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N iedawno minął półmetek ka-
dencji obecnego samorządu. 

Jest to doskonała okazja do krótkie-
go podsumowania i przybliżenia ak-
tywności, jaką przez minione dwa 
lata wykazywało Stowarzyszenie 
„Krasnostawianie” oraz reprezentują-
cy nas w miejskim samorządzie radni. 
Zapraszamy do zapoznania się z mate-
riałami zamieszczonymi w naszej pu-
blikacji, a także do odwiedzania naszej 
strony internetowej www.krasnosta-
wianie.pl i FanPage na Facebooku. Ży-
czymy przyjemnej lektury

DANE KONTAKTOWE:

ul. Kościelna 4  
22-300 Krasnystaw

e-mail: biurokrasnostawianie@interia.pl

Redakcja

»  Od ekologii do pomocy dzieciom i młodzieży 
„Krasnostawianie” z zaangażowaniem udzie-
lają pomocy na rzecz ważnych dla Krasnego-
stawu przedsięwzięć. Interesują się nie tylko 
losem samych mieszkańców, ale i środowiskiem, 
w    którym funkcjonują. Stowarzyszenie prowadzi 
szeroką działalność polegającą m.in. na organi-
zacji wydarzeń i akcji charytatywnych, a także 
inicjowaniu oraz włączaniu się w ważne projek-
ty profilaktyczno-społeczne. Jedną z bardziej 
interesujących inicjatyw proekologicznych re-
alizowanych przez „Krasnostawian” były zawody 
w pływaniu na tratwach zbudowanych z bute-
lek typu PET. To niecodzienne przedsięwzięcie, 
zorganizowane we wrześniu 2014 roku na rzece 
Wieprz, oprócz ducha rywalizacji i zbiórki środ-
ków na zakup sprzętu dla niepełnosprawne-
go chłopca miało również wymiar ekologiczny 
– troskę o środowisko naturalne.

„Krasnostawianie” to mecenasi młodzieży. 
Od kilku lat systematycznie wspierają Festiwal 
Piosenki Międzynarodowej organizowany przez 
I LO w Krasnymstawie, a także liczne konkursy, 
zawody i przedsięwzięcia edukacyjne. W ubie-
głym roku zostali jednym z głównych sponsorów 
VI edycji projektu „Kręćmy film!”, pozwalającego 
rozwijać filmowe pasje młodym mieszkańcom 
Krasnegostawu i okolic. Radni „Krasnostawian” 

oraz członkowie Stowarzyszenia nie są rów-
nież obojętni na problemy i cierpienia dzieci 
dotkniętych przez los. To z inicjatywy radnych 
klubu „Krasnostawianie” zorganizowany został 
niegdyś charytatywny bal kupiecki, podczas 
którego zbierane były środki na rehabilitację 
chorej na ziarnicę złośliwą uczennicy jednej 
z krasnostawskich szkół. Ich zaangażowanie 
oraz pomoc zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia 
umożliwiły także zakup specjalnego komuni-
katora dla niepełnosprawnego sześciolatka. 
Specjalistyczny sprzęt ułatwia teraz Kacperko-
wi kontakt z najbliższymi i porozumiewanie się 
z otoczeniem. Niezbędne środki zostały zebrane 
przy okazji zorganizowanych przez „Krasnosta-
wian” dwóch imprez plenerowych.

» Rodzina jako fundament jednostki
W działalności filantropijnej istotne są przedsię-
wzięcia, które nie tylko wspierają młodych ludzi, 
ale i kształtują życie wokół nich. Dlatego „Kra-
snostawianie” skupiają się również na pomocy 
całym rodzinom, które dla młodzieży stanowią 
pierwsze pole socjalizacji i są najważniejszą ko-
mórką społeczną. Członkowie Stowarzyszenia 
znają sytuację rodziców opiekujących się dziećmi 
z niepełnosprawnością, dlatego nie ograniczają 
swoich działań do pojedynczych gestów dobrej 
woli, ale kontynuują je w miarę możliwości.  

„Podaj rękę w taki czas, okaż serce chociaż raz, pomóż przetrwać trudne chwile…” to 
słowa piosenki, które doskonale pasują do wielu przedsięwzięć podejmowanych 
przez członków Stowarzyszenia „Krasnostawianie”. W lokalnej społeczności bardzo 
ważna jest samopomoc. Mieszkańcy jednoczą się i rozwijają wspólną przestrzeń.  
Właśnie tę istotę wzajemnej troski dostrzegają „Krasnostawianie”. Gdy tylko pojawia 
się potrzeba przeprowadzenia zmian lub niesienia pomocy śmiało stają jej naprzeciw.

Warto pomagać, czyli jak  
„Krasnostawianie” wspierają innych

TO NIE PIENIĄDZE POMAGAJĄ – ROBIĄ TO LUDZIE

Komunikator to nie jedyna pomoc skierowa-
na przez nich do kilkuletniego podopiecz-
nego.  Rodzice Kacperka, mimo wielkich sta-
rań i wyrzeczeń wciąż borykają się z brakiem 
środków finansowych na budowę podjazdu 
do budynku mieszkalnego, co zapewniłoby 
niepełnosprawnemu dziecku samodzielny 
dostęp do lokalu. „Krasnostawianie” są konse-
kwentni w działaniach, dlatego rok po pierw-
szej akcji, w wakacje 2015 roku ponownie 
zorganizowali Charytatywny Festyn Rodzinny 
na rzecz Kacperka. Zapewnili wiele atrakcji, 
które uświetniły wydarzenie i przyciągnęły 
pokaźne grono osób udzielających wsparcia. 
W 2016 roku „Krasnostawianie” ponownie zde-
cydowali się na organizację Charytatywnego 
Festynu Rodzinnego, tym razem z okazji Dnia 
Dziecka. Majowy piknik obfitował w różne atrak-
cje, ale nie tylko rozrywka pochłaniała uczestni-
ków imprezy. Tym razem towarzyszyła jej także 
zbiórka środków pieniężnych z przeznaczeniem 
na odnowienie mogił żołnierzy poległych 
w działaniach wojennych w 1939 r. 

