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STAROPOLSKIE ŚWIĘTO ŻNIW

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się występy zaproszonych artystów.
Na zdjęciu część Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu. Uroczystość
ta jest głęboko zakorzeniona w kulturze
polskiej oraz kulturze polskiej wsi. Dziękczynienie za zebrane plony, radość z owoców ciężkiej pracy, szacunek dla tradycji
i chleba tworzą jej istotę, którą w tym dniu
łączymy z dobrą zabawą. Tego roku na
miejsce Powiatowo-Gminnych Dożynek
wybrano miasto Urzędów. Odbyły się one
na gminnym stadionie 25 sierpnia.
Uroczystość miała bardzo doniosły charakter. Całość tegorocznych obchodów Święta Plonów rozpoczęła Msza
Święta polowa, po której w części oficjalnej zabrali głos Gospodarze Dożynek
i zgromadzeni Goście. Słowa podziękowania za trud całorocznej pracy skierowali do wszystkich obecnych włodarze powiatu: Starosta Kraśnicki Andrzej

Rolla, Przewodniczący Rady Powiatu
dr hab. Jarosław Czerw i Paweł Dąbrowski
- Burmistrz Miasta Urzędowa. Obecni na
scenie Gospodarze razem ze Starostami
i Młodymi Starostami Dożynek dokonali oficjalnego otwarcia poprzez symboliczne krojenie chleba, którym podzielili się
wszyscy uczestnicy Święta Plonów.
- Dożynkowy wieniec i bochen chleba mówi
o wielkim sensie ludzkiej pracy. Wyrażają
naszą wdzięczność wobec Boga, który błogosławi ludzkiemu wysiłkowi. Nie byłoby
wolnej, silnej, patrzącej ufnie w przyszłość
Rzeczypospolitej, gdyby nie wieś polska
zbudowana na patriotyzmie i poczuciu
chłopskiej godności. Polska tradycja wyrasta ze wsi. Stąd wzięła się polskość. Ale
musimy o tę polskość ciągle walczyć i na
każdym kroku być czujni. Współczesnym
zagrożeniem są błędne tęczowe ideologie
LGBT, ruchy lewicowe i egzotyczne koali-

cje nazywające siebie polskimi, które chcą
zatruć nasz kraj - mówił Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.
Swoje uznanie dla Rolników wyrazili zgromadzeni Goście, m.in.: Teresa
Bogacka - Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie - reprezentująca
wicepremiera Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Jarosława Gowina, Jacek Derewienko - reprezentujący Posła na Sejm RP
Krzysztofa Głuchowskiego, Kazimierz
Mareczka - Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie - przemawiający
w imieniu Wojewody Lubelskiego, Anna
Baluch Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, Kazimierz Choma - Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Lublinie, oraz Starostowie
Dożynek Agnieszka Makuch i Krzysztof
Dziurda.
CD str 2.>>

fot. Lech Dudziński OK Urzędów i Justyna Cieślicka UM Urzędów.

facebook.com/powiatkrasnicki

powiatkrasnicki.pl

1

Chleb dożynkowy w darach ołtarza złożyli tegoroczni Starostowie:
Agnieszka Makuch i Krzysztof Dziurda.
fot. Justyna Cieślicka UM Urzędów.

Po przemówieniach dokonano
wręczenia nagród oraz dyplomów, które
przekazano wyróżniającym się rolnikom.
Odznakami Honorowymi Ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego
„Zasłużony dla Rolnictwa” udekorowani
zostali trzej rolnicy z gm. Urzędów - Jan
Surdacki, Jan Milczach, Artur Lemiecha oraz Damian Stępień z gm. Szastarka. Odznaczenia wręczyli Kazimierz Mareczka i starosta Andrzej Rolla.
Medalem Starosty nagrodzeni zostali z kolei Starostowie Dożynek Agnieszka
Makuch i Krzysztof Dziurda. Andrzej Rolla
i Przewodniczący Rady Powiatu dr hab. Jarosław Czerw wręczyli je ponadto: Marcinowi Kozubowi ze Spław Pierwszych (gm.
Kraśnik), Grzegorzowi Radwanowi z Rzeczycy Księżej (gm. Trzydnik Duży), Piotrowi
Wojtanowi z Olbięcina (gm. Trzydnik Duży),
Andrzejowi Oszustowi z Rzeczycy Ziemiańskiej (gm. Trzydnik Duży), Dariuszowi
Wołoszynowi z Leszczyny (gm. Urzędów),
Jerzemu Chudzickiemu z Rankowskiego (gm. Urzędów), Mariuszowi Żyszkiewiczowi z Rankowskiego (gm. Urzędów),

