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Nadleśnictwo Kraśnik i mieszkańcy
Wilkołaza w hołdzie św. Janowi Pawłowi II
17 listopada na cmentarzu wojennym w Wilkołazie odbyła się uroczystość
odsłonięcia obelisku poświęconego pamięci św. Jana Pawła II.
15 lat temu Leśnicy z Nadleśnictwa Kraśnik wspólnie z lokalną społecznością posadzili w tym miejscu „Dąb Papieski”, który wyrósł z żołędzi dębu „Chrobry”
poświęconego przez papieża Jana Pawła II
podczas pielgrzymki polskich leśników do
Stolicy Apostolskiej.
Leśnicy, chcąc upamiętnić to ważne
dla społeczności Powiatu Kraśnickiego wydarzenie, ufundowali obelisk z tablicą poświęconą pamięci Papieża-Polaka.
- Naszym obowiązkiem jest utrwalać pamięć o jednym z najwybitniejszych Rodaków, którego z uwagą słuchał cały świat.
Przez trwający blisko 27 lat pontyfikat Jan
Paweł II walczył o prawa człowieka, podkreślając niezbywalną godność Dziecka Bożego, którym jest każda istota ludzka. Budowa cywilizacji miłości to jedno z najważniejszych przesłań potyfikatu, podczas którego Ojciec Święty niejednokrotnie pokazywał jak czerpać siłę i wiarę z przeciwno-

ści losu będących składową swego rodzaju
cierpnia. Całe jego życie, a szczególnie lata
spędzone w kapłaństwie, były wyrazem
całkowitego oddania się Chrystusowi przez
ręce Jego Najświętszej Matki. Motto „Totus
Tuus” to nie tylko biskupie zawołanie, ale
świadectwo życia wielkiego świętego, który
był dla ludzkości prawdziwym ojcem i pasterzem - podkreślił w swoim przemówieniu Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.

Autorami papieskiego obelisku są
Kazimierz i Jaromir Stasz.
W uroczystościach wzięli udział: Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Wójt Gminy Wilkołaz Paweł Głąb, Proboszcz Parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Wilkołazie ks. kan. Janusz Świtaj, Wikariusz ks. Wojciech Mazur,
Kapelan Leśników Archidiecezji Lubelskiej
ks. dr Ryszard Podpora oraz przedstawiciele
Nadleśnictwa Kraśnik i lokalnej społeczności.

„Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
a na tej fladze, biel i czerwień...”

Flaga Polski obok godła i hymnu to
jeden z trzech symboli narodowych. Oficjalna Flaga Polski jest flagą narodową od
1831 r. Jakie kolory ma flaga polski? Biały
i czerwony, to oczywiste. Natomiast sprecyzowanie odcieni stanowi niemałe wyzwanie. Z pomocą przychodzi wtedy Ustawa
z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o
pieczęciach państwowych. Właściwe kolory są przedstawione w postaci współrzęd-
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nych trójchromatycznych barw. Wynika
z nich, że biały nie jest czystym śnieżnobiałym, a kolor czerwony to karmazyn, czyli
ciemna czerwień. Ciekawostką jest, że nie
zawsze tak było – choć pierwszy opis flagi
z 1921 roku wprowadzał karmazyn (o odcieniu nieco jaśniejszym od współczesnego), to od 1927 roku, przez ponad 50 lat obowiązywał cynober, czyli czerwony wpadający w pomarańczowy.
Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla nie

egzaminował mieszkańców Powiatu Kraśnickiego z historii Flagi Polski, ale spotkał
się z nimi w przededniu Narodowego Święta Niepodległości, aby obdarować ich polskimi barwami narodowymi w Urzędowie
i Wilkołazie. Tego dnia także Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku Jacek Dubiel wraz z Sekretarzem Powiatu Łukaszem Skokowskim udali się na ulice Kraśnika, by tam wręczyć Polskie Flagi wszystkim napotkanym mieszkańcom miasta.
PANORAMA Powiatu Kraśnickiego

W Powiecie Kraśnickim uczczono Narodowy Dzień Niepodległości
Symboliczna data 11 listopada to najważniejsze święto narodowe w naszej Ojczyźnie, które upamiętnia odzyskanie niepodległości. 11 listopada 1918 roku to historyczny dzień,
w którym po 123 latach niewoli Polska powróciła na mapę polityczną Europy.
Powiatowo-Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Wikołazie zainaugurowała odprawiona w kościele pw. św.
Jana Chrzciciela Msza święta, której przewodniczył ks. Wojciech Mazur. Po Eucharystii sprawowanej w intencji Ojczyzny, uczestnicy uroczystości, a wśród nich: politycy, samorządowcy i przedstawiciele instytucji, służby mundurowe, dzieci i młodzież oraz mieszkańcy Powiatu Kraśnickiego złożyli kwiaty
przed pomnikiem ofiar I wojny światowej.
W swoim wystąpieniu Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla nie tylko zwrócił uwagę na ważność wydarzenia jakim było odzyskanie niepodległości przez Polskę, ale
odniósł się również do obecnej sytuacji na
granicy polsko-białoruskiej, wyrażając tym
samym szacunek i uznanie dla funkcjonariuszy i żołnierzy strzegących bezpieczeństwa oraz nietykalności polskich granic.
Przedstawiciele Powiatu Kraśnickiego uczestniczyli także w uroczystościach,
które zorganizowano w każdej gminie.
W Kraśniku władze samorządowe
reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku Jacek Dubiel, któremu towarzyszyli: Radny Ryszard Iracki oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Wójtowicz. Delegacja złożyła w imieniu Zarządu Powiatu w Kraśniku wiązankę kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na kraśnickim
rynku.