KRASNOSTAWIANIE
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» Świadomość historyczna tkwi w tradycji 
pokoleń
Działalność charytatywna Stowarzyszenia „Kra-
snostawianie” związana jest z najważniejszymi 
wartościami, jakie można dostrzec w lokalnej 
społeczności. Są to m.in. rozwój młodzieży, 
wsparcie rodzin i zachowanie świadomości 
patriotycznej. Ta ostatnia kwestia jest bardzo 
ważna, dlatego w swoich działaniach człon-
kowie Stowarzyszenia często łączą ideę nie-
sienia pomocy potrzebującym z dążeniem do 
ocalenia pamięci historycznej. Nie tylko dbają 
o upamiętnienie ważnych wydarzeń na szczeblu 
lokalnym, ale także włączają się w ogólnopolskie 
przedsięwzięcia. W marcu 2015 r. wraz ze Sto-
warzyszeniem „Narodowy Krasnystaw” i przy 
udziale krasnostawskiego Muzeum oraz Parafi i 
Trójcy Przenajświętszej współorganizowali miej-
skie obchody Narodowego Dnia „Żołnierzy Wy-
klętych”. Natomiast w maju tego samego roku 
Stowarzyszenie było współorganizatorem „Nocy 
Muzeów”. „Krasnostawianie” wspierają również 
świąteczną akcję organizowaną przez „Stowa-
rzyszenie ODRA-NIEMEN” pn. „Paczka dla Pol-
skiego Kombatanta na Kresach”, której lokalnym 
koordynatorem jest „Narodowy Krasnystaw”. 
Członkowie Stowarzyszenia podjęli także działa-
nia na rzecz renowacji sekcji wojennej Cmenta-
rza Parafi alnego w Krasnymstawie.

» Myśl globalnie - działaj lokalnie
Imprezy o charakterze charytatywnym na sta-
łe wpisały się w kalendarz przedsięwzięć or-
ganizowanych przez „Krasnostawian”. Jednak 
działalność fi lantropijna Stowarzyszenia to nie 
tylko planowanie wydarzeń o zasięgu lokalnym, 
ale również włączanie się w programy i akcje 
o zasięgu ogólnopolskim. Członkowie Stowa-
rzyszenia oraz radni „Krasnostawian” chętnie 
wspierają projekty mające wpływ na poprawę 
warunków życia mieszkańców miasta i okolicy. 
Jednym z przejawów takiego wsparcia jest co-
roczny udział w „Szlachetnej Paczce”, czyli ogól-
nopolskim projekcie pomocy ludziom ubogim. 
„Krasnostawianie” uczestniczą w nim aktywnie 
od 2013 roku. Stanowią pomoc organizacyjną 
przedsięwzięcia, działając jako wolontariusze 
„Super W” (m.in. Rebeka Nowak, Magdalena Si-
kora), a także występując w roli darczyńców przy-
gotowujących paczki dla potrzebujących rodzin.

» Czy pomaganie jest łatwe?
Powszechnie wydaje się, że pomaganie jest 
sprawą prostą, bo opiera się głównie na prze-
kazywaniu pieniędzy i nie wymaga głębszego 
zaangażowania. Czy tak właśnie jest? 

 ” - Już Arystoteles stwierdził, że łatwo jest 
wydawać pieniądze — każdy to potrafi . Trudno-
ścią jest podjęcie decyzji komu, ile, na jaki cel i w 
jaki sposób je przekazać. My staramy się najpierw 
dokonać szerokiej analizy, a potem dokładnie za-
planować działania, dlatego nasze przedsięwzię-
cia cieszą się rosnącym odzewem i niosą ze sobą 
wiele dobrego – zauważa Marcin Wilkołazki, pre-
zes Stowarzyszenia, a zarazem wiceprzewodni-
czący Rady Miasta. Natomiast Igor Stasiuk pod-
kreśla, że „Krasnostawianie” bardzo doceniają 
wolę i chęć pomocy, jaką wykazują mieszkańcy 
Krasnegostawu. 

 ” - Dziękujemy wszystkim współpracującym 
z nami Stowarzyszeniom oraz prywatnym osobom, 
które ofi arowały pomoc organizacyjną i fi nanso-
wą na rzecz naszych przedsięwzięć. Taka postawa 
w dzisiejszych czasach nie jest codziennością, dla-
tego tym bardziej ją doceniamy - dodaje Stasiuk.

» O pamięć o bohaterach
Na Cmentarzu Parafi alnym w Krasnymstawie 
znajdują się groby żołnierzy, którzy w 1939 r. 
zginęli w obronie naszego kraju. Szacunek po-
koleń wymaga, by poległym w walce w imieniu 
Ojczyzny zapewnić godny pochówek. Zasługu-
ją na dozgonną chwałę i respekt, a tymczasem 
ich mogiły od lat niszczeją. Fragmenty starych, 
mocnych niegdyś krzyży kruszą się pod wpły-
wem czasu, a przytwierdzone do nich tabliczki, 
odpadają z niemym hukiem o ziemię. Odpowie-
dzialność za ten stan spada na barki organów 
administracji rządowej i samorządowej, które 
niestety nie mają determinacji ani odpowiedniej 
ilości środków na renowację mogił bohaterów. 
Nie znaczy to, że nic już nie można poradzić i po-
zostaje tylko biernie się temu przyglądać. Człon-
kowie Stowarzyszenia „Krasnostawianie” wspól-
nie ze Stowarzyszeniem „Narodowy Krasnystaw” 
przejęli inicjatywę i postanowili podjąć działania 
na rzecz odrestaurowania sekcji wojennej Cmen-
tarza Parafi alnego w Krasnymstawie. Pierwszym 
krokiem w tej sprawie była interpelacja złożona 
przez radnego „Krasnostawian” - Marcina Wilko-
łazkiego na sesji Rady Miasta w marcu 2015 r. 
 

 ” - Stan wielu krzyży na mogiłach żołnie-
rzy krasnostawskiego cmentarza wojennego jest 
zły, a miejscami bardzo zły. Odnowienia wymaga 
również pomnik, pod którym składane są wieńce 
podczas świąt narodowych - alarmował wówczas 
wiceprzewodniczący Rady Miasta Wilkołazki. 

Przedstawienie problemu na forum Rady Miasta 
umożliwiło podjęcie dalszych działań, które już 
w przyszłym roku mają szansę doprowadzić do 
pełnego odnowienia kwater poległych żołnierzy.