Robertowi Sobieszczańskiemu z Zakrzówka, Jarosławowi Stafiejowi z Zakrzówka, Wojciechowi Kasperkowi z Wilkołaza
Trzeciego, Waldemarowi Pałydze z Zastocza (gm. Annopol), Stanisławowi Struzikowi
z Bliskowic (gm. Annopol) oraz Krzysztofowi
Rycerzowi z Dzierzkowic Podwody. Honorowe wyróżnienia otrzymały także dwie animatorki kultury - Barbara Baran z Rzeczycy Ziemiańskiej (gm. Trzydnik Duży)
i Regina Sar ze Studzianek (gm. Zakrzówek).
Dyplomy i upominki za szczególne osiągnięcia w produkcji rolnej z rąk starosty Andrzeja Rolli i wicestarosty Karola
Rychlewskiego otrzymali: Jarosław Strumiński ze Stróży Kolonii (gm. Kraśnik),
Marcin Świderek z Zielonki (gm. Trzydnik Duży), Krzysztof Cieślicki z Gór (gm.
Urzędów), Sylwia i Sławomir Siek z Huty
Józefów (gm. Szastarka), Stanisław Kołtun
z Wólki Rudnickiej (gm. Wilkołaz) oraz
Piotr Wójtowicz z Dzierzkowic Podwodów.
Podczas trwających dożynek rozstrzygnięto konkurs na najładniejsze stoisko promocyjne. 1. miejsce zajęło w nim
stoisko gm. Dzierzkowice, 2. m. stoisko

gm. Trzydnik Duży, a na 3. m. sklasyfikowane zostało stoisko KGW z Łychowa Szlacheckiego. Wyróżnienia trafiły do
gm. Gościeradów, sołectwa Mikuszewskie i KGW Popkowice Majdanek.
Do konkursu powiatowego gminna
komisja z Urzędowa wydelegowała wieńce przygotowane przez KGW Popkowice
Majdanek (wieniec tradycyjny) i z Zadworza (wieniec nowoczesny). Nagrody wręczyli Burmistrz Urzędowa Paweł Dąbrowski i Grzegorz Chudzicki Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Urzędowie.
Komisja powiatowa w konkursie,
w kategorii wieńca tradycyjnego 3. miejsce przyznała KGW ze Świeciechowa,
2. m. Sołectwu Księżomierz Kościelna,
a 1. m. KGW z Rzeczycy Ziemiańskiej.
W kategorii wieńca nowoczesnego 3. m.
zajął wieniec z Zadworza (gm. Urzędów),
2. m. wieniec z Borowa (gm. Annopol),
a 1. m. dzieło grupy wieńcowej wsi Wyżnica (gm. Dzierzkowice). Nagrody wręczyli starosta Andrzej Rolla i Kazimierz
Choma - dyrektor lubelskiego KOWR.
Niezwykle
energetyczny
koncert na zakończenie wieczoru zagrała
Patrycja Markowska.

wiejsko-Parafialne Dożynki w Świeciechowie

W niedzielę 15 września przy kościele pw. św. Małgorzaty i św. Mikołaja w Świeciechowie odbyły się Wiejsko-Parafialne Dożynki. Uroczystości
zgromadziły przedstawicieli siedmiu
sołectw gminy Annopol: Natalin, Bliskowice, Popów, Świeciechów, Sucha
Wólka, Kopiec, Anielin.
Obchody dożynek rozpoczęła Msza
Święta odprawiona w intencji dziękczynnej
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za wszystkich rolników oraz zebrane plony. Nabożeństwu przewodniczył proboszcz
ks. kan. Krzysztof Szcześniak. Uroczystości dożynkowe miały miejsce przy placu kościelnym, gdzie nastąpiła ceremonia przekazania chleba przez Starostów Dożynek, wystąpienia okolicznościowe przybyłych gości
oraz część artystyczna. Podczas obchodów
Święta Plonów nie zabrakło okazji do skosztowania domowych wypieków i potraw re-

gionalnych przygotowanych przez sołectwa.
Swoją
obecnością
uroczystości dożynkowe uświetnili m.in.: w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego
Jarosława Stawiarskiego - Dyrektor
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Kazimierz Choma, Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Anna Baluch, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla oraz Burmistrz Miasta Annopola Mirosław Gazda.
PANORAMA Powiatu Kraśnickiego

Powiatowa inauguracja roku szkolnego w ZS nr 3

2 września ponad 1300 uczniów rozpoczęło naukę
w klasach pierwszych szkół powiatowych.

Powiat Kraśnicki rozpoczął uroczyście nowy rok szkolny w Zespole Szkół
nr 3 - placówce, którą wybrało najwięcej
uczniów klas pierwszych w naszym powiecie. Jest to ważny rok dla oświaty, ponieważ do szkół średnich przyszły dwa
roczniki, co znacznie wpływa na większą
liczbę uczniów w budynkach. Sytuacja ta
stanowi duże wyzwanie dla powiatu, ale
jest również powodem do dumy i radości,
że to właśnie szkoły z naszego terenu wybierają uczniowie.
Uroczystości 2 września 2019 roku
rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej. Po niej uczniowie, nauczyciele i goście spotkali się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 3, gdzie wszystkich
zebranych przywitała dyrektor ZS nr 3
Aneta Jabłońska-Ośka. Podczas uroczystej inauguracji głos zabrał także Starosta
Kraśnicki Andrzej Rolla:
- Nigdy nie myślałem, że będę kiedyś prowadził taką lekcję. Przed 3 tysiącami młodych ludzi, przed ponad 430 nauczycielami.
Ponad 1300 uczniów w klasach pierwszych,
ponad 600 uczniów w samym Zespole Szkół
Nr 3. Powiat Kraśnicki to potęga oświatowa.
Dziś nasze szkoły wybiera młodzież spoza
powiatu. Za tę ciężką pracę dziękuję kolegom i koleżankom dyrektorom i nauczycie-