Polski Ład w Powiecie Kraśnickim

Na co zostaną przeznaczone środki z rządowego programu?
Modernizacja kolejnych kilometrów
dróg, rozbudowa sieci wodociągowej, budowa
nowoczesnych przedszkoli i bulwarów nadwiślańskich – to właśnie te inwestycje zrealizują samorządy z Powiatu Kraśnickiego z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Cieszę się, że wszystkie samorządy z Powiatu
Kraśnickiego otrzymały dofinansowanie na aplikowane
środki. Rząd Prawa i Sprawiedliwości rozdzielił finansowe wsparcie sprawiedliwie,
nie patrząc na barwy polityczne czy poglądy samorządowców. Inwestycje zrealizowane dzięki dofinansowaniu
z Polskiego Ładu będą służyć
wszystkim mieszkańcom naszego powiatu bez względu
na polityczne przekonania –
podkreślał podczas październikowej sesji Rady Powiatu
w Kraśniku Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, który referował Radnym wyniki pilotażowej edycji programu.
Grudzień 2021

Z Programu Inwestycji Strategicznych samorządy Powiatu Kraśnickiego
otrzymały łącznie ponad 89,5 miliona złotych, a niektóre z nich uzyskały wsparcie
na kilka projektów.
Do budżetu Powiatu Kraśnickiego
wpłynęło bezpośrednio 14 202 500 złotych,

a symboliczną promesę wręczył Poseł na
Sejm RP Kazimierz Choma oraz Senator
RP dr Grzegorz Czelej, którzy następnie
spotkali się z burmistrzami i wójtami z Powiatu Kraśnickiego.
Środki pozyskane przez Zarząd Powiatu w Kraśniku przeznaczymy na realizację długo wyczekiwanych inwestycji drogowych. Pierwszą z nich będzie remont drogi powiatowej nr 2725L w Gminie Wilkołaz relacji Zdrapy – Pułankowice, na który
zostaną przeznaczone środki w wysokości 11 400 000
złotych. Drugą planowaną inwestycją jest przebudowa dwóch dróg powiatowych w gminach: Szastarka
- w Polichnie IV oraz Trzydnik Duży - w Owczarni. Modernizacja wymienionych
dróg będzie kosztować łącznie 2 802 500 złotych – zaznaczył podczas konferencji
prasowej Starosta Kraśnicki
Andrzej Rolla.
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Inwestycje drogowe

*TZI - Termin zakończenia inwestycji

1

Przebudowa drogi powiatowej nr 2700L Urzędów-Bęczyn-Boby na terenie Gminy Urzę- Koszt zadania 5 384 875,09 zł, dofinansowanie 70% (tj. 3 769 412,00 zł) w radów. TZI* - lipiec 2022 r.
mach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Współfinansowanie z Gminą Urzędów.

2

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2745L Al. Tysiąclecia w Kraśniku na odcinku od km koszt zadania 6 112 616,88 zł, dofinansowanie 60% (tj. 3 667 570,00 zł) w ramach
0+026 do km 1+243. TZI - lipiec 2023 r.
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Współfinansowanie z Miastem Kraśnik.

3

Przebudowa drogi powiatowej nr 2721L od km 2+790,00 do km 3+550,00 w m. Podlesie,
Gminy Kraśnik oraz Remont drogi powiatowej nr 2721L w Podlesiu.
Koszt zadania 543 104,51 zł. Współfinansowanie z Gminą Kraśnik.
TZI - koniec listopada do 2021 r.

4

Koszt realizacji inwestycji 2 950 829,18 zł, dofinansowanie Rządowy Fundusz
Przebudowa drogi powiatowej nr 2718L Trzydnik-Potoczek od km 0+050,00 do km
Inwestycji Lokalnych - 611 237,00 zł, oraz Fundusz Dróg Samorządowych - kwota
7+500,00. TZI - kwiecień 2021 r.
1 474 645,00 zł a także współfinansowanie z Gminą Trzydnik Duży.

5

Przebudowa drogi nr 2289L Strzyżewice-Zakrzówek-Sulów-Blinów-Polichna od km Koszt realizacji inwestycji 5 955 924,83 zł, dofinansowanie 60% z Funduszu
12+660,08 do km 17+559,00 wraz z budową oświetlenia drogowego przy drodze powia- Dróg Samorządowych - kwota 3 445 456,00 zł a także współfinansowanie z Gmitowej nr 2289L na terenie Gminy Zakrzówek. TZI - wrzesień 2021 r.
ną Zakrzówek.