» Społeczny Komitet Renowacji Sekcji Wojen-
nej Cmentarza Parafi alnego w Krasnymstawie
Odrestaurowanie krasnostawskiego cmenta-
rza wojennego to poważne zadanie inwesty-
cyjne, dlatego pod koniec 2015 roku prezes 
„Krasnostawian” podjął dalsze działania, które 
doprowadziły do zarezerwowania pewnej kwo-
ty na ten cel w budżecie miasta na 2016 rok. 
Równocześnie, wspólnie z Igorem Stasiukiem, 

Bartłomiejem Witkowskim oraz Wiesławem Ba-
rankiewiczem, założyli Społeczny Komitet Reno-
wacji Sekcji Wojennej Cmentarza Parafi alnego 
w Krasnymstawie, rejestrując jednocześnie zwią-
zaną z tym zbiórkę pieniężną. Akcja trwała od 10 
lutego do 31 maja 2016 roku, a pierwsza kwe-
sta została przeprowadzona w lutym, przy oka-
zji konferencji naukowej zorganizowanej przez 
Muzeum oraz IPN. Dzięki zaangażowaniu człon-
ków społecznego komitetu, przy dużym wspar-
ciu obu Stowarzyszeń oraz hojności darczyńców 
udało się zebrać kwotę 1.500 zł, która zasiliła 
wcześniej przeznaczone na ten cel środki.

 ” - Serdecznie podziękowania należą się 
wszystkim osobom, które dorzuciły swoją cegiełkę. 
Dzięki ich wsparciu pamięć o ludziach, którzy zgi-
nęli w walce o wolność Polski i Ziemi Krasnostaw-
skiej pozostanie niezatarta. Będzie to nasz hołd 
złożony poległym - podsumowuje efekty zbiórki 
Marcin Wilkołazki.

 ” - Mogiły żołnierzy to świadkowie dziejów. 
Z takimi miejscami wiążą się wielkie wydarzenia, 
dzieje narodów, ale również historia pojedyn-
czych ludzi. Opieka nad grobami wojennymi oraz 
miejscami pamięci narodowej to nasz obowiązek 
- dodaje Bartłomiej Witkowski.

Dzięki miejskim środkom oraz pieniądzom 
zebranym podczas zbiórki publicznej, wykonany 
został już projekt techniczny, który będzie pod-
stawą do przeprowadzenia renowacji całej sekcji 
wojennej krasnostawskiego cmentarza. 

Składamy peany na ich cześć, piszemy wiersze i wygłaszamy liczne podziękowania, 
ale jak samym słowem „dziękuję” odnieść się do ofi ary z czyjegoś życia? Nigdy nie 
wyrazimy im już wdzięczności, więc pozostaje tylko szacunek i czysta, niezbywalna 
na wieki chwała w oczach kolejnych pokoleń. Zapadające się mogiły nie umniejszają 
zasług poległych, ale są świadectwem jakości naszej pamięci o nich. Józef Piłsudski 
stwierdził kiedyś celnie: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na 
szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

By wiatr nie rozwiał, by pamięć 
przetrwała…

PAMIĘĆ O BOHATERACH
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„KRASNOSTAWIANIE” W WALCE O ROZWÓJ  
TURYSTYKI W KRASNYMSTAWIE

Turystyka – bodźcem 
do rozwoju miasta?

» Krasnystaw z produktem, ale bez oferty!
Audyt Turystyczny Województwa Lubelskiego  
przeprowadzony w 2008 r. przez Polską Agencję 
Rozwoju Turystyki S.A. na zlecenie Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Lubelskiego po-
twierdził, że rozwój Lubelszczyzny zależny jest 
od  rozwoju turystyki regionalnej. Główną warto-
ścią dodaną całego rejonu jest jego wielokultu-
rowa  historia i przenikanie się na całym terenie 
cywilizacji wschodu i zachodu Europy. Za kolejny 
wyjątkowy potencjał uznano specyficzną kulturę  
i sztukę ludową, która szczególnie widoczna jest 
na tym obszarze. Okazuje się też, że od pewnego 
czasu na Lubelszczyźnie konsekwentnie wzrasta 
ruch turystyczny i ostrożnie szacując jest to teraz 
ok. 1,5 mln turystów rocznie. Nawiązując do tych 
danych, radny Marcin Wilkołazki już w 2014 roku 
wskazywał, że Krasnystaw pomimo tego, że ma 
wiele ciekawych miejsc i obiektów historyczno-tu-
rystyczno-krajoznawczych, nie posiada profesjo-
nalnej oferty turystycznej, którą mógłby przedsta-
wić zainteresowanym podmiotom. Dlatego miasto 
nie zostało umieszczone na turystycznej mapie 
Lubelszczyzny. Radny „Krasnostawian” w związ-
ku z tym stara się o przygotowanie i dystrybucję 
pakietów turystycznych do organizatorów wycie-
czek, biur informacji turystycznej i innych miejsc 
zajmujących się organizacją ruchu turystycznego. 

Przewodniczący Klubu Radnych „Kra-
snostawianie” Marcin Wilkołazki, 
od dawna podkreśla, że należy poszu-
kiwać różnych dróg rozwoju miasta,  
nie koncentrując się na jednej niszy. 
Według niego taką możliwość daje 
również szeroko rozumiana turystyka. 
Jako jeden z pierwszych samorządow-
ców zwrócił uwagę na fakt, że walory 
turystyczne mogą stać  się ważnym 
elementem w rozwoju Krasnegosta-
wu. Podobnie uważa inny radny „Kra-
snostawian”, Sławomir Stafijowski, 
który postuluje o wygenerowanie 
w Krasnymstawie nowego produktu  
turystycznego, mogącego wzorem 
innych małych miejscowości przycią-
gnąć rzesze turystów.

Krasnystaw jest niewielkim miastem, ale mimo 
to charakteryzuje się wysokim potencjałem tu-
rystycznym, co należałoby wyeksponować. Jest 
idealnym przykładem miejscowości, w której no-
woczesność zachodu łączy się ze wschodnimi, tra-
dycyjnymi wartościami. Jednak zainteresowanie 
miastem nie pojawi się bez odpowiedniego zaan-
gażowania ze strony władz.

 ” - Turystów do odwiedzin naszego mia-
steczka trzeba zachęcić i pokazać, że Krasny-
staw jednak jest obecny na mapie Lubelszczyzny 
- podkreśla Marcin Wilkołazki, wnioskując 
o odpowiednie przygotowanie zaplecza infor-
macyjno-reklamowego, niezbędnego do rozwo-
ju turystyki w mieście. 

» Chmielaki - marka znana nie tylko w Polsce
Towarem eksportowym, który wyróżnia Kra-
snystaw na tle innych miast i zachęca tury-
stów do przyjazdu są bez wątpienia Chmielaki. 
W 2013 roku Ogólnopolskie Święto Chmielarzy 
i Piwowarów, dzięki głosom internautów, zostało 
uznane za najlepszy produkt turystyczny w Polsce. 
Dodatkowo browary, które uzyskały nagrodzone 
miejsce w konkursie, traktują je jako wyróżnik 
wśród konkurencji, umieszczając stosowne ozna-
czenia bezpośrednio na produktach sprzedawa-
nych na terenie całego kraju.

