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Słowo od Starosty

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Kraśnickiego!
Udostępniamy dla Państwa nową
formę naszej bezpłatnej gazety powiatowej,
w której znajdą Państwo najciekawsze informacje o bieżących wydarzeniach, decyzjach
podejmowanych przez władze lokalne, komunikatach. Przedstawimy prezentacje ciekawych
ludzi, związanych z powiatem, obszerne relacje
z imprez i wszelkiego rodzaju uroczystości patriotyczno - kulturalnych z terenu powiatu i nie tylko.
Bez wątpienia, to do Czytelników należy ocena
naszej gazety. Mamy nadzieję, że z Państwa
pomocą „Panorama Powiatu Kraśnickiego” będzie stanowiła źródło informacji o wszystkich gminach Powiatu Kraśnickiego, przedstawiając ważne sprawy z życia jego mieszkańców, dotykając problemów naszej małej Ojczyzny. Nowa jakość prasy, którą kierujemy do Państwa, pozwoli w przejrzysty, obiektywny i prosty sposób pozyskać aktualne
wiadomości o działaniach samorządu powiatowego.
Życzę miłej lektury! - Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.
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Obfitych łask i błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych z radosnym ALLELUJA!
Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku
Jacek Dubiel
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Starosta Kraśnicki
Andrzej Rolla

Wicestarosta Kraśnicki
Paweł Kudrel

Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla
z nowym Wicestarostą Pawłem Kudrelem.

Zmiany w Zarządzie
Powiatu Kraśnickiego!

Podczas obrad XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kraśnickiego
powołano nowy Zarząd Powiatu Kraśnickiego.

W trakcie zwołanej sesji nadzwyczajnej Rada Powiatu Kraśnickiego powołała
ponownie do pełnienia funkcji starosty radnego Andrzeja Rollę, a także dokonała wyboru nowego Wicestarosty Kraśnickiego, którym
został Radny Paweł Kudrel. Wybrany wicestarosta to doświadczony samorządowiec i urzędnik, który dotychczas był Kierownikiem Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Gminy
Szastarka. Mandat objął w styczniu 2021 roku
po rezygnacji Radnej Bożeny Wilkołek.
Obecny wicestarosta sprawuje nadzór
nad sprawami dotyczącymi inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych, budownictwa i architektury, geodezji, komunikacji
i transportu oraz rolnictwa i ochrony środowiska.
W skład ukonstytuowanego Zarządu Powiatu Kraśnickiego powołano także
Radnych: Henryka Flisa, Tadeusza Dziurdę
oraz Marka Kołtuna. Zrezygnowano z dotychczasowej funkcji etatowego członka zarządu.
- Kolegom, którzy współtworzą wraz ze mną nowy
zarząd serdecznie gratuluję! Przed nami kolejne
miesiące wytężonej pracy! - podsumował Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.
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Rządowy Fundusz Polski Ład:

- Przebudowę dróg powiatowych: 2740L w Gminie
Szastarka
oraz
2720L
Program Inwestycji Strategicznych
w Gminie Trzydnik Duży, na
które pozyskano 2 802 500 zł.
Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych
- Sytuacja jest niespotykarealizowanych przez gminy, miasta, powiaty i województwa w całej Polsce. Wartość
dofinansowań, o które można było wnioskować w tej edycji, wynosiły maksymalnie do 98 proc. na - odkąd samorządy odrodziły się w naszej demokrawartości inwestycji (przy czym wymagany był wkład własny gminy popegeerowskiej 2%.)
tycznej ojczyźnie, nie mieliTo właśnie Rządowy Program Inwestycji Stra- śmy do czynienia z takim jednorazowym wsparciem. Rządotegicznych był głównym tematem zorganizowanego wy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to
z Posłem na Sejm RP Kazimierzem Chomą spotkania, projekt długookresowy, który wspiera zrównoważony rozwój
w którym udział wzięli przedstawiciele samorządów społeczno-gospodarczy Polski. Pilotażowa edycja pobudzi inwegminnych z naszego powiatu. Oprócz omówionych stycje w 2785 samorządach w Polsce. - dodał Poseł na Sejm
celów i założeń strategicznych rządowego programu, RP Kazimierz Choma.
podczas zebrania przypomniano również, że w pilotaPoseł Kazimierz Choma podczas spotkania z samorządowcami
żowej edycji programu środki na dofinansowanie inweprzedstawiał cele Programu Inwestycji Strategicznych.
stycji przyznano każdej gminie Powiatu Kraśnickiego,
która złożyła wnioski. Fundusze na realizację zadań
inwestycyjnych otrzymał również sam powiat, o czym
wspomniał Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla:
- Cieszę się, że każda z gmin naszego powiatu również otrzymała środki, o które wnioskowała. Przed nami kolejne ogłoszenia o możliwości składania wniosków, z których korzysta
zarówno samorząd powiatowy, jak i gminny. Pozyskane środki pozwolą, przeprowadzić następne inwestycje w Powiecie
Kraśnickim.
We wspomnianej pilotażowej edycji programu
Powiat Kraśnicki otrzymał łączną kwotę dofinansowania w wysokości 14 202 500 zł, co pozwoli na realizację następujących inwestycji:
- Przebudowę drogi powiatowej nr 2725L Zdrapy
- Pułankowice w Gminie Wilkołaz (11 400 000 zł),
Kwiecień 2022
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Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2022
Tylko w ostatnich dwóch
latach Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg pozwolił na realizację 14 tys.
km inwestycji drogowych z dofinansowaniem blisko 10 mld zł, które
przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz wzrostu
atrakcyjności kolejnych terenów pod
nowe inwestycje.
16 lutego br. Prezes Rady
Ministrów Mateusz Morawiecki
zatwierdził listy zadań powiatowych
i gminnych uwzględniających dofinansowanie ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg w ramach
naboru wniosków na 2022 rok.
21 lutego br. w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Kraśniku Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla
oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku Jacek Dubiel odebrali symboliczne
promesy na dofinansowanie inwestycji drogowych
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które w imieniu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego
wręczył Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Kazimierz Choma. Podczas przekazania promes obecni
byli również: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Kraśniku Marta Gajewska i Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kraśniku Michał
Kondracki. W ramach programu Powiat Kraśnicki
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otrzymał 6 505 228,63 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2639 L Józefów - Dzierzkowice oraz 719 933,22 zł
na przebudowę drogi powiatowej nr 2701L - ul. Budzyńska w Kraśniku. Suma pozyskanych środków na realizację wymienionych zadań to 7 225 161,85 zł. Ponadto na listę rezerwową Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg została zakwalifikowana inwestycja pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2712L w Gminie Gościeradów” o wartości zadania 5 110 551,54 zł. W przypadku pojawienia się dodatkowych środków rządowych
inwestycja otrzyma dofinansowanie.
- Jest to kolejne rządowe wsparcie, które otrzymaliśmy, a które pozwoli nam zrealizować inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i komfort
jazdy podróżujących. Cieszę się, że każdy z samorządów tworzących Powiat Kraśnicki otrzymał
środki, o które aplikował. Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego nie patrzy na barwy polityczne, ale zgłaszane potrzeby, a dzięki temu
rządowe środki są przydzielane samorządom
sprawiedliwie - dodał podczas odebrania
promes Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.
Do wszystkich samorządów z naszego
powiatu, które aplikowały o środki z programu trafiło 14 662 143,90 zł.
- Rząd Prawa i Sprawiedliwości wspiera samorządy w modernizacji dróg, ponieważ mamy
świadomość jak ważna w rozwoju społecznogospodarczym jest komfortowa komunikacja
- podkreślił Poseł na Sejm RP Kazimierz
Choma.
- Cieszą mnie pozyskane środki na przebudowę ul. Budzyńskiej, która w ostatnim czasie
była wyjątkowo obciążona przez natężony ruch
pojazdów z uwagi na budowę sąsiadującej drogi
wojewódzkiej nr 833 Kraśnik-Chodel - dodał
Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku Jacek Dubiel.
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W piątek 31 grudnia 2021 r. podróżni otrzymali od samorządu województwa noworoczny prezent, blisko 9-kilometrowy odcinek
nowej arterii, która nazywana jest „Północną obwodnicą” Kraśnika.

