczba zdobytych głosów 1465
Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu. Radny pracuje w komisjach Rady Powiatu:
Komisja Budżetowa - przewodniczący, Komisja Infrastruktury
Technicznej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Ryszard Iracki,
okręg nr 1 - Miasto Kraśnik,
lat 65, liczba zdobytych głosów 1363
Radny pracuje w komisjach
Rady Powiatu: Komisja Infrastruktury
Technicznej,
Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - przewodniczący,
Komisja Rewizyjna.

Jacek Dubiel,
okręg nr 1 - Miasto Kraśnik,
lat 48, liczba zdobytych głosów 836
Radny pracuje w komisjach Rady Powiatu: Komisja Oświaty, Sportu, Kultury
i Promocji - przewodniczący, Komisja Rewizyjna,

Krzysztof Skórski,
okręg nr 2 - gm. Annopol,
Dzierzkowice, Gościeradów,
lat 48, liczba zdobytych głosów 881
Radny pracuje w komisjach
Rady Powiatu: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska,

Marek Kołtun,
okręg nr 2 - gm. Annopol,
Dzierzkowice, Gościeradów,
lat 47, liczba zdobytych głosów 858
Radny pracuje w komisjach Rady Powiatu: Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego.

Henryk Flis,
okręg nr 3 - gm. Kraśnik,
Trzydnik Duży, Szastarka
lat 59, liczba zdobytych głosów 1646
Radny pracuje w komisjach
Rady Powiatu: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska - przewodniczący, Komisja Oświaty, Sportu,
Kultury i Promocji, Komisja
Rewizyjna,

Bogdan Zuń,
okręg nr 3 - gm. Kraśnik,
Trzydnik Duży, Szastarka
lat 51, liczba zdobytych głosów 965
Radny pracuje w komisjach
Rady Powiatu: Komisja Rewizyjna, Komisja Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

Andrzej Cieśla,
okręg nr 4 - gm. Urzędów,
Wilkołaz, Zakrzówek, lat
58, liczba zdobytych głosów
1452
Radny pracuje w komisjach
Rady Powiatu: Komisja Budżetowa, Komisja Infrastruktury Technicznej, Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego

Andrzej Rolla,
okręg nr 4 - gm. Urzędów,
Wilkołaz, Zakrzówek, lat 51,
liczba zdobytych głosów 1045
Radny pracuje w komisjach
Rady Powiatu: Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego - przewodniczący, Komisja Oświaty,
Sportu, Kultury i Promocji

Tadeusz Dziurda,
okręg nr 4 - gm. Urzędów,
Wilkołaz, Zakrzówek, lat 58,
liczba zdobytych głosów 668
Radny pracuje w komisjach Rady Powiatu: Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Radni Stowarzyszenia
„Łączy nas Powiat Kraśnicki”

Jarosław Czerw,
okręg nr 1 - Miasto Kraśnik, lat 44, liczba zdobytych głosów 1710

Przewodniczący Rady Powiatu

Radny pracuje w komisjach Rady Powiatu: Komisja Budżetowa
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Radni „PSL - Porozumienie Społeczne”

Mariusz Socha,
okręg nr 1 - Miasto Kraśnik,
lat 43, liczba zdobytych głosów 1243
Radny pracuje w komisjach
Rady Powiatu: Komisja Infrastruktury
Technicznej,
Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

Tadeusz Wojtak,
okręg nr 1 - Miasto Kraśnik,
lat 72, liczba zdobytych głosów 806
Radny pracuje w komisjach
Rady Powiatu: Komisja Budżetowa, Komisja Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

Michał Zimowski,
okręg nr 1 - Miasto Kraśnik,
lat 38, liczba zdobytych głosów 687
Radny pracuje w komisjach
Rady Powiatu: Komisja Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Budżetowa

facebook.com/powiatkrasnicki

Radni „PSL - Porozumienie Społeczne” cd.