lom - mówił starosta.
W imieniu Marszałka Województwa
Lubelskiego wystąpił Kazimierz Choma,
który odczytał list skierowany do zebranych
uczniów, nauczycieli i rodziców. W swojej
wypowiedzi zaznaczył:
- Zastanawiałem się dłuższą chwilę co takiego istotnego jest w zawodzie nauczyciela, który jest misją, powołaniem ale i odpowiedzialnością. Chciałbym, życząc Państwu osiągnięcia bardzo dobrych wyników w nauczaniu, prosić, żeby w swej pracy uwzględnić,
a może postawić na pierwszym miejscu wychowanie. Nic nie cieszy nauczyciela tak, jak
podziękowania młodych ludzi, którzy po latach zaczepiają wychowawcę na ulicy i mówią, że dzięki dobremu słowu, mądrej radzie
zmienili kierunek życia. To chyba największa
satysfakcja jaką może mieć nauczyciel i wychowawca - mówił Kazimierz Choma.
O rozpoczynającym się roku szkolnym mówił również Przewodniczący Rady
Powiatu dr hab. Jarosław Czerw.
- Zastanawiałem się, jaki to będzie rok dla
oświaty Powiatu Kraśnickiego. I doszedłem
do wniosku, że z całą pewnością będzie to
rok trudny, będzie to rok wymagający. Ale
z drugiej strony będzie to dobry rok szkolny. Dobry rok szkolny, bo jest nas więcej,
w związku z tym wielkie szanse przed nami.

Reforma, która w szkołach powiatowych dopiero się rozpoczyna jest dla nas dobrą reformą, bo nauka trwać będzie dłużej, 4 lub
5 lat, a to daje większe szanse dla naszych
uczniów do dobrego przygotowania się czy
to do studiów, czy do wykonywania zawodu - przekonywał Przewodniczący.
W trakcie inauguracji ślubowanie
złożyli przedstawiciele pierwszych klas
wszystkich powiatowych szkół. W związku z obchodzoną w tym roku 80. rocznicą
wybuchu II wojny światowej młodzież Zespołu Szkół nr 3 przygotowała wystąpienie
oraz krótką część artystyczną nawiązującą
do minionych wydarzeń.

„To będzie dobry rok szkolny”
- podkreślił Przewodniczący
Rady Powiatu dr hab. Jarosław Czerw.

Nowy dyrektor szpitala powiatowego wybrany
Michał Jedliński od 24 lipca
2019 r. dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku. Z wykształcenia magister ekonomii Wydziału Ekonomicznego UMSC w Lublinie, a następnie
absolwent studiów podyplomowych
w zakresie Systemów Baz Danych
w WSPiA w Lublinie, Rachunkowości
w Akademii Finansów w Warszawie
oraz Master Business of Administration na Politechnice Lubelskiej.
W latach 2010 - 2015 zastępca
dyrektora Wydziału Zdrowia w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, a następnie do 2018 r. zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Od lutego 2018 do maja 2019 r.
najpierw pełniący obowiązki, następnie
dyrektor Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie.
Październik 2019

Minął drugi miesiąc pracy w Szpitalu i po wstępnym zapoznaniu z działalnością, wspólnie z kierownictwem dyrektor ułożył plan działań, który musi być
niezwłocznie zrealizowany. Program naprawczy został przedłożony Zarządowi
Powiatu do zatwierdzenia we wrześniu.
Priorytety na najbliższe miesiące to:
l utrzymanie certyfikatu akredytacyjne-

go Centrum Monitorowania Jakości oraz
wdrożenie projakościowej organizacji
pracy,
l aktualizacja strategii dla Szpitala,
w której określimy możliwe kierunki rozwoju zgodne z potrzebami mieszkańców
naszego regionu,
l udostępnienie mieszkańcom elektronicznych usług, a przede wszystkim portalu pacjenta, gdzie w wygodny sposób
będą mogli sprawdzić historię chorób, zarejestrować się do lekarza, czy wydrukować wyniki badań laboratoryjnych.
- Aktualizacja strategii dla SP ZOZ w Kraśniku jest niezbędna ze względu na zmieniający się stan zdrowia i wiek mieszkańców powiatu Kraśnickiego. Mapy potrzeb
zdrowotnych i priorytety dla regionalnej
polityki zdrowotnej zidentyfikowały najistotniejsze potrzeby, a naszym zadaniem
na najbliższe lata jest takie przeorganizowanie działalności Szpitala, aby zostały
one w jak największym stopniu zaspokojone - zaznacza dyrektor szpitala.
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Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa instytucją prorozwojową
na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich
Mija dwa lata działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, instytucji
która powstała z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Rynku Rolnego. Nowa instytucja przejęła wszystkie
zadania realizowane dotychczas przez ANR
oraz część zadań będących w gestii ARR.
O instytucji, jej zadaniach i założeniach rozmawiamy z Dyrektorem Lubelskiego oddziału KOWR - Kazimierzem Chomą.
Panie Dyrektorze, jakie były powody
połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa?
Tak jak Pan wspomniał, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa rozpoczął działalność 1 września 2017 r. Połączył działania dwóch zniesionych agencji
rolnych - Agencji Nieruchomości Rolnych
oraz Agencji Rynku Rolnego. Wprowadzone zmiany miały na celu przede wszystkim: poprawę jakości obsługi rolników,
optymalizacje, dotychczasowych rozwiązań organizacyjnych, jak również wdrażanie i stosowanie instrumentów niezbędnych do prowadzenia aktywnej polityki
rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich.
Jakie są główne zadania realizowane
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa?
Do najważniejszych zadań Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należy gospo-

darowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. KOWR ma również największą
w Europie Środkowo-Wschodniej ofertę nieruchomości inwestycyjnych przeznaczonych
na inne cele niż rolne. Ponadto wspieramy
rozwój obszarów wiejskich, innowacyjności
w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym,
promocję i zwiększanie konkurencyjności
polskich produktów rolno-spożywczych.
Skupmy się na promocji polskich produktów. Na czym polegają działania
promocyjno-informacyjne?
Głównym zadaniem działań promocyjno-informacyjnych jest zwiększenie liczby konsumentów polskiej żywności
wysokiej jakości, tradycyjnej, regionalnej
i ekologicznej, a także rozbudzenie patriotyzmu konsumenckiego i zwiększenie spożycia żywności produkowanej w kraju,
a przez to - wzrost konkurencyjności rodzimych produktów rolno-spożywczych.
We wszystkich działaniach jest wykorzystywany znak graficzny i hasło „Polska
smakuje”, co jest odpowiedzią na konieczność zbudowania jednej, rozpoznawalnej
dla konsumentów marki polskiej żywności.
„Polska Smakuje” to Państwa autorski
program?
Tak, KOWR zachęca polskich producentów żywności do zdobywania certyfikatów potwierdzających wysoką jakość produktów, aktywności związanej ze skuteczną

promocją swoich wyrobów w kraju i za granicą oraz angażowania się we wspólne działania pod marką „Polska Smakuje”. Jednym
z najważniejszych kanałów działań promocyjnych KOWR stał się Internet. KOWR intensywnie pracuje nad dalszym rozwojem
aplikacji mobilnej „Polska Smakuje” i strony
internetowej www.polskasmakuje.pl, które
sa platformami komunikacji pomiędzy producentami a konsumentami.

7,6 mln dofinansowania na powiatowe drogi

Część z otrzymanych dotacji na przebudowę dróg
poszczególne samorządy wykorzystają jeszcze w tym roku.

Rząd zatwierdził listę inwestycji drogowych, które otrzymają dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiat
Kraśnicki otrzymał wsparcie w wysokości ponad 7 mln zł, dzięki któremu zupełnie nową nawierzchnię zyska prawie 10 km
drogi. Na drogi zgłoszone przez samorządy
na terenie powiatu trafi ponad 18,5 mln zł.
Dzięki dofinansowaniu przebudowane zostaną fragmenty dwóch dróg powiatowych na odcinku od Majdanu Grabina
do granicy powiatu. To łącznie 9,884 km za
szacowaną kwotę prawie 9,5 mln zł z czego dofinansowanie ma wynieść prawie 7,6
mln zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji.
- To ważna droga, bo łączy Powiat Kraśnicki z Janowskim i Lubelskim. Wiele osób jeździ nią do pracy, do szkół. Gdy tylko zostałem wójtem, pojawiłem się u starosty
i zaproponowałem, żebyśmy w mojej gminie złożyli jeden wniosek na najdłuższą,
ale i najbardziej zniszczoną drogę, właśnie
tę od Majdanu Grabina do granicy powiatu. Zrobiliśmy to i dziś cieszymy się z 80%
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dofinansowania. Poza tym przebudujemy
nie tylko drogę. Wraz z nią poprawiona zostanie infrastruktura: chodniki, żeby było
mieszkańcom łatwiej i bezpieczniej się poruszać, nowe przystanki z zatokami, ulepszone zostaną przepusty i barierki ochronne. Zajmujemy się tym kompleksowo - mówił Wójt Gminy Zakrzówek Józef Potocki.
11 września, w związku z dotacjami
na drogi, w sali konferencyjnej ZS nr 3 odbyło się spotkanie z Wojewodą Lubelskim
Przemysławem Czarnkiem, który uroczyście wręczył promesy przedstawicielom poszczególnych samorządów. Podczas
wydarzenia obecni byli: Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Wicestarosta Kraśnicki
Karol Rychlewski, członek Zarządu Powiatu Tomasz Mularczyk, Skarbnik Powiatu Łukasz Skokowski oraz burmistrzowie i wójtowie wraz ze skarbnikami. Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentował Kazimierz Choma.
Wojewoda wspólnie z Kazimierzem
Chomą - reprezentującym Marszałka Województwa Lubelskiego - przekazał staro-