6

Remont drogi powiatowej nr 2631L Ratoszyn-Wierzbica w miejscowości Wierzbica Kolonia, Gmina Urzędów. TZI - wrzesień 2021 r.

Koszt realizacji inwestycji 929 033,69 zł dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - kwota 464 516,00 zł.

Inwestycje chodnikowe
A

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2736L (ul. Różana) w m. Stróża Kolonia
Koszt zadania 58 233,42 zł - współfinansowanie z Gminą Kraśnik.
w kierunku Słodkowa Trzeciego. TZI - listopad 2021 r.

B

Budowa chodnika w miejscowości Aleksandrów. TZI - listopad 2021 r.

C

Budowa chodnika w miejscowości Księżomierz Kolonia. TZI - listopad 2021 r.

D

Budowa chodnika w miejscowości Księżomierz Gościeradowska. TZI - listopad 2021 r.

E

Budowa chodnika w miejscowości Łany. TZI - listopad 2021 r.

F

Budowa chodnika w miejscowości Marynopole. TZI - listopad 2021 r.

G

Budowa chodnika w miejscowości Gościeradów Plebański. TZI - listopad 2021 r.

Koszt zadania 81 529,01 zł - współfinansowanie z Gminą Gościeradów.

H

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w miejscowości Sucha Wólka.
TZI - listopad 2021 r.

Koszt realizacji zadania 33 657,97 zł - współfinansowanie z Gminą Annopol.

I

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2717L Słodków-Rzeczyca-Węglin w miejscowości Rzeczyca Ziemiańska. TZI - listopad 2021 r.

Koszt realizacji zadania 167 791,31 zł - współfinansowanie z Gminą Trzydnik Duży.

J

Budowa chodnika wraz ze zjazdami przy drodze powiatowej nr 2701L na odcinku Zakościelne-Skorczyce-Popkowice. TZI - listopad 2021 r.

Koszt realizacji zadania 181 549,76 zł - współfinansowanie z Gminą Urzędów.

K

Budowa chodnika wraz ze zjazdami przy drodze powiatowej nr 2701L na odcinku Zakościelne-Skorczyce-Popkowice w m. Popkowice. TZI - listopad 2021 r.

Koszt realizacji zadania 100 858,51 zł - współfinansowanie z Gminą Urzędów.
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Koszt zadania 59 706,17 zł - współfinansowanie z Gminą Gościeradów.

Koszt zadania 36 343,12 zł - współfinansowanie z Gminą Gościeradów.

Koszt zadania 48 597,12 zł - współfinansowanie z Gminą Gościeradów.
Koszt zadania 54 774,91 zł - współfinansowanie z Gminą Gościeradów.

Koszt zadania 45 235,03 zł - współfinansowanie z Gminą Gościeradów.
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„praca poselska jest wyrazem mojej
odpowiedzialności przed wyborcami.”

- Rozmowa z Panem kazimierzem chomą, posłem na sejm rp
Minęło dwa i pół roku od zaprzysiężenia Pana jako Posła Sejmu RP. Co
najważniejszego w tym okresie wydarzyło się w Pana sejmowej działalności?
Dokładnie od zaprzysiężenia w Sejmie minęło 2 lata i 1 miesiąc. Jak dotąd, niemalże cały okres pracy jest w cieniu pandemii SARS COV 2 . Wyzwania, jakie stanęły przed Rządem Zjednoczonej Prawicy spowodowały konieczność podejmowania wielu inicjatyw ustawodawczych. Cały
szereg ustaw pomógł w zminimalizowaniu
skutków pandemii w życiu gospodarczym
i społecznym. Podstawowym zadaniem posła jest uczestniczenie w głosowaniach, jak
również w pracach komisji. Jestem członkiem w 3 komisjach sejmowych, 3 podkomisjach, 4 grupach bilateralnych oraz 5 zespołach parlamentarnych. Moja frekwencja w pracach poselskich jest bliska 100%
i to jest wyrazem mojej odpowiedzialności
przed wyborcami. Odpowiadając, po zastanowieniu, na Pańskie pytanie o to, co było
najważniejsze w tym czasie, to z pewnością
zaprzysiężenie Pana Prezydenta Andrzeja
Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym
w sierpniu 2020 roku, a tym samym inauguracja 2 kadencji. Ten fakt pozwolił na
sprawne podejmowanie ustaw potrzebnych
do zarządzania państwem, aby uchronić
nas wszystkich przed chaosem i anarchią.
Co najbardziej zaskoczyło Pana
w pracy posła?
Tutaj muszę z przykrością stwierdzić, że
największym zaskoczeniem jest postawa
opozycji parlamentarnej, która przyjęła
nazwę totalnej. Z niedowierzaniem przysłuchuję się wystąpieniom ludzi wykształconych, często z 1 –szych stron gazet, których jedynym argumentem jest antypisowska retoryka. Rozumiejąc prawo do
krytyki, jak również różnice poglądów, nie
mogę pogodzić się z tym, że w zacietrzewieniu partyjnym totalna opozycja narusza interes ogółu, a więc interes Państwa
polskiego, co powinno być najwyższą wartością dla całego Parlamentu.
Jak wygląda przeciętny dzień
pracy w polskim parlamencie?
Przeciętny dzień pracy to uczestnictwo
w posiedzeniu Sejmu, jak również często
równolegle udział w posiedzeniach komisji. Zaczyna się najczęściej o 9 lub 10 rano,
zaś kończy się różnie najczęściej ok. 21 lub
23. Bywały jednak sytuacje, kiedy prace
trwały całą noc i po odświeżeniu trzeba
było wracać na salę sejmową. Na szczęście
są to sytuacje wyjątkowe.
W ostatnim czasie rząd wdrożył pilotażową edycję Programu Polski
Ład. Czy mógłby Pan przedłożyć naszym czytelnikom istotę tego programu?
Polski Ład jest programem założonym na
wiele lat, a jego celem jest jak najszybsze
nadrobienie strat ekonomicznych, infrastrukturalnych i społecznych, które ma
Rzeczpospolita Polska w odniesieniu do
tzw. starych krajów Unii Europejskiej. Jest
to bardzo ambitny a jednocześnie bardzo
realny program zrównoważonego rozwoju, którego owoce mają trafić do każdego obywatela RP sprawiając, że w ciągu
dekady osiągniemy poziom życia takich
powiatkrasnicki.pl