Edyta Dudzińska,
okręg nr 2 - gm. Annopol,
Dzierzkowice, Gościeradów
lat 46, liczba zdobytych głosów 1125
Radna pracuje w komisjach
Rady Powiatu: Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji

Stefan Stachula,
okręg nr 2 - gm. Annopol,
Dzierzkowice, Gościeradów, lat
68, liczba zdobytych głosów 929
Radny pracuje w komisjach
Rady Powiatu: Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony
Środowiska

Wiesław Jedliński,
okręg nr 2 - gm. Annopol,
Dzierzkowice, Gościeradów, lat
61, liczba zdobytych głosów 649
Radny pracuje w komisjach
Rady Powiatu: Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Andrzej Maj,
okręg nr 3 - gm. Kraśnik,
Trzydnik Duży, Szastarka
lat 44, liczba zdobytych głosów 1628
Radny pracuje w komisjach
Rady Powiatu: Komisja Rewizyjna - przewodniczący

Bożena Wilkołek,
okręg nr 3 - gm. Kraśnik,
Trzydnik Duży, Szastarka lat
61, liczba zdobytych głosów 586
Radna pracuje w komisjach
Rady Powiatu: Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Zarząd
powiatu kraśnickiego
Zbigniew Gawdzik,
okręg nr 4 - gm. Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek, lat 61, liczba
zdobytych głosów 861
Radny pracuje w komisjach
Rady Powiatu: Komisja Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji

Jan Kozioł,
okręg nr 4 - gm. Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek, lat 59, liczba
zdobytych głosów 680
Radny pracuje w komisjach Rady
Powiatu: Komisja Rewizyjna

Andrzej Rolla,
Starosta Kraśnicki
Nauczyciel przez 28 lat związany z oświatą zawodową w Zespole Szkół-CKZiU im. Orląt Lwowskich w Urzędowie. Od
lat działa aktywnie na rzecz społeczności lokalnej w Towarzystwie Ziemi Urzędowskiej, Towarzystwie Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich oraz w Klubie
Sportowym Racing Team Kraśnik.

Tomasz Mularczyk,
członek zarządu
Żonaty. Żona Olimpia,
syn Jaś. Ukończył kraśnickie liceum na „Górce”. Absolwent dwóch
fakultetów: Wydziału
Humanistycznego oraz
Wydziału
Politologii
UMCS w Lublinie. Pracował jako dziennikarz
gazety „ Głos Kraśnicki”. Były wicestarosta
kraśnicki i członek Zarządu Powiatu Kraśnickiego w latach 2002-2010.
W tym czasie radny Rady Powiatu Kraśnickiego
dwóch kadencji i członek Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej. W latach 2010-2014 wójt
Gminy Szastarka. Były pracownik Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Obecnie urzędujący
członek Zarządu Powiatu Kraśnickiego.

powiatkrasnicki.pl

Karol Rychlewski,
Wicestarosta Kraśnicki
Urodzony 2 listopada 1988 roku w Kraśniku. Absolwent Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Lublinie. Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Były
pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kraśniku.
Od najmłodszych lat związany ze sportem. Były sędzia piłkarski. Były prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Marzenie” w Kraśniku oraz Przewodniczący Kolegium Prezesów Kraśnickich Ogrodów Działkowych. Działacz społeczny. Wiceprezes Stowarzyszenia „Rozwój i Bezpieczeństwo”.

Andrzej Cieśla,
członek zarządu
Lat 59, wykształcenie
średnie
techniczne.
Radny Rady Powiatu
Kraśnickiego ostatnich
dwóch kadencji. W latach 80-tych współzałożyciel NSZZ SOLIDARNOŚĆ RI w Gminie Zakrzówek. Od
1988 do 1990 roku sołtys Osady Zakrzówek.
Pierwszy
solidarnościowy Wójt Gminy Zakrzówek w latach 1990 1998 oraz 2002 -2010. Radny Gminy Zakrzówek
III kadencji (1998-2002). Od 2011 roku zatrudniony w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Kraśniku na stanowisku kierownika gospodarczego.

Grażyna Ufniarz,
członek zarządu
Od 26 lat nauczyciel religii w PSP im. Ks. Józefa
Poniatowskiego
w Annopolu. Absolwentka teologii KUL
oraz studiów podyplomowych z j.polskiego
ukończonych na tym
samym
uniwersytecie, studiów podyplomowych z rewalidacji
oraz pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej na WSHP w Sandomierzu, a także Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Sandomierzu. Dwukrotnie wyróżniona
przez biskupa sandomierskiego honorowym tytułem „Katechety Roku”. Czynny instruktor ZHP
- opiekun gromady zuchowej działającej przy
PSP w Annopolu. Od 2018 roku również ekspert
d/s awansu zawodowego nauczycieli.
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Na spotkaniu z Pierwszą Damą
Na zdjęciu
Magdelena Czajka
uczennica Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie i członek zarządu
Powiatu Kraśnickiego
Tomasz Mularczyk
w towarzystwie
Pierwszej Damy Agaty
Kornahuser-Dudy.

Terytorialsi
w Urzędowie

Gościem żołnierzy WOT podczas ćwiczeń
w gminie Urzędów był żołnierz „Zapory”
Stanisław Gajewski.