 ”  - Chmielaki stały się nie tylko świętem,  
ale i marką. Warto więc skutecznie promować 
Krasnystaw za jej pośrednictwem i zachęcać 
przyjezdnych do odwiedzania miasta również 
poza okresem trzydniowej imprezy - zauważa  
wiceprzewodniczący Rady Miasta. 

Wilkołazki podkreśla również, że miasto po-
winno wykorzystać sytuację napływu turystów 
w rejon wschodni i skupić się nie tylko na pro-
mowaniu istotnych imprez, ale i wartości kultu-
rowych oraz historycznych. Natomiast Sławomir 
Stafijowski uważa, że Chmielaki, choć są imprezą 
o kilkudziesięcioletniej tradycji, to jednak przy 
organizacji kolejnych jej edycji należy w więk-
szym stopniu uwzględniać aktualne trendy.

» Miejski zespół ds. Dziedzictwa Kulturowego 
Krasnegostawu
W 2015 roku osoby, którym szczególnie leży 
na sercu dobro miasta i pamięć o jego histo-
rii, postanowiły stworzyć zespół, zajmujący się 
sprawą turystyki w Krasnymstawie oraz ochroną 
lokalnych zabytków. Mając to na uwadze, rad-
ni powołali do życia Miejski Zespół  ds. Dzie-
dzictwa Kulturowego Krasnegostawu. W jego 
skład weszli m.in. radni miejscy, a jednocześnie 
członkowie Stowarzyszenia „Krasnostawianie” 
- Marcin Wilkołazki oraz Sławomir Stafijowski.  
Zespół zajmuje się odkrywaniem, ratowaniem 
i eksponowaniem interesujących obiektów 
i miejsc w Krasnymstawie, które charaktery-
zują się wysokimi wartościami kulturowymi 
i historycznymi. Stara się również stać na straży 
rzetelności badań archeologicznych przeprowa-
dzanych podczas realizacji miejskich inwestycji. 
Ważne jest, by zdobyta w ten sposób wiedza 
wzbogaciła historię Krasnegostawu i uzupełnia-
ła informacje już istniejące. To właśnie w wyniku 
starań zespołu zostały przeprowadzone badania 
archeologiczne (metodą magnetyczną) regionu 
ulicy Zaułek Nadrzeczny. Wszystkim członkom 
zespołu zależało, by podczas rewitalizacji tego 
terenu uwzględnić istniejący tam kiedyś zamek.  
Wyeksponowanie jego pozostałości stanowi-
łoby szczególnie cenną pamiątkę dla miasta  
i niewątpliwą atrakcję turystyczną.

ZAWSZE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW

Zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe, 
dziki i nowe inwestycje 
na Zawieprzu
Ulica Zawieprze to jeden z obszarów 
miasta, który w ostatnich latach był czę-
sto doświadczany przez naturę. W 2014 
roku niemal wszystkie budynki zosta-
ły zalane w wyniku powodzi, a wiosną 
roku następnego dziki zniszczyły wiele 
upraw i ogrodów przy tej ulicy. Na tym 
zmartwienia mieszkańców Zawieprza 
niestety jeszcze się nie kończą, bowiem 
od kilku lat bezskutecznie domagają się 
oni gruntownego oczyszczenia cieku, 
odprowadzającego wodę ze zbiornika 
retencyjnego do rzeki Wieprz. Martwią 
się, że przy ulewach ich posesje znów 
mogą zostać zalane. 

Obawy mieszkańców ulicy Zawieprze doskona-
le zna reprezentujący ich miejski radny, a zara-
zem członek Stowarzyszenia „Krasnostawianie”  
- Jacek Andrzej Smorga. Dlatego najczęstszym 
tematem jego wystąpień podczas pracy samo-
rządowej jest niezwykle ważna kwestia ochrony 
przeciwpowodziowej. Radny czyni starania, aby 
władze miasta zrobiły wszystko, co niezbędne, 
by uchronić Krasnystaw, a w szczególności tere-
ny położone w sąsiedztwie rzeki Wieprz przed 
kolejną powodzią. Od początku kadencji wspie-
ra również mieszkańców w ich walce o oczysz-
czenie cieku Lubańka, odprowadzającego wodę 
do Wieprza. Niestety, nie jest to proste zadanie, 
ponieważ za utrzymanie tego kanału wodne-
go odpowiada Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Lublinie. Jednak pomi-
mo tych problemów, dzięki uprzejmości PGK, 
udało się w ubiegłym roku przeprowadzić  
pewne prace porządkowe.

W wakacje 2015 roku Andrzej Smorga, widząc, 
jak wielkie szkody zostały wyrządzone w Kra-
snymstawie przez dziki, zabiegał o podjęcie 
działań zmierzających do zabezpieczenia tere-
nów nadwieprzańskich przed tymi zwierzętami. 

 ” - Z roku na rok wzrasta liczba szkód powo-
dowanych przez dziką zwierzynę. Niestety w tym 
roku boleśnie przekonali się o tym również miesz-
kańcy Krasnegostawu. W ostatnim czasie dziki 
zniszczyły wiele upraw i ogrodów przy ulicy Zawie-
prze - przedstawiał w swojej interpelacji radny 
Andrzej Smorga.

W wyniku m.in. jego interwencji starosta kra-
snostawski wydał wówczas decyzję zezwalającą 
na redukcyjny odstrzał dziesięciu dzików, co po-
mogło rozwiązać problem. W tym samym roku, 
w wyniku działań radnego Smorgi, uporządko-
wany został także skwer u zbiegu ulic Zawieprze, 
Nieczaja, Krótka oraz wybudowano nowoczesny 
plac zabaw przy ulicy Leśnej. Ponadto zamonto-
wano oświetlenie przy blokach TBS na ulicy Le-
śnej i oczyszczono sadzawkę przy ul. Lwowskiej.

Radny „Krasnostawian” ma również swój wymier-
ny wkład w budowę chodnika na ulicy Zawieprze, 
od mostu w kierunku oczyszczalni ścieków.  

Inwestycja ta rozpoczęła się w ubiegłym roku, 
a na rok 2017 przewidziana jest jej kontynuacja.