ście i wójtom gmin z powiatu symboliczne
bony z kwotami jakie wpłyną do budżetów
samorządów na realizację drogowych inwestycji dofinansowanych z budżetu państwa. Wojewoda Lubelski podkreślił, że:
- To nie są moje pieniądze, tylko wasze, waszych mieszkańców, przekazane w formie
podatków do budżetu państwa.
Podczas wręczenia promes głos zabrał również Starosta Kraśnicki:
- To bardzo radosna chwila dla całego powiatu. Czekaliśmy na nią my, samorządowcy, ale także mieszkańcy, którzy korzystać
będą z odnowionych dróg dzięki wsparciu
jakie otrzymamy.
Powiat ma już następne wnioski, które złożył w kolejnym naborze na inwestycje z FDS. Dotyczą one kompleksowej przebudowy dwóch dróg powiatowych: relacji
Trzydnik-Potoczek w gminie Trzydnik Duży
oraz drogi Strzyżewice-Zakrzówek-SulówBlinów-Polichna w gminie Zakrzówek.
Pierwsza z inwestycji dotyczy blisko
7,5 km drogi, a koszt jej realizacji szacowany jest na kwotę ponad 3,9 mln zł. Przebudowa tej drogi zaplanowana została na przyszły
rok. Drugi projekt dotyczący drogi w gminie Zakrzówek obejmie około 5 km odcinek,
przy czym w jego realizacji przewidziana jest
również budowa oświetlenia ze szczególnym
uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych,
tj. skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, przejściami dla pieszych przy Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Sulowie oraz
przy kościołach w Zakrzówku i Sulowie. Całkowity koszt tej inwestycji szacowany jest na
kwotę ponad 7,6 mln zł, a termin jej realizacji przewidziany został na lata 2020-2021.
facebook.com/powiatkrasnicki

Umowy na przebudowy dróg powiatowych podpisane

Zaplanowane inwestycje z pewnością przyczynią się do poprawy jakości
infrastruktury drogowej naszego powiatu.

W dniu 17.07.19 podpisano dwie umowy na realizację ważnych dla mieszkańców
Powiatu Kraśnickiego odcinków dróg: nr
2724L relacji Ostrów-Rudnik w gminie Wilkołaz oraz nr 2701L relacji Annopol-Dzierzkowice-Kraśnik w gminach Gościeradów
i Dzierzkowice.
Przetarg został przygotowany i rozstrzygnięty przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Kraśniku, a wykonawcą, który kompleksowo przebuduje odcinki dróg jest Konsorcjum firm - PBI Infrastruktura S.A. oraz PBI
WMB Sp. z o.o. Umowę podpisali Mariusz
Piotrowski - Dyrektor ds. technicznych
PBI Infrastruktura, Mieczysław Wilk - Wiceprezes PBI Infrastruktura oraz Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Wicestarosta Kraśnicki Karol Rychlewski, Skarbnik
Powiatu Katarzyna Chrzan. W spotkaniu
uczestniczył również Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Michał Kondracki.
Powiat Kraśnicki otrzymał dofinansowanie
ze środków rządowych Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 499 000 zł. Partnerem powiatu w realizacji inwestycji są
gminy Gościeradów, Dzierzkowice oraz Wilkołaz. Koszt całej inwestycji to 5 000 000 zł .

powiatkrasnicki.pl

W dniu 27.08.19 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku podpisane
zostały kolejne dwie umowy na realizację
bardzo ważnych dla mieszkańców naszego
powiatu odcinków dróg.
Pierwsza inwestycja zostanie zrealizowana kompleksowo przez firmę WODBUD Sp. z o.o., którą reprezentował Prezes
Zarządu Zdzisław Adam Wojtaszek. Podpisana przez władze powiatu umowa dotyczy blisko 2,5 km odcinka drogi 2251L relacji Kłodnica-Białowoda-Zalesie - w gminie Wilkołaz. Całość inwestycji wykonawca oszacował na kwotę 895 353,21 zł, a na
jej wykonanie Powiat Kraśnicki otrzymał
dofinansowanie Wojewody Lubelskiego ze
środków rządowych w wysokości 80%.
W realizację przedsięwzięcia włączył się również Wójt Gminy Wilkołaz deklarujący wsparcie Powiatu w ramach
wkładu własnego Beneficjenta. Druga inwestycja odnosi się do kompleksowej przebudowy odcinka drogi nr 2714L relacji Gościeradów-Zdziechowice w gminie Gościeradów. Podpisana przez Dyrektora Oddziału Przedsiębiorstwa Drogowego Sp. z o.o.
w Staszowie Grzegorza Parobka oraz wła-