obwodnica Północna Kraśnika

		
Poprawa
warunków,
bezpieczeństwo,
doskonała
komunikacja i rozwój - to główne zalety północnej obwodnicy zaznaczył Starosta Kraśnicki
Obwodnica północna to nieoficjalna nazwa dla nowego biegu drogi wojewódzkiej
Andrzej Rolla:
nr 833 Kraśnik-Chodel. Arteria ma długość 8,5 kilometra, z czego prawie 6 kilometrów
- Ta droga to nowa perspektywa
biegnie po nowym śladzie. Jej oficjalnego otwarcia dokonano we wtorek 4 stycznia
rozwoju powiatu. To miejsce na nowe
2022 roku, a w wydarzeniu udział wzięli posłowie, przedstawiciele władz
inwestycje po to, żeby mieszkańcy
województwa oraz samorządowcy.
mogli bezpiecznie podróżować, po to,
Inwestycja samorządu województwa lubelskie- żeby powiat mógł się rozwijać. Łącznik tej drogi przez Urzędów
go kosztowała prawie 90 milionów złotych, a dofinan- do Chodla i do drogi 747 na most w Kamieniu, a dalej do centralsowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło aż 99%. nej Polski przyczyni się do doskonałej komunikacji, bezpieczeńPrzebudowa drogi wpłynęła pozytywnie na bezpieczeń- stwa oraz wpłynie na poprawę komfortu podróżowania.
stwo podróżujących, ale również komfort ich jazdy.
Mieszkańcy, lecz również kierowcy przejeżWarto zaznaczyć, że nowy ślad DW 833 wyprowadził dżający przez miasto, na tę inwestycję czekali od lat.
ruch tranzytowy z Kraśnika, a tym samym znacznie Jednak pomimo starań ówczesnego Burmistrza Miroodciążył ul. Lubelską oraz ul. Urzędowską.
sława Włodarczyka, urzędujący w tamtym czasie
- Ta droga jest bardzo ważna, nie tylko ze względów bezpie- marszałkowie województwa nie wyrażali woli współczeństwa, ale także właśnie ze względu na połączenie z S19 Via pracy przy realizacji inwestycji.
Carpatia - zaznaczył Marszałek Województwa Lubel- - To była jedna z naszych obietnic wyborczych, o którą zabiegaskiego Jarosław Stawiarski. - To powoduje, że całe zagłę- liśmy w każdy możliwy sposób. Jednak ani marszałek Krzysztof
bie owocowe, które jest w Powiecie Kraśnickim i w Powiecie Hetman, ani marszałek Sławomir Sosnowski nie byli zainteresoOpolskim, będzie mogło w sposób bardzo cywilizowany i szybki wani współpracą z nami - wspomina Przewodniczący Rady
wywozić swoje produkty do całej Polski, a także do całej Europy. Powiatu Kraśnickiego Jacek Dubiel, który w tamtym
Trasa drogi wojewódzkiej nr 833 łączą- czasie był jednym z Wiceburmistrzów Kraśnika. - Jednak
cej Kraśnik z Chodlem, która została objęta pracami po wielu latach w samorządzie województwa lubelskiego nastała
budowlanymi, składa się z dwóch odcinków. Początek dobra zmiana, po ponad dekadzie Prawo i Sprawiedliwość mogło
nowego biegu rozpoczyna się przy skrzyżowaniu z ul. w końcu zrealizować swoją obietnicę dzięki Marszałkowi WojeGraniczną, a kończy na skrzyżowaniu z drogą krajo- wództwa Lubelskiego Jarosławowi Stawiarskiemu.
wą nr 19 w miejscowości Lasy. Na początku odcinka
Droga wojewódzka 833 ,
znajduje się droga jednojezdniowa, od ronda turbinotzw. „Północna obwodnica Kraśnika”.
wego przy ul. Granicznej przekrój drogi zmienia się
w dwujezdniowy o dwóch pasach ruchu dla każdej
jezdni. Przy skrzyżowaniach z ul. Słowackiego oraz Al.
Niepodległości i ul. Fabryczną powstała sygnalizacja
świetlna. W okolicy zjazdu do FŁT utworzono dodatkowe pasy ruchu, a także stanowisko do ważenia pojazdów i kontroli dla Inspekcji Transportu Drogowego.
		
Nowa trasa to także perspektywa
rozwoju dla Powiatu Kraśnickiego. Jest ona dużym
udogodnieniem dla inwestorów, ponieważ w jej sąsiedztwie znajduje się strefa ekonomiczna, a dzięki lepszemu
dostępowi do terenów inwestycyjnych, nowo powstała
obwodnica północna będzie miała korzystny wpływ na
rozwój społeczno-gospodarczy naszego regionu.

oficjalnie otwarta
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Pokój dla Ukrainy!

Mieszkańcy Powiatu Kraśnickiego ofiarnie włączyli się w pomoc Ukrainie. W ogranizowanych przez Starostwo Powiatowe zbiórkach pomagali
m. in. młodzi stażacy z OSP Zakrzówek oraz Henryk Flis ze swoimi uczniami z Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym .

Powiat Kraśnicki solidarny

		
Samorząd powiatowy
zorganizował trzy punkty, do
których można przekazywać
pomoc. Są to:
1. Starostwo Powiatowe
Powiat Kraśnicki od początku trwającego na Ukrainie konfliktu zbrojnego
w Kraśniku (Al. Niepodległości
zaangażował się w organizację pomocy humanitarnej dla oblężonych miast.
20),
W pierwszych dniach we współpracy z kraśnickimi przedsiębiorstwami przygotowany
2. Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku
został transport z pomocą medyczną dla ukraińskich szpitali.
(ul. Armii Krajowej 25)
Nieustannie trwają zbiórki najpotrzebniejszych 3. Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku (ul. Słowackiego 7
artykułów, które systematycznie przekazywane są - wjazd od ul. Stefana Lelka-Sowy).
miastom partnerskim Sławucie i Browarom, ale także
Wszystkie punkty czynne są od poniedziałku
innym, dotkniętym wojną, regionom Ukrainy.
do piątku w godzinach: 7:30 - 17:00.
Na terenie Powiatu Kraśnickiego przyjmowani
Najbardziej potrzebne są: żywność, a szczesą rownież uchodźcy wojenni, którzy mają zapewnione gólnie konserwy, materiały opatrunkowe i leki, środki
godne warunki do życia.
higieny dla niemowląt i osób niepełnosprawnych, napo- Sytuacja na Ukrainie budzi w nas uzasadniony niepokój, je energetyczne, czekolada, kawa i herbata, a także
agresja rosyjskich i białoruskich sił zbrojnych sieje śmiertel- agregaty prądotwórcze.
ne spustoszenie. Historia uczy nas, że imperialistyczne zapę- - Nie jesteśmy obojętni na losy ukraińskich rodzin, uciekajądy Rosji są ogromnym zagrożeniem dla pokoju w Europie i na cych przed wojną. Od początku konfliktu udzielamy wsparcia
świecie - stwierdza Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla uchodźcom wojennym. Już w pierwszych dniach przyjęliśmy
i dodaje - Zwracam się z apelem o włączenie się w akcję wspar- rodzinę z miasta partnerskiego Sławuta, która prowadzi rodzincia mieszkańców naszych miast partnerskich: Sławuty i Browa- ny dom dziecka. Swoje schronienie znalazły tutaj również m.in.
rów, a także innych regionów Ukrainy.
rodziny strażaków z Ukrainy, które zamieszkały w Komendzie
Starostwo Powiatowe w Kraśniku od wybu- Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. To tylko
chu wojny prowadzi zbiórkę pomocy humanitarnej nieliczni, którzy dotknięci wojną odnaleźli bezpieczeństwo na
i medycznej, która trafia do żołnierzy oraz cywilnych terenie naszego powiatu. Dziękuję z tego miejsca wszystkim,
obywateli na Ukrainie, a także do uchodźców wojen- właczającym się w akcję solidarności z Ukrainą - komentuje
nych przebywających w Powiecie Kraśnickim.
Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.

z partnerami z Ukrainy

Wicestarosta Paweł Kudrel, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla
oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku Jacek Dubiel nadzorowali
przekazanie pomocy medycznej zakupionej przez kraśnickich przedsiębiorców,
którzy wsparli powiatową akcję pomocy Ukrainie.
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Małżeństwo, z miasta partnerskiego Sławuta na Ukrainie tworzące rodzinny
dom dziecka, podjęło trudną decyzję o ewakuacji. Mama wraz z dziećmi znaleźli
schronienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Olbięcinie.
Tata został na Ukrainie.