 ” - Okręg wyborczy, który reprezentuję, jest 
niezwykle wymagający, dlatego, aby skutecznie 
działać na rzecz mieszkańców, utrzymuję z nimi 
stały kontakt. Dzięki temu znam i rozumiem pro-
blemy, z którymi się borykają i mogę pomagać je 
rozwiązywać - podsumowuje półmetek kadencji 
Andrzej Jacek Smorga
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Radni mają ustawowy obowiązek utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami, a w ra-
mach tego obowiązku powinni przyjmować od nich wnioski i postulaty oraz przedsta-
wiać je do rozpatrzenia właściwym organom. Jednak inicjatywy przedkładane przez 
radnych podczas sesji Rady Miasta, przed ostateczną realizacją, często wymagają 
jeszcze dużego nakładu pracy i zaangażowania ze strony inicjatora. Samo złożenie 
interpelacji nie kończy bowiem drogi rozwiązywania zgłaszanych problemów. 

Droga, parking, boisko – z myślą 
o mieszkańcach „Serbinowa”

ZAANGAŻOWANIE I SKUTECZNOŚĆ PREZESA „KRASNOSTAWIAN”

» Remont drogi do „Teatralnej Ósemki”

W Krasnymstawie od 2014 roku obowiązu-
ją jednomandatowe okręgi wyborcze. Z tego 
względu radni, kierując się dobrem całej wspól-
noty samorządowej, szczególną troską powinni 
otaczać te rejony miasta, które reprezentują. 
Tak właśnie sprawuje mandat radnego prezes 
„Krasnostawian” - Marcin Wilkołazki.

 ” - Jestem radnym z „Serbinowa” i dlatego 
podczas składania wniosków i interpelacji szcze-
gólną uwagę skupiam właśnie na tym osiedlu, co 
doskonale wkomponowuje się w moje działania na 
rzecz Krasnegostawu jako całości  - stwierdza wice-
przewodniczący Rady Miasta - Marcin Wilkołazki. 

Niemal od początku swojej aktywności samo-
rządowej Wilkołazki jest mocno zaangażowa-
ny w działania dla dobra osiedla „Serbinów”. 
W poprzednich kadencjach zajmował się m.in. 
sprawą budowy i dostępności nowoczesnych, 
bezpiecznych placów zabaw dla dzieci. Ponad-
to, przy jego udziale, wykonany został grun-
towny remont wewnętrznej drogi łączącej ul. 
Tokarzewskiego z ul. Graniczną. Starania o jej 
przebudowę rozpoczęły się jeszcze podczas 
piątej kadencji Rady Miasta, ale z powodu po-
czątkowego braku przychylności UM do tego 
pomysłu, realizacja musiała zostać odroczona. 
Walka z przeciwnościami trwała wiele mie-
sięcy, ale dzięki interpelacjom i kontroli toku 
prowadzonych działań, w wakacje 2013 roku 
nawierzchnia była już gotowa do użytku. W ra-
mach inwestycji przebudowany został odcinek 
drogi osiedlowej od ulicy Tokarzewskiego do 
ulicy Granicznej wraz z parkingami, a także 
łącznik do Przedszkola Nr 8, z zatoką postojo-
wą i parkingiem oraz ciągiem pieszo-jezdnym 
wzdłuż przedszkola. 

 ” - Jestem bardzo zadowolony, że po tak 
długim okresie starań doczekaliśmy się pozytyw-
nego rozwiązania uciążliwego dla naszego osie-
dla problemu - podsumowywał całość wydarzeń 
Marcin Wilkołazki.

»  W imieniu mieszkańców, czyli walka o nowy 
parking na „Serbinowie”

Kolejną inwestycją, która powstała na osiedlu 
Chmielna III, przy udziale prezesa „Krasnosta-
wian” była budowa ogólnodostępnego parkin-
gu dla samochodów osobowych. Marcin Wilko-
łazki swoje starania o nowe miejsca postojowe 
na „Serbinowie” rozpoczął jeszcze na początku 
2014 roku. Zależało mu, by samorząd miejski, 
włączył się w realizację pomysłu budowy nowe-
go parkingu na styku trzech osiedli mieszkanio-
wych. Był to teren Krasnostawskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej po wyburzonych wcześniej sta-
rych garażach. Lokalizacja była odpowiednia, 
ponieważ oprócz okolicznych bloków, w naj-
bliższym sąsiedztwie znajduje się również kilka 
punktów handlowych oraz praktyka lekarska. 
W pierwszym etapie działań lider „Krasnosta-
wian” podejmował rozmowy z KSM oraz składał 
interpelacje na sesjach Rady Miasta. Poszukując 
różnych możliwości realizacji przedsięwzięcia, 
złożył również wniosek o dofi nansowanie budo-
wy parkingu jako propozycję zadania w ramach 
budżetu obywatelskiego. Dzięki konsekwent-
nym działaniom oraz wsparciu mieszkańców 
udało się wprowadzić tę inwestycję do budżetu 
miasta na rok 2015.

 ” - Od jakiegoś czasu zaczęła wreszcie popra-
wiać się sytuacja z miejscami parkingowymi w cen-
trum Krasnegostawu. Moim zdaniem, nadszedł więc 
czas na pomoc samorządu w rozwiązywaniu proble-
mów z defi cytem miejsc postojowych w kolejnych 
obszarach miasta. Takim miejscem jest bez wątpienia 
teren największego osiedla mieszkaniowego w mie-
ście, „Serbinowa”, gdzie znajduje się przygotowany 
już plac po wyburzonych garażach - argumentował, 
podczas składania interpelacji, Marcin Wilkołazki.

»  Mieszkańcy „za” - Izba „przeciw”

Niestety, pomimo zabezpieczonej w budże-
cie miasta kwoty, w grudniu 2014 roku Regio-
nalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała 
możliwość wydatkowania samorządowych 
środków na ten cel. Nie zatrzymało to jednak 
radnego „Krasnostawian” w dążeniu do realiza-
cji przedsięwzięcia.

 ” - W związku z zastrzeżeniami RIO co do 
celu publicznego naszej inwestycji, na sesji Rady 
Miasta 16 grudnia 2014 r. złożyłem kolejną inter-
pelację w sprawie dofi nansowania budowy par-
kingu przy ul. Tokarzewskiego. Moja interpelacja 
była bardzo ważna, ponieważ dzięki niej zaistnia-
ły podstawy do ponownego wysłania zapytania 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej, tym razem 
z taką argumentacją celu zadania, która nie 
wzbudziła wątpliwości. Równolegle wspólnie 
z p. Burmistrz interweniowałem w tej sprawie 
u wojewody lubelskiego i prezesa RIO - wspomi-
na Marcin Wilkołazki. 