krajów jak Hiszpania czy Włochy. Najbardziej odczuwalne w kieszeniach Polaków
będą zmiany podatkowe, w których kluczową rolę odgrywa podniesienie kwoty
wolnej od podatku do 30 tys.PLN, co przyniesie korzyść 18 milionom naszych rodaków. Mówiąc o pilotażowej edycji, ma pan
Redaktor zapewne na myśli skierowanie
do samorządów 23 mld PLN, na realizację
wcześniej złożonych wniosków. Praktycznie każda gmina w Powiecie Kraśnickim
otrzymała pieniądze. Miałem przyjemność wręczania w imieniu Pana Premiera Morawieckiego symbolicznych promes
na ręce burmistrzów i wójtów naszego powiatu. Reakcje włodarzy były bardzo pozytywne, gdyż dzięki tym pieniądzom, które często pokrywają 85 do 95 % planowanych inwestycji, będą zrealizowane pomysły, na które ludzie z poszczególnych gmin
czekali wiele lat. A jest to pierwsza transza
pieniędzy, które rokrocznie będą trafiały
do naszych samorządów.
Wiemy, że jest Pan bardzo aktywnym posłem i skrupulatnie zabiega Pan
o sprawy Powiatu Kraśnickiego. Proszę
przybliżyć nam ten profil działalności.
Odpowiedź na to pytanie jest wielowątkowa.
Na pewno na 1- szym miejscu jest zabieganie o wsparcie rządowe dla gmin naszego
powiatu. Konieczna jest tutaj współpraca
z włodarzami gmin w zakresie ich planów
w poszczególnych obszarach zgłaszanych
potrzeb i możliwości ich realizacji z różnych
programów pomocowych. W tym miejscu
chciałbym podkreślić wielkie zaangażowanie i pomoc Marszałka woj. Lubelskiego,
p. Jarosława Stawiarskiego, wieloletniego posła na Sejm RP, byłego Wiceministra Sportu, ale przede wszystkim wielkiego patrioty lokalnego popierającego prawie
wszystkie inicjatywy samorządowe. Współpraca z Panem Marszałkiem w tym zakresie jest niezwykle owocna.
Praca poselska to również popularyzacja
wiedzy o Sejmie, czemu służą wycieczki
do Sejmu jak również konkursy wiedzy.
Pandemia utrudnia te działania, ale staram się, aby wykorzystywać wszelkie możliwości w tym zakresie.
Istotnym obszarem są także zawody sportowe, głównie dla dzieci. Tutaj chcę podkreślić duże zaangażowanie pracowników
mojego biura poselskiego z Michałem Stawiarskim na czele, dzięki któremu bardzo
wiele tych przedsięwzięć jest bardzo pozytywnie odbieranych przez mieszkańców
naszego powiatu.
Ważne jest też pielęgnowanie wiedzy o naszych lokalnych bohaterach, czemu służy
uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych jak też upamiętnianie pamięci bohaterów przez odsłanianie tablic pamięci. Cieszy
fakt, że w wielu tych uroczystościach uczestniczą młodzi ludzie. Stowarzyszenie Wschód
Lubelskich Serc gromadzi tych wszystkich,
którym na sercu leży dobro ojczyzny, rozwój lokalny jak też pomoc najsłabszym,
ciężko doświadczonym przez los, potrzebującym pomocy ludziom. I z wielką radością
stwierdzam, że Ci młodzi ludzie sami inicjują i organizują tego typu działania, robiąc to
bardzo dobrze, z dużym zapałem.