nitarną, które trafiły do Sławuty,
Browarów i Truskawca, a także do
szpitali w Rawie Ruskiej, Żółkwi oraz
we Lwowie. Dzisiaj wyszliśmy z inicjatywą Mszy Świętej w intencji pokoju dla naszych wschodnich sąsiadów.
Z tej okazji chcieliśmy również zorganizować koncert będący manifestacją
naszej łączności i solidarności z narodem ukraińskim. Po koncercie każdy
może złożyć dobrowolną ofiarę, która
Pieśni patriotyczne i religijne wykonane przez solistów i Orkiestrę z Szastarki
wzruszyły widzów do łez.
zostanie przeznaczona na pomoc dla
Ukrainy - komentował w dniu
wydarzenia Starosta Kraśnicki
Andrzej Rolla.
Dziękujemy za pomoc w organizacji wydarzenia Proboszczowi
W niedzielę 13 marca w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Bolesnej w Kraśniku z inicjatywy
Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej
Starosty Kraśnickiego Andrzeja Rolli została odprawiona Msza Święta w intencji pokoju
w Kraśniku ks. Hubertowi Czarna Ukrainie. Eucharystii, w której uczestniczyły również rodziny ukraińskie przebywające
neckiemu, Proboszczowi Paraw naszym powiecie, przewodniczył Proboszcz Parafii ks. Hubert Czarnecki.
fii pw. Świętego Maksymiliana
Po zakończeniu Mszy Świętej odbył się koncert Marii Kolbego w Szastarce ks. Andrzejowi Arbaczewcharytatywny w wykonaniu Parafialnej Orkiestry skiemu oraz Parafialnej Orkiestrze Dętej z Szastarki
Dętej z Szastarki, która odegrała pieśni patriotyczne pod batutą kapelmistrza p. Wojciecha Duraka, która
i religijne w geście solidarności z naszymi sąsiadami zza przygotowała piękny występ.
wschodniej granicy.
Środki zebrane podczas koncertu zostały prze- Z naszego powiatu od początku wojny na Ukrainie zadyspo- znaczone na zakup agregatów prądotwórczych dla
nowaliśmy już kilka transportów z pomocą medyczną i huma- miast partnerskich powiatu: Sławuty i Browarów.
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Koncert charytatywny

„Solidarni z Ukrainą”

ją się przestronne pomieszczenia, przystosowane do potrzeb
osób z niepełnosprawnością
oraz osobne gabinety dla lekarzy orzeczników, doradcy zawodowego, psychologa czy pracownika socjalnego. Mieści się tu
także komfortka, czyli specjalna łazienka, w której znajduje się
sprzęt do pielęgnacji osób niepełnosprawnych. To miejsce, z którego opiekunowie osób niepełnosprawnych
przemieszczający
się
po
Kraśniku
będą mogli
Dyrektor PCPR Katarzyna Wójtowicz w ciepłych słowach podziękowała
w
każdej
chwili
skorzystać,
by np.
za wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych.
przewinąć swojego podopieczNowa siedziba Powiatowego Zespołu
nego. Kraśnicka komfortka
drugie takie pomieszczenie
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności to
w całym województwie lubelMieszkańcy Powiatu Kraśnickiego mogą już korzystać z nowej siedziby Powiatowego
skim, a pierwsze na obszarze
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kraśniku, mieszczącej przy ul. Szpitalnej 4.
Powiatu Kraśnickiego.
W oficjalnym otwarciu nowej siedziby PowiaZespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnotowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ści w Kraśniku wydaje: orzeczenia o niepełnosprawnojakie miało miejsce 10 stycznia 2022r., udział wzięli m.in.: ści dla osób, które nie ukończyły 16. roku życia, orzeczePoseł na Sejm RP Kazimierz Choma, Starosta Kraśnicki nia o niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16.
Andrzej Rolla, Przewodniczący Rady Powiatu Kraśnic- rok życia, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
kiego Jacek Dubiel, Dyrektor Powiatowego Centrum dla osób, które posiadają orzeczenie o inwalidztwie lub
Pomocy Rodzinie w Kraśniku Katarzyna Wójtowicz niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustaoraz Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu wy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniaOpieki Zdrowotnej w Kraśniku Michał Jedliński.
niu osób niepełnosprawnych oraz wydawane są legitymaW obecnej siedzibie kraśnickiego Powiatowe- cje dla osób niepełnosprawnych. Z placówką można się
go Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajdu- skontaktować pod numerem telefonu: 81 458 78 64.
Kwiecień 2022
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Śladami historii, śladami pamięci

Obchody 78. Rocznicy Pacyfikacji

Wsi Borów i Szczecyn

„Musimy o tej tragedii wiecznie pamiętać, niech to będzie nasze dzisiejsze zobowiązanie. Nieśmy to przesłanie całemu światu.”