dze naszego powiatu umowa zakłada realizację prac na długości ponad 4,3 km odcinka drogi. Całość inwestycji została oszacowana przez wykonawcę na kwotę 1 694
532,94 zł. Należy dodać, że również na to
przedsięwzięcie Powiat Kraśnicki otrzymał
dofinansowanie Wojewody Lubelskiego ze
środków rządowych w wysokości 80% wartości zadania. W ramach zawartego porozumienia z Wójtem Gminy Gościeradów,
Powiat Kraśnicki otrzyma wsparcie podczas realizacji inwestycji.
Również w dniu 13.09.19 w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Kraśniku podpisano umowę na realizację odcinka drogi powiatowej nr 2721L relacji Kraśnik-Mikulin. Przeważającą jej część stanowi droga gruntowa, nieutwardzona bitumicznie.
Kompleksowa przebudowa skróci czas
przemieszczania się wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości poruszających się po wskazanym odcinku drogi. Inwestycja zrealizowana zostanie przez firmę
WOD-BUD Sp. z o.o., która wygrała przetarg zorganizowany przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Kraśniku. Całość przedsięwzięcia dotyczy 2,12 km odcinka drogi przebiegającej w wąwozie lessowym,
a koszt realizacji to 1 138 629,66zł. Na wykonanie wskazanej inwestycji Powiat Kraśnicki otrzymał dofinansowanie ze środków rządowych w wysokości 80%. Gmina
Kraśnik nie uczestniczyła w partycypacji
kosztów wkładu własnego dla tej inwestycji.
Przedstawione przedsięwzięcia mają
być zakończone jeszcze w listopadzie bieżącego roku.
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50-lecie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Marzenie”
W tym roku mija 50 lat odkąd powstał Rodzinny Ogród Działkowy „Marzenie”. Z tej okazji na terenie ogrodu
w sobotę 17 sierpnia spotkali się działkowcy, ich rodziny i zaproszeni goście
by świętować jubileusz.
Lokalizację ROD „Marzenie” zatwierdzono w grudniu 1969 roku. Na powierzchni ponad 84 tys. m.kw. powstało
350 działek.
List do działkowców z „Marzenia”
wystosował marszałek Jarosław Stawiarski, który przekazał reprezentujący go
tego dnia Kazimierz Choma. Życzenia
i gratulacje działkowcom przekazali także m.in. Radna Sejmiku Anna Baluch, wicestarosta Karol Rychlewski (do niedaw-

Ogromną radość
sprawiły nadane odznaczenia
Polskiego Związku Działkowców.

na prezes „Marzenia”, bardzo ciepło przyjęty przez działkowców), Przewodniczący
Rady Powiatu dr hab. Jarosław Czerw,
reprezentanci władz miasta, a także wojewódzkie władze Związku Działkowców.
Oprócz pamiątkowych grawerów i dyplomów działkowcy otrzymali prezenty, które
z pewnością wykorzystają w codziennym
funkcjonowaniu.
Jubileusz był też okazją do nagrodzenia działkowców z „Marzenia” i osób
ich wspierających odznakami Polskiego
Związku Działkowców. Wręczone zostały
dyplomy i gratulacje od zarządu dla wyróżniających się działkowców. Po części
oficjalnej był czas na poczęstunek i wspólną zabawę z zespołem „Rytm”.

Piknik „Koń wśród nas” w Urzędowie

W konkursie o „Kantar Burmistrza Urzędowa”
udział wzięli naprawdę doświadczeni zawodnicy.

W dniu 15 sierpnia, w którym obchodzimy Dzień Wojska Polskiego, członkowie urzędowskiego Stowarzyszenia Miłośników Koni „Podkowa” we współpracy
ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku
oraz Burmistrzem Urzędowa i przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie zorganizowali piknik
integracyjny „Koń wśród nas”.
Głównym celem imprezy była promocja i rozpowszechnianie hodowli koni
i ich użytkowania w życiu codziennym
oraz propagowanie historii związanej
z tymi zwierzętami. Obecni na pikniku
mogli zobaczyć umiejętności koni i jeźdźców w rozgrywanych zawodach. Główną konkurencją był konkurs powożenia
zaprzęgami o „Kantar Burmistrza Urzę-

dowa”. Wśród podziwiających jeździecki kunszt i umiejętności uczestników zawodów byli: Starosta Kraśnicki Andrzej
Rolla oraz Burmistrz Urzędowa Paweł
Dąbrowski wraz z zastępcą Andrzejem
Misztalem. Marszałka Województwa
Lubelskiego reprezentował Kazimierz
Choma Dyrektor Lubelskiego Oddziału
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
- Miłość Polaków do koni jest legendarna.
Przez setki lat były one szczególnie traktowane, darzone wielką estymą i kochane
przez swych gospodarzy. - mówił Dyrektor
Kazimierz Choma - Chyba jako jeden z nielicznych europejskich narodów nie spożywamy z nich mięsa, pozwalając im dożyć
naturalnej śmierci. Konie w polskiej kulturze i historii mają swoje znaczące miejsce.