W dniu 3 kwietnia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się
spotkanie pani prezydentowej Agaty Kornahuser-Dudy z reprezentantami Polski, którzy podczas Światowych
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych
w Abu Zabi wywalczyli medale.
Polskiej reprezentacji udało się
zdobyć aż 69 medali Igrzysk. Jedną z medalistek była Magdelena Czajka, uczennica Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie, która reprezentowała Polskę w lekkiej atletyce
w biegach na 200m, 400m oraz sztafecie 4x100m zdobywając brązowy medal.
Zawodnicy z dumą prezentowali swoje
medale Igrzysk oraz wspominali udział
w zawodach. W uroczystości uczestniczyła Prezes Olimpiad Specjalnych Polska
Anna Lewandowska
- Jestem ogromnie szczęśliwa, że mogę
się spotkać z wami - powiedziała Agata Kornahuser-Duda - odnieśliście podczas tych igrzysk spektakularny suk-

ces, bo 64-osobowa reprezentacja Polski przywiozła aż 69 medali, a w Igrzyskach uczestniczyło 7,5 tysiąca sportowców z ponad 190 krajów. Jeszcze raz serdecznie gratuluję.
W wizycie Magdy Czajki u Pierwszej Damy towarzyszyli Joanna Nowosad, która przygotowała Magdę do zawodów oraz Tomasz Mularczyk, członek
zarządu Rady Powiatu.
- Wszystkim olimpijczykom, a szczególnie naszej zawodniczce Magdzie Czajce, dziękuję za dostarczanie nam niezwykłych emocji i przeżyć, a także radości
i satysfakcji. - mówił Tomasz Mularczyk Doceniam też zaangażowanie wielu osób
trenujących i towarzyszących na co dzień
zawodnikom.
Olimpiady Specjalne są trzecim filarem ruchu olimpijskiego, a sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną,
tak jak pełnosprawni olimpijczycy i paraolimpijczycy, reprezentują nasz kraj
i zdobywają dla Polski medale.

Wojsko 2 Lubelskiej Brygady
Wojsk Obrony Terytorialnej im. mjr
Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora
ćwiczyło w lutym tego roku na terenie
gminy Urzędów. Miejscem pobytu terytorialsów był las „Wolski Bór” w Bęczynie.
W urzędowskim leśnictwie ćwiczyła 4 Kompania Lekkiej Piechoty 22 Batalionu z Dęblina, w skład której wchodzą
żołnierze Powiatu Kraśnickiego.
Ćwiczenia rozpoczęły się od odprawy, w trakcie której nakreślono cele
i przydzielono zadania, po czym oddział
ruszył w las, gdzie odbyła się zasadnicza
część działań. Po zakończeniu ćwiczeń,
na terenie strażnicy OSP Natalin odbyło
się spotkanie oddziału z jednym z zaporczyków, ppłk. Stanisławem Gajewskim.
Przy ognisku dowódca ocenił wykonanie
zaplanowanych zadań, a Stanisław Gajewski opowiadał o swoich przeżyciach związanych z pobytem w oddziale „Zapory”.
Z dużym zainteresowaniem żołnierze
słuchali o aresztowaniu, pobycie w więzieniu i innych powojennych realiach,
z jakimi zetknął się „zaporczyk”.
Mariusz Konopa, Adam Michalski