m.in.: Marszałek Województwa
Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Anna Baluch,
Starosta Kraśnicki Andrzej
Rolla, Dyrektor Biura Poselskiego Posła Na Sejm RP Kazimierza Chomy Michał Stawiarski, Radny Powiatu Kraśnickiego Krzysztof Skórski oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Annopolu Zenobia Jarmuła. Po zakończonej Eucharystii wszyscy zebrani udali się na
cmentarz w Borowie, by oddać
hołd poległym 2 lutego 1944 r.
- Musimy o tej tragedii wiecznie pamiętać, niech to będzie nasze
dzisiejsze zobowiązanie. Nieśmy to
przesłanie całemu światu. Musimy o tej tragedii zawsze pamiętać,
Uczestnicy uroczystości w Borowie złożyli wieńce i znicze pod pomnikiem wystawionym dla ofiar mordu.
aby już nigdy nie doszło do fałszoRano 2 lutego 1944 roku oddziały wojskowe SS, wania historii II wojny światowej, aby nie zaprzeczano aktom
Wehrmachtu i policji niemieckiej wspierane przez Ukra- ludobójstwa. Jesteśmy to winni tym wszystkim, których prochy
ińców otoczyły zabudowania wsi, a następnie doko- tu spoczywają. Jesteśmy to winni naszej najjaśniejszej Rzeczynały ostrzału artyleryjskiego, który wywołał pożar. pospolitej. Niech pamięć o nich będzie wieczna. Pamięć i cześć
W płonących gospodarstwach dobijano ludność cywil- pomordowanym w Szczecynie, Borowie i innych miejscowoną za pomocą bagnetów, a także palono ich żywcem.
ściach - mówił podczas wystąpienia Starosta Kraśnicki
Chcąc upamiętnić minione wydarzenia, w Andrzej Rolla.
środę 2 lutego zorganizowano obchody 78. RoczniRównoległe uroczystości obchodów 78. Rocznicy
cy Pacyfikacji Wsi Borów i Szczecyn. W odprawionej Pacyfikacji Wsi Szczecyn odbyły się w Gminie Gościeprzez Proboszcza Parafii pw. św. Apostoła w Borowie ks. radów, gdzie Starostę Kraśnickiego reprezentował Człodr Zbigniewa Katę uroczystej Mszy Świętej udział wzięli nek Zarządu Powiatu Kraśnickiego Marek Kołtun
Na zdjęciu od lewej:
Radny Powiatu Kraśnickiego Krzysztof Skórski, Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Annopolu Zenobia Jarmuła, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla,
Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Anna Baluch
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Do zebranch na cmentarzu w Borowie przemówił Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla,
który podkreślił jak ważna jest pamięć tragicznych wydarzeń minionych lat.

rze kultury pamięci, Instytut
Pileckiego wydobywa z historii nazwiska Polaków, którzy
za ratowanie Żydów od zagłady zapłacili własnym życiem
i życiem swoich najbliższych.
Takie osoby są honorowane obeliskami z pamiątkową
tablicą. W różnych częściach
Polski w ten sposób upamiętniono już 53 Polaków.
W dniu 30.09.2021 roku
w naszym powiecie, poświęcono znajdujący się w gminie
Annopol we wsi Opoka
Podczas zjazdu Starosta Kraśnicki spotkał się m.in.
Duża obelisk z płytą pamięz Dyrektor Instytutu Pileckiego prof. Magdaleną Gawin.
ci Państwa Apolonii i Piotra
Likosów zamordowanych za
Zjazd partnerów samorządowych programu
pomoc Żydom w czasie okupacji niemieckiej. Uroczystości zostały zorganizowane
17 lutego w Instytucie Pileckiego w Warszawie Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla
w ramach Programu „Zawołauczestniczył w zorganizowanym zebraniu z przedstawicielami samorządów
ni po imieniu”, zainicjowanezaangażowanych w program „Zawołani po imieniu”
go przez ówczesną WiceminiCelem spotkania było podsumowanie dotych- ster Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof.
czasowej współpracy z Instytutem Pileckiego. Magdalenę Gawin, a realizowanego przez Instytut
W ramach programu łączącego badania naukowe, Pileckiego.
edukację historyczną i różnorodne działania w obsza-

Śladami historii, śladami pamięci

powiatkrasnicki.pl

„Zawołani po imieniu”