Powiat Kraśnicki stał się placem
budowy. Samorządowcy Powiatu Kraśnickiego zawsze mogą liczyć na poselskie wsparcie przy zabieganiu o rządowe środki na realizację swoich inwestycji. Jak układa się współpraca z wójtami, burmistrzami naszego powiatu?
Na to pytanie odpowiedziałem praktycznie wcześniej, ale z przyjemnością jeszcze raz podkreślę, że współpraca ta układa się bardzo dobrze, czego przykładem
jest ostatni podział pieniędzy rządowych,
gdzie beneficjentem była każda gmina
w powiecie kraśnickim. Spotykam się
praktycznie z każdym wójtem i burmistrzem i wtedy poruszane są sprawy związane z możliwością realizacji różnych inicjatyw samorządowych.
Biorąc pod uwagę zaangażowanie Pana Posła w życie naszej Małej
Ojczyzny, proszę przedstawić nam plany na przyszłość.
Plan na przyszłość to dalsze konsekwentne
działanie na rzecz naszej Małej Ojczyzny,
której na imię Powiat Kraśnicki. Chciałbym bardzo, abyśmy wykorzystali szansę rozwoju, którą stwarza nam powstanie
drogi S 19, jak też połączone z nią modernizowane drogi wojewódzkie, powiatowe
i gminne. Jest to nasze okno na świat, które dzięki mądrym decyzjom rządowym,
współpracy samorządów, może przyciągnąć inwestorów, a ci, tworząc nowe, dobrze płatne miejsca pracy, stworzą szanse
rozwoju dla naszych dzieci i wnuków. Wierzymy, że dzięki temu więcej młodych ludzi zechce pozostać na Ziemi Kraśnickiej,
by tu realizować swoje marzenia, tu pracować, zakładać rodziny i wychowywać
dzieci dla Polski.
Czego chciałby Pan życzyć naszym czytelnikom na Święta Bożego
Narodzenia i w Nowym 2022 Roku?
Święta Bożego Narodzenia to święta szczególne, które trzeba spędzać w gronie rodzinnym, przekazując sobie wzajemnie
miłość, życzliwość i wiarę w lepsze jutro.
Jeśli w naszym najbliższym otoczeniu znajdą się ludzie, którzy z różnych przyczyn są
sami, otoczmy ich ciepłem tych wspaniałych Świąt, sprawmy, aby z nami poczuli
ogromną Moc Miłości płynącej z Bożych
narodzin.
W Nowym Roku życzę Wszystkim dużo
zdrowia, poczucia bezpieczeństwa oraz realizacji osobistych zamierzeń, które sobie
stawiamy w Nowym 2022 Roku.
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Rozpoczęły się prace przy rozbudowie Szpitala Powiatowego w Kraśniku
Władze Powiatu Kraśnickiego rozpoczęły jedną z największych inwestycji
w historii powiatowego samorządu. Przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Kraśniku trwa rozbudowa
szpitala powiatowego. Inwestycja warta 31
646 500,00 złotych polega na budowie nowego pawilonu, w którym znajdzie się oddział
ginekologiczno-położniczy oraz
noworodkowy.
To historyczna chwila dla powiatowej służby zdrowia. Dzięki przeprowadzonym
inwestycjom kraśnickie położnictwo będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu
szpitali we Wschodniej Polsce.
Dziękuję Marszałkowi Województwa Lubelskiego Jarosławowi Stawiarskiemu za nieocenione wsparcie, bez którego nie moglibyśmy podjąć się
budowy nowej siedziby dla ginekologii – podkreślił Starosta
Kraśnicki Andrzej Rolla.
Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2021
w kwocie 25 546 500,00 złotych, co stanowi
80,73% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Pozyskane środki pozwolą nie tylko na wybudowanie nowej placówki, ale także jej wyposażenie. Już teraz został zakupiony nowoczesny tomograf
komputerowy, który służy pacjentom szpitala, a po ukończeniu prac budowlanych zostanie przeniesiony do nowego budynku.
Jednak to nie jedyne zmiany, które

zachodzą w placówce. Dyrektor SP ZOZ w
Kraśniku Michał Jedliński omówił szczegółowo podczas ostatniej sesji Rady Powiatu
w Kraśniku plan naprawczy, który realizuje
szpital.
W ramach planu naprawczego
zwiększają się i udoskonalają usługi świadczone przez kraśnicki szpital. Została uru-

chomiona centralna rejestracja medyczna,
a wkrótce o wizycie pacjenta u lekarza lub
w pracowni diagnostycznej będzie informować SMS, który skutecznie przypomni o zaplanowanym badaniu, a tym samym zwiększy przepustowość rejestracji medycznej.
Lecznica uruchomiła także nową poradnię medyczną – poradnię leczenia bólu.
Pacjenci cierpiący na przewlekłe bóle mogą
skorzystać z pomocy specjalistów w Kraśniku. Następnym etapem będzie uruchomie-