Podejmowane działania przyniosły zamierzony 
efekt i w rezultacie udało się wypracować moż-
liwości formalno-prawne, które doprowadziły 
do realizacji tego ważnego dla mieszkańców 
przedsięwzięcia. Od końca października 2015 r. 
można już parkować samochody na nowym par-
kingu na „Serbinowie”.

»  Na „Serbinowie” będą boiska – kolejna 
inwestycja wywalczona!
W mieszkańcach Krasnegostawu drzemie duży 
potencjał. Można się o tym przekonać, cho-
ciażby podczas konsultacji w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego. Dlatego w 2015 roku lider 
„Krasnostawian” - Marcin Wilkołazki zajął się 
rozwiązywaniem kolejnego problemu „Serbino-
wa”, a mianowicie fatalnym stanem osiedlowego 
boiska. W tym celu w 2015 roku zgłosił moder-
nizację boiska poprzez budowę na nim synte-
tycznej nawierzchni jako zadanie do realizacji 
w ramach budżetu obywatelskiego. Niestety, po-
mimo że wniosek spełniał wszystkie wymogi for-
malne i merytoryczne, został niesłusznie odrzu-
cony przez powołany zarządzeniem Burmistrza 
Zespół Opiniujący. Jednak wiceprzewodniczący 
Rady Miasta nie dał za wygraną i nieustępliwie 
poszukiwał innych możliwości, które pomogłyby 
doprowadzić do realizacji tej inwestycji.

 ” - Obecne nawierzchnie osiedlowych bo-
isk w Krasnymstawie zniechęcają do korzysta-
nia z formy aktywności fi zycznej, jaką jest gra 
w piłkę, a co gorsza mnogość występujących 
tam nierówności i ubytków sprzyja powstawaniu 
urazów u korzystających z tych obiektów dzieci. 
Wykonanie nowej nawierzchni przyczyni się do 
zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytko-
wania, a także wpłynie na szerszą dostępność 
tych obiektów dla mieszkańców Krasnegostawu. 
Atrakcyjne i bezpieczne boiska osiedlowe za-
chęcają bowiem do aktywnego wspólnego spę-
dzania czasu wszystkich, niezależnie od wieku 
- uzasadniał swoje wnioski podczas wystąpień 
na sesjach lider „Krasnostawian”.

Dzięki determinacji i konsekwencji w działa-
niu radnego Marcina Wilkołazkiego, projekt 
wykonania nowego wielofunkcyjnego boiska 
na „Serbinowie” uzyskał w końcu aprobatę UM 
i jego realizacja została rozpoczęta w ostatnich 
miesiącach 2016 r. Jest to kolejna inwestycja 
w okręgu wyborczym nr 13 („Serbinów”), która 
mimo licznych przeciwności, zostanie wykonana 
dzięki zaangażowaniu prezesa „Krasnostawian”.
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W krasnostawskiej społeczności losami miasta interesują się już nie tylko dorośli, 
ale i młodzież, która również pragnie mieć wpływ na życie ogółu. Młodzi ludzie, 
pełni energii i optymizmu, coraz chętniej zabierają głos w sprawach, które są dla 
nich szczególnie istotne. Angażują się i podejmują nowe wyzwania bez obawy 
o ewentualne przeciwności. Przestrzeń do działania oraz łączność pomiędzy 
miejskim samorządem a młodzieżą zapewnia im funkcjonująca w Krasnymstawie 
Młodzieżowa Rada Miasta.

»  Słuchając głosu młodzieży
Młodzieżowa Rada Miasta działająca w Kra-
snymstawie w obecnej formule, czyli składająca 
się z uczniów krasnostawskich gimnazjów oraz 
przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych z te-
renu miasta, została powołana do życia w 2013 
roku z inicjatywy radnego „Krasnostawian” 
Marcina Wilkołazkiego. Już jesienią 2012 roku 
prezes Stowarzyszenia przekonywał pozosta-
łych samorządowców, o tym, że trzeba doceniać 
potencjał i rolę konsultacyjno-doradczą kra-
snostawskiej młodzieży i w większym stopniu 
włączać ją w proces podejmowania ważnych dla 
miasta decyzji. 

 ” - Nie wystarczy mówić do młodzieży,  
ale trzeba z nią rozmawiać - podkreślał wielo-
krotnie Wilkołazki. 

Jako wieloletni pedagog wspierał wszelkie ini-
cjatywy podejmowane przez uczniów i chętnie 
zabierał głos w sprawach dla nich istotnych. 
Uważał, że młodzi ludzie powinni brać czyn-
ny udział w przedsięwzięciach dotyczących 
Krasnegostawu, a najlepszym do tego miej-
scem będzie forum Młodzieżowej Rady Miasta. 
Pomysł lidera „Krasnostawian” został zaapro-
bowany przez władze samorządowe i szybko 
wcielony w życie. Dziś funkcjonuje już trzecia 
kadencja tego młodzieżowego gremium, liczą-
cego 15 osób.

»  Skuteczność młodych radnych
Pierwsze efekty działań młodzieżowych rad-
nych pojawiły się już na początku funkcjo-
nowania organu, kiedy to radna Weronika 
Liśkiewicz interweniowała w sprawie zepsu-
tych latarni stojących przy ulicy Kościuszki. 
Uczennica I LO samodzielnie zajęła się proble-
mem i dzięki jej działaniom, na ulicy Kościusz-
ki błyskawicznie zjawili się elektrycy, którzy 
skutecznie naprawili wadliwe oświetlenie. 
Obecnie Młodzieżowa Rada Miasta aktywnie 
angażuje się w ważne sprawy miejskie oraz 
przedsięwzięcia kulturalne i sportowe organi-
zowane na terenie Krasnegostawu. Młodzi raj-
cy pracują jako wolontariusze podczas „Nocy 
Muzeów” oraz „Chmielaków Krasnostawskich”. 
W czerwcu 2016 roku z własnej inicjatywy 
przeprowadzili test funkcjonowania miejskiej 
wypożyczalni rowerów wraz z oceną stanu 
technicznego pojazdów i obowiązujących 
procedur. Przy tej okazji propagowali wśród 
swoich kolegów i koleżanek ideę aktywności 
fizycznej oraz możliwość bezpłatnego korzy-
stania z dostępnych jednośladów. W ubiegłe 
wakacje młodzi radni postanowili podjąć się 
trudnego zadania, jakim było zgłoszenie pro-
jektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na 
rok 2017. Samodzielnie przygotowali i zgłosili 
propozycję wykonania altany oraz grilla przy 
zbiorniku Lubańka.