znaczenie, ponieważ jej dystans
upamiętniał rok zamordowania ostatniego z Wyklętych
- Józefa Franczaka „Lalka”,
który zginął 21 października 1963 roku podczas obławy
Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej we wsi Stary
Majdan na Lubelszczyźnie.
- Pamięć o Żołnierzach Wyklętych
ma niezwykle ważny wydźwięk,
zwłaszcza obecnie, kiedy panuje
tak wiele zła. Aktualnie mamy do
czynienia z sytuacją, w której na
Ukrainie szerzy się zło dokonywane
W zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Wschód Lubelskich Serc” biegu
udział wzięło ponad 300 uczestników, spośród których większość stanowiła młodzież i dzieci.
przez potomków osób mordujących
Polaków walczących o suwerenność Ojczyzny w latach powojennej
okupacji sowieckiej. Historia uczy
nas, że należy zawsze przeciwstawiać się złu, brak naszej stanowczej
reakcji i milczenie staje się cichym
W niedzielę 6 marca odbył się I Urzędowski Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. mjr
poparciem zbrodniczych działań Hieronima Dekutowskiego „Zapory” - żołnierza Lubelszczyzny walczącego w strukturach
podkreślił podczas I Urzędowpodziemia niepodległościowego.
skiego Biegu Pamięci Żołnierzy
Wydarzenie zgromadziło wielu mieszkańców Wyklętych Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.
z terenu całego powiatu. Do samego startu przystąpiło
Nagrodą główną, rozlosowaną wśród uczestniblisko 300 uczestników, którzy mieli sposobność spraw- ków biegu na dystansie 5 000 m, był 7-dniowy wyjazd
dzenia swoich sił na trzech przygotowanych przez orga- na Monte Cassino, który ufundowała firma Rudnik-Tunizatorów trasach: zielonej - 500 m, żółtej - 1963 m oraz may. Szczęśliwcem, który wylosował nagrodę okazał się
czerwonej - 5 000 m. Trasa żółtego biegu miała istotne p. Mariusz Osetek.

W Urzędowie uczcili pamięć

Żołnierzy Wyklętych

Kwiecień 2022
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Sport

a aż trzy z siedmiu etapów wyścigu
będą przebiegać przez Lubelszczyznę. Trzeci etap wyścigu poprowadzi przez malownicze tereny naszego powiatu. 1 sierpnia na Letniej
Scenie CKiP odbędzie się prezentacja zawodników i drużyn kolarskich, a zaraz po niej nastąpi honorowy start III etapu Tour de Pologne. Trasa wyścigu będzie przebiegała od Al. Niepodległości przez
ul. Urzędowską oraz ul. Janowską
gdzie nastąpi „Start ostry”, po czym
kolarze skierują się w stronę Słodkowa II i Szastarki kontynuując etap
w Powiecie Janowskim.
Dzięki profesjonalnej realizacji wyścig, z roku na rok, ma coraz
Wicemarszałek Michał Mulawa, Dyrektor Generalny LangTeam Czesław Lang
oraz Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla poczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim WL.
większą oglądalność i jeszcze lepszy
zasięg medialny. Organizatorzy,
czyli Lang Team, gwarantują głównym miastom, gospodarzom, współorganizatorom bezpośrednią relację z etapu w stacjach - TVP1, TVP
Sport oraz w Eurosport. Za pośred31 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
nictwem stacji telewizyjnych wyścig
Lubelskiego, odbyło się spotkanie z udziałem Marszałka Jarosława Stawiarskiego,
transmitowany będzie w 90 krajach
Wicemarszałka Michała Mulawy oraz Dyrektora Generalnego Czesława Langa,
świata na trzech kontynentach,
a także przedstawicielami samorządów, które są bezpośrednio zaangażowane
a przekaz zrealizowany zostanie
w organizację tegorocznego wyścigu na Lubelszczyźnie.
w 20 wersjach językowych.
- Jestem pewien, że etapy, podczas których kolarze będą przeZapraszamy serdecznie wszystkich Państwa do
mierzać drogi naszego regionu, szczególnie na Roztoczu, będą kibicowania i wspólnego przeżywania kolarskich emocji
ciekawe i atrakcyjne dla sportowców i kibiców, bo takie właśnie podczas 79 .Tour de Pologne UCI World Tour. Wyścig
jest Lubelskie. W województwie lubelskim z dumą wspieramy będzie doskonałą okazją do promocji walorów naszego
sport i, przy okazji imprez o najwyższej randze jaką niewąt- powiatu, jego zabytków, ale także naszych przedsiębiorpliwie jest Tour de Pologne, promujemy nasz piękny region. ców, których zapraszamy do współpracy przy organizacji
- podkreślił podczas spotkania Jarosław Stawiarski, wydarzenia. Szczegółowe informacje o tegorocznym Tour
Marszałek Województwa Lubelskiego.
de Pologne będą przekazywane na bieżącą na stronach:
- Jest mi niezmiernie miło, że możemy razem współtworzyć to www.facebook.com/powiatkrasnicki oraz powiatkrasnicki.pl
fascynujące wydarzenie sportowe, które przyczyni się do promoInicjatorem spotkania dotyczącego przebiegu wyścigu był Marszałek
cji atutów turystycznych i gospodarczych naszego Powiatu
Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.
Kraśnickiego. Już teraz zapraszam wszystkich mieszkańców do
śledzenia informacji o wyścigu, a także wspólnego kibicowania
kolarzom na trasie III etapu Tour de Pologne. - dodał obecny
na spotkaniu Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.
79. Tour de Pologne rozpocznie się już 30 lipca,