nie programu monitorowania rany pooperacyjnej za pomocą… smartfona! Pacjenci mogliby przy pomocy Internetu mieć stały kontakt z lekarzem i zdalnie monitorować proces gojenia się ran, a w razie konieczności
natychmiast podejmować odpowiednie leczenie. Ponadto władze szpitala zleciły opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej rozbudowy zakładu leczniczo-opiekuńczego, a podobne prace związane są z modernizacją oddziału chorób płuc
i gruźlicy. W planach na kolejne
lata jest także remont budynku
przy Al. Niepodległości 25, który
umożliwi przeniesienie tam oddziału neurologicznego oraz rehabilitacji neurologicznej.
Oddziałów, które potrzebują remontu jest znacznie więcej.
Szpitalny Oddział Ratunkowy
potrzebuje zdecydowanie większej powierzchni, a na remont
czekają także oddziały: chorób
wewnętrznych, anestezjologii, intensywnej terapii, chirurgii ogólnej i endoskopowej. Kwota potrzebna na realizację tych inwestycji to około 50 000 000 złotych.
W kraśnickim szpitalu poza prowadzonymi inwestycjami nastąpiły również
zmiany personalne. Od października bieżącego roku kraśnicki szpital ma nowego wicedyrektora ds. medycznych, którym została lek. med. Agata Płudowska-Stec – specjalista medycyny ratunkowej. Nowa wicedyrektor jest także ordynatorem Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2021
W Zespole Szkół nr 1 w Kraśniku
z okazji Dnia Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej, w podziękowaniu za trud i zaangażowanie włożone w
codzienną pracę z uczniami oraz za budowanie fundamentów pod lepszą przyszłość
młodego pokolenia, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla przyznał 20 nagród dla pedagogów i psychologów
Nagrody otrzymali:
Pani Agnieszka Kabala, Pani Anna Zdolska, Pani Joanna Łysuniek, Pani Agnieszka Drzewiej, Pani Monika Nowak, Pani
Aneta Gozdalska – Dzikowska, Pani Joanna Stachyra, Pani Joanna Ambrożkiewicz,
Pani Wiesława Widomska, Pani Lidia Turkowska, Pan Rafał Tarnowski, Pan Dariusz
Młynarski, Pani Justyna Popiołek- Czarnota, Pani Agnieszka Kania, Pani Iwona Różyńska, Pan Janusz Wąsik, Pani Beata Szaja, Pani Beata Chmiel, Pani Anna Kaspruś,
Pan Grzegorz Przywara.
Starosta uhonorował 3 pracowników
oświaty Medalem Starosty Kraśnickiego.
Decyzją kapituły Medal za zasługi dla Powiatu Kraśnickiego otrzymali:
- Pan Zbigniew Malinowski – długoletni,
zasłużony kierownik administracyjno – gospodarczy w Zespole Szkół nr 1 w Kraśni-
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ku,
- Pan Yaroslav Kozak – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 3 w
Kraśniku, zasłużony trener zapasów dziewcząt i chłopców oraz współorganizator wielu turniejów w tej dyscyplinie,
- Pan Krzysztof Kozłowski – nauczyciel
geografii, zasłużony trener tenisa stołowego, instruktor turystyki rowerowej, radny gminny w latach 1998-2018, prezes stowarzyszenia „Akcja Katolicka” przy parafii WNMP w Kraśniku w latach 1998-2004,
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie.
Należy również wspomnieć o nagrodach Lubelskiego Kuratora Oświaty, które

otrzymali:
1. Pan Dariusz Ćwieka – Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Kraśniku.
2. Pan Henryk Cybulak – Wicedyrektor
Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku.
3. Pan Jacek Dubiel – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza
Kraśniku, Przewodniczący Rady Powiatu
w Kraśniku.
Ponadto nauczyciel fizyki w Zespole
Szkół nr 2 w Kraśniku Pani Ewa Dec otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Wszystkim
obchodzącym
swoje święto życzymy zdrowia, wytrwałości
w pełnieniu swojej misji, poczucia spełnienia zawodowego oraz samych sukcesów!
PANORAMA Powiatu Kraśnickiego

O „Solidarności w oświacie”