»  Praktyczna nauka samorządności
Dotychczasowa działalność krasnostawskiej 
Młodzieżowej Rady Miasta potwierdza, że po-
mysł jej powołania był słuszny, a przedstawi-
ciele miejskich oraz powiatowych szkół godnie 
reprezentują kolegów i koleżanki. Taka forma 
wspólnoty pozwala im na systematyczną ak-
tywność w lokalnej społeczności i kształtowa-
nie kompetencji obywatelskich. Działalność 
w młodzieżowym gremium umożliwia młodym 
pokoleniom poznawanie zasad podejmowania 
istotnych dla mieszkańców decyzji na poziomie 
lokalnym i daje szansę na współdecydowanie 
w sprawach ważnych dla młodzieży. 

 ” - Taka aktywność to dla młodzieży prak-
tyczna nauka samorządności poprzez zdobywa-
nie realnego doświadczenia. Jest również kształ-
towaniem aktywnych postaw obywatelskich 
z pomocą bardziej doświadczonych osób doro-
słych. Ponadto młodzi ludzie uzyskują możliwość 
wypowiadania opinii na forum w sprawach, które 
bezpośrednio ich dotyczą - ocenia radny Marcin 
Wilkołazki, opiekun MRM.

Dorośli radni oraz urzędnicy powinni konsul-
tować swoje pomysły i propozycje rozwiązań 
różnego rodzaju problemów z ich adresata-
mi, w tym z młodzieżą, więc ukonstytuowa-
nie Młodzieżowej Rady zapewniło ten dialog. 
Młodym radnym łatwiej bowiem jest rozmawiać 
o kluczowych sprawach ze swoimi rówieśnika-
mi niż urzędnikom, a co za tym idzie - inicjo-
wać pomysły i nowe idee związane z życiem 
krasnostawskiej młodzieży.

 ” - W Radzie Miasta zasiadają tylko dorośli, 
którym nie zawsze jest łatwo spojrzeć na niektóre 
problemy z perspektywy młodzieży. Nasza rada 
pozwala nam młodym na zaangażowanie się 
w sprawy publiczne i przedstawianie własnych 
pomysłów, nawet jeśli czasem bywają dość zaska-
kujące dla dorosłych samorządowców - dodaje 
Natalia Sulowska, Przewodnicząca Młodzieżo-
wej Rady Miasta. 

KOLEJNA KADENCJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA

Młodzi Krasnostawianie mają 
obywatelski głos

»  Szachownica na kortach
Korty tenisowe przy miejskim basenie w Krasnym-
stawie wybudowane zostały w 2006 roku i przez 
prawie dziesięć lat nie przeszły gruntownej mo-
dernizacji. Z tego powodu w ostatnich latach stan 
ich nawierzchni oraz wyposażenia był bardzo zły, 
co wymagało natychmiastowych działań. Niestety, 
rozmowy mieszkańców korzystających z kortów 
z ówczesnym dyrektorem Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji oraz próby zgłaszania problemu 
do władz miasta nie dawały żadnych rezultatów. 
Co prawda dyrektor MOSiR podjął pod koniec 
2014 roku próbę renowacji jednego z kortów 
i w celu poprawy jakości nawierzchni poprzekła-
dał fragmenty boiska, ale „operacji” tej nie można 
było zaliczyć do udanych.

 ” - Miejskie korty tenisowe, mimo starań 
osób zajmujących się ich codziennym nadzorem, 
nie spełniają już norm bezpieczeństwa. Kort pod-
dany naprawie nie jest już kortem, to raczej imita-
cja szachownicy - alarmował na marcowej sesji 
w 2015 roku radny „Krasnostawian” - Zbigniew 
Banaszkiewicz.

W podobnym tonie, na kolejnej sesji wypowia-
dał się prezes „Krasnostawian” - Marcin Wilko-
łazki, wnioskując o zabezpieczenie środków  
finansowych na gruntowny remont obiektów.

 ” - W chwili obecnej w wyremontowanych 
częściach kortu porobiły się widoczne wgłębienia 
i uwypuklenia oraz nierówności na łączeniach frag-
mentów boiska. To zdecydowanie utrudnia, a wręcz 
uniemożliwia komfortową i płynną grę, ponieważ 
piłka, trafiając na zdeformowaną część, odbija się 
w przypadkowy sposób - mówił wówczas Wilkołazki.

»  Interpelacje radnych doprowadziły do 
uruchomienia inwestycji
Gdy dyrektor MOSiR zapowiedział, że obiekty 
w obecnym stanie mają posłużyć mieszkańcom 
jeszcze przez 3 lub 5 lat, radni „Krasnostawian” 
Wilkołazki i Banaszkiewicz postanowili połą-
czyć siły i wsparci wnioskiem podpisanym przez 
dużą grupę mieszkańców zintensyfikowali swo-
je działania. Dzięki dobrej współpracy radnych, 
w budżecie miasta na rok 2016 zabezpieczono 
kwotę, która umożliwiła całościowy remont kor-
tów, a krasnostawscy amatorzy tenisa ziemnego 
mogli wreszcie odetchnąć z ulgą. Wyremontowa-
na nawierzchnia została już przetestowana przez 
graczy, a całe przedsięwzięcie zostało entuzja-
stycznie przyjęte przez Krasnostawian, którzy 
w końcu bez utrudnień i bezpiecznie będą mogli 
rozwijać swoją pasję - grę w tenisa ziemnego. 

Bez przeszkód 
pogramy w tenisa!

KONIEC Z SZACHOWNICĄ NA KORTACH

Tenis ziemny to sport, który posiada licz-
ne grono pasjonatów na całym świecie. 
W Polsce zainteresowanie tą dyscypliną 
znacznie wzrosło, gdy kolejni tenisiści re-
prezentujący nasz kraj zaczęli uzyskiwać 
coraz lepsze wyniki na arenie między-
narodowej. Każda forma aktywności to 
zdrowie, ale część dyscyplin, w tym tenis 
ziemny, może być uprawiana tylko pod 
warunkiem dostępu do odpowiedniej in-
frastruktury. Uszkodzona nawierzchnia 
kortu i popsute osprzętowanie zabijają 
pasje mieszkańców, bo jak można upra-
wiać sport, kiedy głównym przeciwni-
kiem w grze staje się boisko?
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Radni reprezentujący Stowarzyszenie „Krasnostawianie” działają prężnie, realizując 
przedsięwzięcia zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. Otwarci na dialog społeczny 
składają wiele interpelacji, walcząc w imieniu wyborców o sprawy istotne dla 
lokalnej wspólnoty. Radni „Krasnostawian” nie omijają również trudnych problemów 
społeczno-socjalnych. Najskuteczniej rozwiązuje je Agnieszka Pocińska-Bartnik, 
pełniąca funkcję Przewodniczącej Komisji Samorządowej Spraw Społecznych, 
Handlu i Usług.