Rada Powiatu Kraśnickiego wspomaga lokalne samorządy
	Dzięki darowiznom Powiatu
Kraśnickiego będzie możliwa budowa
hali widowiskowo-sportowej w Gościeradowie, a w gminie Zakrzówek zwiększą się możliwości lokalowe miejscowej szkoły. Powstaną też mieszkania
dla najbardziej potrzebujących.
27 marca radni zdecydowali, że działkę należącą do Powiatu Kraśnickiego położoną w Gościeradowie Folwarku o powierzchni 1,043 hektara, przekazują w formie darowizny na rzecz Gminy Gościeradów. Władze Gościeradowa planują budowę
hali widowiskowo-sportowej z bogatym zapleczem na potrzeby nie tylko imprez i zajęć sportowych, ale też przedsięwzięć kulturalnych i rozrywkowych. Lokalny samorząd nie miał jednak odpowiednich gruntów
na ten cel. W czasie dyskusji padały różne
głosy, ostatecznie prośba samorządowców
z Gościeradowa zyskała aprobatę większości
radnych (14 za, przy 7 wstrzymujących się).
W przychylny sposób radni podeszli do prośby Wójta Gminy Zakrzówek
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Józefa Potockiego o przekazanie w formie darowizny dwóch nieruchomości należących do Powiatu, a znajdujących się
w tej gminie. Chodzi o budynek szkolny
oraz nieruchomość zabudowaną dawnym
internatem. Decyzja ta ułatwi funkcjonowanie miejscowej szkoły i przedszkola, którym brakuje miejsca na prowadzenie działalności edukacyjnej. W dawnym
i niewykorzystywanym od lat budynku internatu prawdopodobnie powstaną lokale
komunalne. W głosowaniach o przekazaniu darowizn dla Zakrzówka tylko 11 radnych było za - wszyscy z klubu PiS oraz
radny z „Łączy nas Powiat Kraśnicki”, natomiast radni z klubu PSL byli przeciw
lub wstrzymali się od głosu.
- Jako Rada Powiatu zawsze będziemy reagować i wspomagać nasze gminne samorządy w realizacji dobrych pomysłów. Pomysłów, które będą służyły mieszkańcom
danej gminy, a przez to także naszej powiatowej społeczności. - mówi dr hab. Jarosław
Czerw, przewodniczący Rady Powiatu.
PANORAMA Powiatu Kraśnickiego

Dzięki otwartemu na początku marca nowemu Centrum Dializ w Kraśniku
będzie mogło leczyć się więcej osób ze schorzeniami nerek.

Dializy w lepszych warunkach
Historia kraśnickich dializ ma
już wiele lat. Na początku marca miało miejsce oficjalne otwarcie nowego
Centrum Dializ Frasenius w Kraśniku. Placówka, która do tej pory mieściła się w dzielnicy fabrycznej, zyskała nowoczesny budynek, który
mieści się tuż za szpitalem w dzielnicy starej.
Powód budowy nowego budynku
był prosty. Przybywało pacjentów, którzy

wymagali korzystania ze sztucznej nerki.
W budynku leżącym na terenie szpitala
przy ul. Chopina może się obecnie dializować ok. 120 osób. To 20% więcej niż
w poprzedniej lokalizacji.
Właścicielem kraśnickiej placówki jest Fresenius Nephrocare Polska. To
element międzynarodowej firmy działającej w branży związanej ze schorzeniami nerek w ponad 120 krajach. Wszystkie świadczenia realizowane w kraśnic-

kiej placówce są dla pacjentów bezpłatne - refunduje je NFZ.
Nowy budynek jest dwukondygnacyjny. Na dole znajdują się pomieszczenia administracyjne i techniczne, a na górze sale dializ. Pomieszczenia są bardziej
przestronne, z nowym wyposażeniem.
Powstał też bardzo nowoczesny system
uzdatniania wody, który jest bardzo istotnym elementem w dializoterapii. Całość
inwestycji to kwota ok. 5,5 mln zł.

Kardiologia w nowym miejscu
Trwa proces restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Kraśniku zakładający między innymi umieszczenie wszystkich „ostrych” oddziałów w głównym budynku szpitalnym przy ul. Chopina.
Kolejny jego etap - przeniesienie kardiologii z dzielnicy fabrycznej do
głównego budynku - już za nami. Mimo
że pacjenci w nowych pomieszczeniach
leczeni są już od grudnia, to 8 marca odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi
i poświęcenie oddziału. Oddział kardiologii znajduje się teraz na 3. piętrze głównego szpitalnego budynku przy ul. Chopina.
Remont i przystosowanie pomieszczeń kosztował 1 mln 840 tys. zł.
- Była to duża inwestycja, ale standard,
który tutaj mamy pokazuje, że to dobrze
zainwestowane pieniądze - zapewnił dyrektor SP ZOZ dr Marek Kos.
Pomieszczenia poświęcił ks. proboszcz Wiesław Szewczuk, a w rolę przeKwiecień 2019

Dzięki przeniesieniu oddziału kardiologii do nowych pomieszczeń
dobre warunki leczenia zyskali pacjenci i personel.