- Rozmowa z Panem Bogusławem Parczyńskim, Byłym nauczycielem ZS nr 2 w Kraśniku

W niedzielę 13 grudnia 1981r.
o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego,
w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. Na
łamach wydania grudniowej gazety chcemy przybliżyć tamten burzliwy okres naszej historii. Oświata w Polsce po drugiej wojnie światowej funkcjonowała
w realiach podwójnego podporządkowania – władzom państwowym i aparatowi
rządzącej partii. Od 1947 roku nadrzędnym nad administracją szkolną szczeblem
zarządzania oświatą był aparat partyjny.
Dla tak sformułowanego problemu istotne
jest m.in. poznanie postaw i działań środowiska oświatowego w latach 70-80 należącego do najbardziej „upartyjnionych”, nadzorowanych i inwigilowanych w stosunku
do niezależnego ruchu społeczno-zawodowego, który w 1980 roku przybrał nazwę
NSZZ „Solidarność”. O istotnym zaangażowaniu kraśnickich nauczycieli w tworzenie i działalność NSZZ Solidarność opowiedział nam w wywiadzie były nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja
w Kraśniku Pan Bogusław Parczyński.
Panie Bogusławie cofnijmy się
w czasie. Do okresu edukacji sprzed
40 lat. Czy mógłby Pan przedstawić
Naszym Czytelnikom jak wyglądała
szkoła, w której prowadził Pan zajęcia. Czego Pan nauczał?
Zaraz po studiach rozpocząłem pracę
w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Reja w Kraśniku, tam pracowałem
i trafiłem w momencie oddania sali z dwoma pomieszczeniami sąsiednimi: mojego
gabinetu, części maszynowni, salą z narzędziami do prac ręcznych, salą wykładową. Część skrzydła szkoły z aulą i internatem była już użytkowana, a pieniędzy brakowało na wszystko. Moim przedmiotem nauczania było wychowanie techniczne. Taki kierunek skończyłem na
Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W drugiej klasie kierowałem przedmiotem części dziewiarsko-tkackiej, gdzie
w tym kierunku ukończyłem Technikum
Włókiennicze o specjalności Tkactwo DeGrudzień 2021

koracyjne w Kaliszu.
Młodzież drugiej klasy po cyklu zajęć,
uczyła się tylko przepisów drogowych
bo budowa samochodu była im doskonale znana. Uczyłem rzeczy praktycznych
i przydatnych. Z klasą trzecią było gorzej,
ponieważ pojawiła się tam elektrotechnika. Dlatego trzeba było wszystkie materiały dydaktyczne samemu organizować.
Na temat prostych obwodów elektrycznych, silników, przekrojów dużo można
było pozyskać informacji z encyklopedii
techniki. Warto podkreślić, że w tym czasie nie było podręczników do wychowania technicznego. Wszystko to polegało
na programie nauczania w oparciu o to,
co było dostępne. Klasa czwarta to elektronika. Z tym przedmiotem było łatwiej.
Najmniej problemów stwarzał program
klasy pierwszej. To właśnie u pierwszoklasistów skupiłem się na obróbce metali.
Jak ustosunkowała się do tego
Szkolna Rada Pedagogiczna?
Można było wiele rzeczy realizować. Tym
bardziej, że jestem praktykiem a nie teoretykiem. Byłem zadowolony z tego.
W końcu na którejś radzie pedagogicznej dyrektor skwitował to w ten sposób:
„Słyszałem, że jest katedra fizyki” – Pan
Eliasz Choroszy z małżonką i Pan Jan
Biszczanik zawyżali poziom – „Słyszałem, że jest katedra matematyki, ale teraz
w podziemiach pojawiła się katedra wychowania technicznego.” Mogę tylko powiedzieć, że udało się zorganizować coś,
co miało uznanie w oczach dyrekcji.
Jak wspomina Pan młodzież
tamtego okresu?
Młodzież cały czas jest taka sama – wspaniała i wolna. Młodzi ludzie zdobywali doświadczenie, uczyli się, trochę rozrabiali,
taka była młodzież – normalna. Poruszali się w pewnych nawiasach ograniczających ich swobodę. Ktoś może zarzucić, że
to zniewolenie. No dobrze, ale demokracja polega właśnie na tym, że masz tyle
wolności, żeby drugiemu nie zabrać jego.
Jeżeli poruszamy się w tym marginesie,
to wszystko w porządku.
Czy zawód nauczyciela w tamtym czasie był prestiżowy?
Zawód nauczyciela nie należał, może
obecnie jest, ale wtedy na pewno nie, do
tych gloryfikowanych w strukturze płac.
Jak wyglądał procent upolitycznienia nauczycieli?
Trzeba powiedzieć w ten sposób o nauczycielach: jest to grupa zawodowa ludzi,
którym się powierza skarb narodu - młodzież. W zależności od tego jak ten skarb
zostanie obrobiony, taką będzie stanowił użyteczność dla państwa. Wtedy Polska nazywała się ludowa - był to sztuczny twór. Grupa nauczycieli w szkołach
średnich była bardzo silnie zinwigilowana
i w znacznym stopniu upartyjniona. Młodsi w szkołach podstawowych nie byli jeszcze tak otwarci na przekazywaną ideologię.
W 1980 roku powstał NSZZ „Solidarność”. Jak wyglądało zaangażowanie nauczycieli w ten związek?
Po powstaniu NSZZ „Solidarność” pojawiła się sekcja oświaty. Skoro się pojawiła, zaczęto tworzyć komisje w szkołach,
skupiające nauczycieli, którzy chcieli na-