Kojarzą się z polską husarią, kawalerią,
a także ze sportem, w którym często odnosiliśmy sukcesy.
Do uczestników zawodów i widzów
zwrócił się też Starosta Kraśnicki.
- Polacy są miłośnikami koni, mamy to zapisane w genach. Konie od wieków pomagały uprawiać rolę, przewozić dobytek i wygrywać bitwy - powiedział Andrzej Rolla
- Dlatego cieszę się, że etos hodowli koni odrodził się w Polsce, a w moim rodzinnym
Urzędowie tak prężnie działa Stowarzyszenie Miłośników Koni. Dziękuję jego członkom, że tak często upiększają nasze lokalne uroczystości oraz kultywują wielowiekową tradycję.
W widowiskowym i trudnym technicznie konkursie powożenia zaprezentowało się kilkanaście zaprzęgów. „Kantar Burmistrza Urzędowa”, czyli główna nagroda
w konkursie powożenia zaprzęgami, trafił
do Artura Brzozowskiego. Drugie miejsce zajął członek urzędowskiego Stowarzyszenia Miłośników Koni „Podkowa”
Dariusz
Chruścielewski,
a
trzecie
Zbigniew Michalczyk. W pokazie skoków
przez przeszkody swoje umiejętności zaprezentowali jeźdźcy reprezentujący cztery stajnie z Powiatu Kraśnickiego. W tej konkurencji wystąpiło 20 zawodników. Całość imprezy zakończył pokaz w wykonaniu Pawła
Jachymka z koniem o imieniu Wicher.

Kolejny krok w stronę inwestycji Środowiskowego Centrum Wsparcia
Pomysł na Środowiskowe Centrum Wsparcia w Kraśniku przy
Al. Niepodległości 23 nabiera kształtów. W celu uzgodnienia założeń projektowych we wtorek 19 sierpnia
o godz. 14.00 w sali Zespołu Szkół
Nr 3 w Kraśniku, przy ulicy Słowackiego 7 odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych
z terenu Powiatu Kraśnickiego.
Konsultacje miały za zadanie wyodrębnić najważniejsze problemy w kwestii
uzupełnienia sytemu wsparcia osób starszych, dzieci oraz osób z niepełnosprawnością, tak by po przeprowadzeniu przy-

6

szłych prac modernizacyjnych i adaptacyjnych obiekt stanowił miejsce spełniające
oczekiwania lokalnej społeczności
- Pomoc potrzebującym jest zjawiskiem
ponadczasowym, uniwersalnym, stanowiącym część szerszego układu społeczno - kulturowego, w który wpisany jest
każdy człowiek. Świadomość potrzeb społeczności naszego powiatu jest ogromna i konsekwentnie dążymy by stworzyć
niezbędną infrastrukturę dla seniorów
i osób z niepełnosprawnością. To dla
nas ważne, by być w kontakcie z tymi,
do których projekt jest adresowany i którzy będą korzystać z Centrum, które

mamy nadzieję, u nas powstanie. Nadal
zapraszamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami w odniesieniu do planowanej inwestycji - mówi Starosta Kraśnicki
Andrzej Rolla.

PANORAMA Powiatu Kraśnickiego

80. rocznica wybuchu II wojny światowej
- uroczyste obchody w Kraśniku i Polichnie
w miejscu tym spoczywają żołnierze Armii Czerwonej, jednak dzięki dociekliwym
badaniom dr. Dominika Szulca - Społecznego Opiekuna Zabytków Miasta Kraśnik,
dziś wiemy, że pochowani tam to żołnierze
Wojska Polskiego.
Pamięć o poległych w latach 40.
minionego wieku będzie nadal żywa, jeśli
sami będziemy ją pielęgnować. Zachęcamy
do odwiedzenia tego szczególnego miejsca,
które od chwili obecnej na stałe zagości na
mapie historycznej naszego powiatu.
Również w niedzielę 22 września
2019 roku w Polichnie odbyły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę wybuchu
II Wojny Światowej. Obchody rozpoczęły
się od przemarszu pocztów sztandarowych
wraz z delegacją władz lokalnych, straża-

ków, pracowników oświaty oraz mieszkańców do kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jana Marii Vianneya w Polichnie, gdzie odprawiona została Msza Święta
w intencji poległych w roku 1939. Po nabożeństwie uczestnicy włączyli się również
w przygotowany Apel Poległych.
Podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla zwrócił uwagę, że:
- W sposób szczególny należy nam dbać
o historię naszej małej Ojczyzny, gdzie żyjemy i gdzie każdy z nas ma swoje korzenie. Niezwykle istotne jest, abyśmy stale pielęgnowali pamięć o tych, którzy zginęli za
naszą wolność, a takie uroczystości stanowią okazję do upamiętnienia wszystkich
zasłużonych dla Polskiego Narodu.

Pamięć poległych
podczas II wojny światowej uczcili m.in.:
Radny Powiatu Kraśnickiego Jacek
Dubiel oraz Sekretarz Powiatu
Kraśnickiego Łukasz Skokowski.