79. TourdePologne
w Powiecie Kraśnickim

Inicjatorem spotkania dotyczącego przebiegu wyścigu był Marszałek
Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.
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Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych

prowadzonych przez Powiat Kraśnicki na rok szkolny 2022/2023

Edukacja

powiatkrasnicki.pl

Ósmoklasisto! Jeśli kończysz właśnie szkołę podstawową i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej
zapoznaj się z naszą ofertą!

Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki
Technikum nr 1

Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku
II Liceum Ogólnokształcące im M. Reja
Technikum nr 2
z możliwością zamieszkania w Internacie
Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku

III Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące
Technikum nr 3
Branżowa Szkoła I stopnia
z możliwością zamieszkania w Bursie Szkolnej

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Annopolu
Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia

Zespół Szkół CKZiU im. Orląt Lwowskich w Urzędowie
Technikum
Branżowa Szkoła I stopnia

Zespół Szkół Specjalnych w Kraśniku
Szkoła Podstawowa Specjalna
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Olbięcinie
Szkoła Podstawowa Specjalna
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia
z możliwością zamieszkania w Internacie

Szkoły prowadzone przez Powiat Kraśnicki
oferują szeroki wachlarz kierunków, spośród których
na pewno wybierzesz coś dla siebie. Każda z naszych
szkół pozwoli Ci zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do studiowania na wybranym kierunku lub podjęcia pracy w wymarzonym zawodzie. Nowy kierunek kształcenia: pracownik obsługi hotelowej, oferuje Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół nr 3
w Kraśniku.
Drodzy Absolwenci - przygotowaliśmy dla Was
1320 miejsc w 44 oddziałach, w tym w liceach ogól-

nokształcących 510 miejsc w 17 oddziałach, w technikach 510 miejsc w 17 oddziałach, w branżowych szkołach I stopnia 300 miejsc w 10 oddziałach.
Tym z Was, którzy rozpoczną naukę w naszych
szkołach oferujemy stale unowocześnianą i doposażaną bazę szkolną i sportową, zajęcia dodatkowe
realizowane we współpracy z uczelniami wyższymi,
możliwość zamieszkania w internacie, bursie, udział
w ciekawych projektach, w tym zagranicznych m.in.
Erasmus+, wymianie młodzieży, a dla najlepszych
uczniów stypendia
PANORAMA Powiatu Kraśnickiego
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Mieszkańcy Powiatu Kraśnickiego ofiarnie włączyli się
w pomoc na rzecz broniącej się Ukrainy.
Na szczególne słowa uznania zasługują przedsiębiorcy
z naszego regionu: ERKADO, Ekoland, WOD-BUD, WKW, PBF - Fabryka Łożysk
Tocznych w Kraśniku, PBI, Nabor, Gumet, Moto-Gama, którzy sfinansowali pierwszy transport z pomocą medyczną dla Rawy Ruskiej, Żółkwi i Lwowa.
Serdecznie dziękujemy!

Większość przekazanej przez mieszkańców powiatu pomocy dotarła do
potrzebujących dzięki bohaterskiej postawie Olgi Filippovej, łączniczki
z powiatowym sztabem. Na zdjęciu z Wicestarostą Kraśnickim Pawłem Kudrelem
i grupą z OSP Zakrzówek podczas przygotowania transportu z darami.

Jeden z transportów został wsparty przez
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Uczniowie i wychowawcy z Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku brali czynny udział w
przygotowaniu transportów z pomocą humanitarną dla Ukrainy.

Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Mer Miasta Browary i Przewodniczący Rady
Powiatu w Kraśniku Jacek Dubiel podczas przekazania transporu żywności,
materiałów opatrunkowych i leków.

Za zebrane podczas koncertu charytatywnego „Solidarni z Ukrainą” środki
zakupione zostały dwa agregaty prądotwórcze. Na zdjęciu inicjatorzy koncertu
ks. Hubert Czarnecki i Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.

W akcję pomocy Ukrainie czynnie włączyli się
funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.

W najgorętszym okresie z początków konfliktu na Ukrainie
organizacją pomocy zajęli się pracownicy Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