leżeć do Solidarności. Wreszcie nauczyciel mógł mówić to, co wie, co czuje i co
ma poparcie w faktach. Było to wypełnienie białych plam w zakresie historii literatury, wychowania obywatelskiego plus
oczywiście z działalnością ochronną pracownika przed dominacją ówczesnej dyrekcji każdej placówki.
Jeżeli w szkole funkcjonował dyrektor
jako pracodawca obok istniała organizacja partyjna i jej przybudówki stanowiące
jedno ciało. W związku z żywą działalnością polityczną państwa, ale i partii, która
bez wnikania w historię była jedyną posiadającą absolutną władzę, powstała inicjatywa społecznych rad pedagogicznych
niezależnych od szkoły. Niestety stan wojenny pokrzyżował plany ochrony nauczyciela.
Prześladowania nie zakończyły
się w grudniu 81 r.?
W tak zdominowanym politycznie środowisku jakakolwiek swoboda musiała być
zauważona. No więc zauważyli, przyjechali, znaleźli, a to co wpadło w ich ręce
stanowiło zbyt mało, żeby postawić mi zarzut kolportażu.
Dzięki żonie wiele rzeczy zostało zniszczonych. Jak to mówią opaczność czuwa
nad człowiekiem i nie wie, z której strony
przyjdzie. Po pracy w szkole prowadziłem swoją działalność gospodarczą. Szykując się do pracy w swoim warsztacie,
usłyszałem pukanie do drzwi. Do przedpokoju weszło kilku Panów, przedstawiając się i oznajmiając o przeszukaniu
mieszkania. Szukali bardzo długo. Starałem się głośno rozmawiać. W miedzy czasie żona wyzbierała to, co było dostępne,
paląc wszystko w kominku. Mówiąc krótko było bardzo dużo rzeczy straconych.
Funkcjonariusze nic nie zaleźli. Zabrano
mnie w celu wyjaśnień.
W tych czasach nauczyciel zabrany w celu wyjaśnień? Jak zareagowała dyrekcja szkoły?
To był czas czerwca. Z tego co pamiętam
miało to miejsce 18 czerwca – czas rady
pedagogicznej, klasyfikacyjnej. Przekazałem funkcjonariuszom, że jutro mam
posiedzenie rady pedagogicznej. Panowie zadzwonili do szkoły, sprawdzając
czy mówię prawdę. Przywieźli mnie pod
placówkę oświatową oczywiście z wielką paradą. Dzieci w oknach wraz z nauczycielami. Dyrekcja przyspieszyła radę
pedagogiczna, gdzie omawiano jak uczyłem we wszystkich klasach. Przeszukano
również moją pracownię w szkole. Znaleziono tam kilka egzemplarzy materiałów
do kolportażu. Tego dnia późnym popołudniem wypuszczono mnie do domu.
Spotkał Pan później po latach
służby bezpieczeństwa?
Spotkałem się z tym Panem. Kontynuował swoją szkodliwą działalność. Do dzisiejszego dnia żyje i pracuje w Kraśniku.
Co by Panu groziło gdyby służby coś znalazły?
Jakby coś znaleźli, to na pewno areszt
i odpowiedni domiar kary. Za byle co dawali 2-3 lata. Za kolportaż również.
Bardzo dziękuję za rozmowę Panie Bogusławie.
Dziękuję.
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79. TourdePologne zawita
do Powiatu Kraśnickiego!

Jeden z przyszłorocznych etapów
kolarskiego wyścigu wystartuje z Powiatu
Kraśnickiego. Tour de Pologne to nie tylko
największe sportowe wydarzenie kolarskie
w Polsce, ale również jedno z największych
na świecie. Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla od kilku miesięcy prowadził rozmowy
z Dyrektorem Generalnym TdP Czesławem Langiem, w których negocjował możliwość organizacji jednego z etapów w naszym powiecie. Efektem rozmów jest organizacja 3. etapu wyścigu, który 1 sierpnia
rozpocznie się w Kraśniku.
Trasa przyszłorocznego wyścigu została zaprezentowana 27 listopada na ante-
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nie TVP Sport. 79. edycja Tour de Pologne
rozpocznie się 30 lipca w stolicy województwa świętokrzyskiego – Kielcach. To właśnie z tego miasta zawodnicy dotrą na Lubelszczyznę, a w drodze do Lublina przejadą przez Powiat Kraśnicki mijając Annopol i jadąc w kierunku Józefowa nad Wisłą. Drugiego dnia wyścigu kolarze pokonają trasę z Chełma do Zamościa. Natomiast 3. etap rozpoczną w Kraśniku i zakończą w Przemyślu, w województwie podkarpackim, pokonując blisko 230-kilometrową trasę.
- Cieszę się bardzo, że w przyszłym roku
będziemy gościć na naszym terenie naj-

lepszych kolarzy na świecie. O to by trasa kolejnego Tour de Pologne wiodła przez
Powiat Kraśnicki staraliśmy się od dłuższego czasu. To dla nas duże wyróżnienie
i okazja do promocji, a dla miłośników kolarstwa, ale nie tylko, szansa na udział
w prestiżowej imprezie. Dziękuje panu Czesławowi Langowi i jego współpracownikom
za taką decyzję. Dołożymy wszelkich starań, by start z Kraśnika i przejazd przez
nasz powiat wypadły od strony organizacyjnej perfekcyjnie – zapewniał Starosta
Kraśnicki Andrzej Rolla.
Finalistę 79. Tour de Pologne poznamy 5 sierpnia na krakowskim rynku.
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