W niedzielę 8 września w kościele
pw. Wniebowzięcia NMP odprawiona została
Msza św. w intencji ofiar niemieckiego bombardowania Kraśnika oraz wszystkich poległych podczas II wojny światowej. Po nabożeństwie uczestnicy wydarzenia wzięli udział
w Apelu Pamięci pod Pomnikiem 24 Pułku
Ułanów po czym wspólnie udali się na cmentarz parafialny.
Obchodzona w tym roku 80. rocznica wybuchu II wojny światowej stała się
okazją do uroczystego odsłonięcia tablicy na mogile żołnierzy Wojska Polskiego,
którzy w roku 1939 oddali swoje życie za
Ojczyznę. Dotychczas mieszkańcy Powiatu Kraśnickiego żyli w przeświadczeniu, że

Liczne zgromadzenie mieszkańców Polichny podczas uroczystości
jest wyrazem żywej pamięci o walczących za wolną Polskę.

Stanowcze NIE nowotworom u dzieci!

W ciągu dziewięciu edycji programu
przebadano już 2 413 dzieci
z terenu Powiatu Kraśnickiego.

Październik 2019

Program „NIE nowotworom u dzieci” działa w Polsce od
2005 roku i wypełnia lukę w badaniach diagnostycznych, dostępnych w ramach publicznej opieki nad dzieckiem. Fundacja Ronalda McDonalda posiada jedyny
w Europie ambulans wyposażony
w najnowocześniejszy sprzęt USG.
Zakres badań i program powstał pod kierunkiem krajowego
konsultanta ds. onkologii i hematologii dziecięcej prof. Jerzego R. Kowalczyka, a specjaliści na pokładzie
ambulansu to lekarze radiolodzy
dziecięcy z certyfikatami Polskiego
Towarzystwa Ultrasonograficznego.
Program adresowany jest
do dzieci w wieku od 9 miesięcy do
6 lat, a zakres badań to kompleksowe USG tarczycy, węzłów chłonnych, narządów jamy brzusznej,
a u chłopców dodatkowo moszny.
W trakcie ośmiu edycji zostało przebadanych 2187 dzieci

z terenu naszego powiatu w wieku
od 9 miesięcy do 6 lat. W dniach
23-25 września 2019 roku przy Starostwie Powiatowym w Kraśniku
przy Alei Niepodległości 20 podczas dziewiątej edycji programu
„NIE nowotworom u dzieci” przebadano 226. maluchów.
Badania miały na celu dokładną ocenę stanu narządów wewnętrznych dzieci oraz zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości. U każdego dziecka wykonano pełne badanie ultrasonograficzne węzłów chłonnych szyi, tarczycy oraz narządów jamy brzusznej,
co umożliwiło wykrycie ewentualnych odstępstw od normy.
Ponieważ akcja cieszy się
ogromnym zainteresowaniem ze
strony mieszkańców, pracownicy Starostwa Powiatowego w Kraśniku zapewniają, że nie będzie to
ostatnia edycja programu w naszym powiecie.

7

Patrycja Gil Mistrzynią Świata Juniorów !
W sierpniu w stolicy
Estonii - Tallinie odbyły się
Mistrzostwa Świata Juniorów w zapasach. Pochodząca ze Szczecyna w Powiecie
Kraśnickim Patrycja Gil, wygrała zmagania i została Mistrzynią Świata.
Patrycja jest wychowanką
LUKS Suples Kraśnik. W czerwcu na Mistrzostwach Europy Juniorek zdobyła brązowy medal.
Jak mówiła nie nastawiała się na
sukces na Mistrzostwach Świata.
W pojedynku finałowym pokona-

ła na punkty 6:2 Rosjankę Ekaterinę Verbinę i zdobyła tytuł Mistrzyni Świata Juniorek w kat. 55.
- Dałam z siebie wszystko,
a przeciwniczki nie były najsłabsze. Jeszcze do końca w to nie
wierzę - powiedziała tuż po powrocie z mistrzostw Patrycja.
Patrycja Gil to obecnie
zawodniczka klubu z Siedlec.
Sportową karierę zaczynała
jednak w LUKS Suples w Kraśniku, z którym zdobyła wiele
mistrzowskich tytułów. Była też
stypendystką Starosty.

Patrycja Gil z trenerem Sebastianem Pawlakiem.
Zdjęcie z archiwum trenera WLKS Siedlce-Zapasy
Sebastiana Pawlaka.

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek w Zapasach Kobiet
21 września bieżącego roku w Stróży odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek w Zapasach Kobiet. W zawodach udział wzięło blisko sto zapaśniczek z całego Województwa Lubelskiego.
W trakcie uroczystego otwarcia głos
zabrali m.in. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Staro-
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sta Kraśnicki Andrzej Rolla. Jak zaznaczył
Prezes Ludowego Klubu Sportowego „Stróża” Sylwester Janik - zawody miały niezwykły wymiar z uwagi na obchodzone 20-lecie
klubu. Bardzo cieszy fakt, że młodzież interesuje się sportem, który w sposób szczególny kształtuje charakter młodego człowieka. Zapasy stanowią dyscyplinę, wymagają-

cą niezwykłych umiejętności technicznych,
charakterystycznych dla poszczególnych
zawodników. Dobrym przykładem tego
jest obecna podczas Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodziczek Mistrzyni Świata
Patrycja Gil. Wszystkim zawodnikom gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy
kolejnych sukcesów na sportowej ścieżce.
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