wodników po oddziale wcieliły się jego ordynator Małgorzata Skrzyńska oraz pielęgniarka oddziałowa Jolanta Jurek.
Z racji tego, że uroczyste otwarcie oddziału kardiologii odbyło się 8 marca, nie zapomniano także o życzeniach,
kwiatach i słodkich upominkach dla
pań. Były ponadto specjalne podzięko-

wania i gratulacje dla jednego z lekarzy
- Feliksa Maciejewskiego - który, za
sprawa głosów oddanych przez pacjentów, został laureatem plebiscytu „Anioły
Medycyny”. Wśród laureatów tego konkursu jest zresztą dwóch lekarzy pracujących w Kraśniku, bo także prof. Andrzej
Swatowski.
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2019 ROKU
	Od kilku lat funkcjonują przepisy, dzięki którym obywatele mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej.
W 2019 roku uległy one zmianie. Prezentujemy więc zasady, na jakich taka
pomoc jest udzielana w tym roku oraz
miejsca, gdzie można z niej skorzystać.
System składa się z kilku elementów, min. nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji na etapie
przedsądowym czy edukacji prawnej.
Z nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba,
która złoży pisemne oświadczenie, że nie
jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej osoba, która z niej korzysta, może liczyć na informacje o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, np. w związku
z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym
lub sądowo-administracyjnym; może też
liczyć na wskazanie sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, sporządzenie projektu pisma w określonych sprawach z wyłączeniem pism procesowych,
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzy-

ku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie
obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności. Drugim filarem systemu jest
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
- To pomoc osobom, które znajdują się w
trudnej sytuacji życiowej, osobom, które
nie są w stanie sobie poradzić z rozwiązaniem pewnych swoich życiowych problemów - tłumaczył wprowadzenie tego typu
pomocy prezydent Andrzej Duda. - To
sytuacje dotyczące np. problemów z zadłużeniem, problemów z zakresu spraw
mieszkaniowych czy zabezpieczenia społecznego, choć nie tylko.
Osoba, która korzysta z takiej pomocy, może otrzymać wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu sprawy, w tym,
w razie potrzeby, sporządzeniu wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
Nieodpłatna mediacja na etapie
przedsądowym to możliwość skorzystania z
polubownych metod rozwiązywania sporów.
Na terenie powiatu kraśnickiego
nieodpłatna mediacja dostępna będzie tylko w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie
Centrum Wolontariatu w Kraśniku, po
uprzedniej konsultacji z osobami udzielającymi nieodpłatnych porad.
Nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świad-

czy prawnik podczas osobistej wizyty
w punkcie porad, nie udziela porad telefonicznych lub z użyciem innych środków
komunikowania się na odległość, z wyłączeniem osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić
się w punkcie osobiście oraz doświadczających trudności w komunikowaniu się.
Osobom tym może być udzielona nieodpłatna pomoc poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania
się na odległość.
Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według
kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty telefonicznie (adresy, godziny
punktów i numery telefonów do rejestracji wizyt dostępne są w harmonogramie
pracy punktów).
W przypadku , gdy zgłaszany problem prawny nie może być rozwiązany
w całości lub w części poprzez udzielenie
darmowej pomocy prawnej albo nie ma
on wyłącznie charakteru prawnego, osoba uprawniona może zostać poinformowana o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa obejmujących w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw
konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób
bezrobotnych, poradnictwo w sprawie
uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej.

HARMONOGRAM* PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU KRAŚNICKIEGO W 2019 r.
Adres punktu
Starostwo Powiatowe
w Kraśniku
Budynek Wydziału Geodezji
ul. Szpitalna 2A
23-204 Kraśnik
Pokój Nr 114 (parter)
Punkt jest czynny
od poniedziałku do piątku
w godz.: 7:30 - 15:30

Godziny pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - prowadzony przez Centrum Wolontariatu w Kraśniku,
ul. Klasztorna 3, 23-200 Kraśnik
czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30-11:30
Rezerwacja wizyt telefonicznie pod numerem tel. 663 368 000
2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - prowadzony przez Powiat Kraśnicki (porad udzielają
radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie)
czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 11:30-15:30
Rezerwacja wizyt telefonicznie pod numerem tel. 783 660 200

Budynek
Ośrodka Kultury
w Urzędowie
ul. Dzikowskiego 1
23-250 Urzędów
(parter)
Punkt jest czynny
od poniedziałku do piątku
w godz.: 7:30 - 15:30

3. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - prowadzony przez Centrum Wolontariatu
w Kraśniku, ul. Klasztorna 3, 23-200 Kraśnik
czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30-11:30
Rezerwacja wizyt telefonicznie pod numerem tel. 663 368 000
4. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - prowadzony przez Powiat Kraśnicki (porad udzielają
adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie)
czynny od poniedziałku do piątku w godz.: 11:30-15:30
Rezerwacja wizyt telefonicznie pod numerem tel. 783 660 200
*Harmonogram w trakcie trwania roku może podlegać zmianom wynikającym z potrzeb interesantów.
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