Owocne działania radnej klubu 
„Krasnostawianie”

ZAANGAŻOWANIE, SUMIENNOŚĆ, OTWARCIE NA PROBLEMY

»  Z pomocą mieszkańcom TBS

Ta odważna kobieta, obdarzona zaufaniem sze-
rokiego grona mieszkańców, która w 2014 roku 
po raz pierwszy uzyskała mandat w Radzie Mia-
sta Krasnystaw, bez wahania podejmuje działania 
w sytuacjach wymagających natychmiastowych 
interwencji. Często interpeluje w imieniu miesz-
kańców, którzy zgłaszają się do niej z prośbą 
o pomoc. Główną dewizą pracy radnej jest, jak 
sama mówi - „otwartość na problemy mieszkańców 
i dbanie o sprawy najistotniejsze dla całej lokalnej 
społeczności”. Już na początku sprawowania funk-
cji Agnieszka Pocińska-Bartnik zajęła się sprawą 
związaną z nierzetelną, a zdaniem wielu miesz-
kańców wręcz nieuczciwą, polityką czynszową 
spółki TBS, która wymuszała na lokatorach bardzo 
wysokie opłaty. Niestety mimo usilnych starań 
i przedstawienia mocnych argumentów, pani Bur-
mistrz nie chciała dostrzec problemu. 

 ” - Mieszkańcy bloku przy ulicy Partyzantów 
12 są rozczarowani bierną postawą Pani Burmistrz. 
Opłaty, które uiszczają, sięgnęły niebotycznej kwo-
ty rzędu 700 zł, co w warunkach krasnostawskiego 
rynku mieszkaniowego jest stawką bardzo wysoką 
- podkreślała, na jednej z sesji Pocińska-Bartnik. 

Choć magistrat próbował bagatelizować zabiegi 
radnej, to jednak prezes TBS zgodził się na prze-
analizowanie rozliczeń i zorganizował spotkania 
z lokatorami i radnymi w sprawie opłat. 

 ” - Kwestia związana z TBS pozostaje na tę 
chwilę jeszcze niewyjaśniona, dlatego w tej spra-
wie będę działać dalej – zapowiada radna.

»  Udrożnianie koryta starorzecza Żółkiewki 
W okresie kilkunastu ostatnich miesięcy prze-
wodnicząca Pocińska-Bartnik dużo energii wło-
żyła w pomoc mieszkańcom ulicy Rzecznej. Od 
wielu lat wczesna wiosna była dla nich powodem 
do zmartwień. Kiedy śnieg na polach i drogach 
zaczynał topnieć oraz gdy zwiększała się ilość 

wód opadowych, mieszkańcy ulicy Rzecznej 
zabezpieczali dobytek, mając nadzieję, że rze-
ka Wieprz kolejny raz nie „wystąpi z brzegów”, 
a deszczówka zmieści się w kanałach burzowych. 
Niestety z uwagi na fakt, że stare koryto Żółkiew-
ki, wykorzystywane jako kanał odpływowy, było 
w fatalnym stanie technicznym, co roku nadmiar 
wody zalewał ich posiadłości, powodując duże 
straty materialne. Przykre incydenty, powtarzały 
się tak często, że przez władze miasta i powia-
tu uznane zostały niemal za normalny stan rze-
czy. Dopiero po skutecznej interwencji radnej 
„Krasnostawian” Agnieszki Pocińskiej-Bartnik 
władze miejskie i powiatowe podjęły stosowne 
kroki, które doprowadziły do odmulenia i upo-
rządkowania starorzecza Żółkiewki. 

 ” - Cieszy mnie, że udało się doraźnie pomóc 
mieszkańcom ulicy Rzecznej, ale w tej kwestii po-
trzebne są jeszcze działania inwestycyjne, które 
pozwolą na stałe zabezpieczenie dawnego koryta 
rzeki Żółkiewka i deklaruję, że będę o to zabiegała 
- podkreśla radna.

Mieszkańcy ul. Rzecznej mogli odczuć wsparcie 
radnych „Krasnostawian” również podczas budo-
wy nawierzchni ich ulicy, bowiem w jej wykona-
niu duży udział miała Agnieszka Pocińska-Bartnik 
oraz Marcin Wilkołazki. Dzięki ich interpelacjom 
i staraniom zadanie to znalazło się w planach bu-
dżetowych, a potem zostało zrealizowane. 

» Dla pieszych i kierowców
Kolejną, spośród wielu samorządowych inicja-
tyw Agnieszki Pocińskiej-Bartnik, była prze-
budowa parkingu miejskiego, ulokowanego 
przy ulicy Pocztowej. Wkrótce za sprawą KSM 
wyremontowany zostanie również chod-
nik wokół bloku sąsiadującego z parkingiem. 
Zarówno wyłożona obok budynku kostka, jak 
i cały parking były w opłakanym stanie. Potrze-
ba gruntownego remontu przy ulicy Pocztowej 
była sprawą ważną zarówno dla kierowców, jak 
i pieszych. W wyniku przeprowadzonej inwesty-
cji poprawie uległa również niewątpliwie ogól-
na estetyka uliczki, której nie szpecą już stare, 
od lat popękane płyty. 

Na etapie poszukiwania funduszy jest zainicjo-
wane przez radną „Krasnostawian” przedsię-
wzięcie budowy chodnika oraz utworzenia przej-
ścia dla pieszych na ulicy Lwowskiej. Podczas 
obrad Pocińska-Bartnik niejednokrotnie podkre-
ślała, że „zebra” ma umożliwić bezpieczne do-
tarcie do przystanku autobusowego, z którego 
korzysta m.in. wielu uczniów dojeżdżających do 
szkół. Rodzice, wysyłając tam swoje pociechy, 
chcą mieć pewność, że miasto zrobiło wszystko, 
by zapewnić im bezpieczną drogę, a tymczasem 
uczniowie zmuszeni są do przebiegania przez 
ruchliwą jezdnię.

»  Działania z myślą o mieszkańcach
 Sprawowanie mandatu radnego to nie tyl-
ko praca na sesjach i w komisjach, ale przede 
wszystkim otwartość na problemy mieszkańców 
i dbanie o sprawy najistotniejsze dla całej lokal-
nej społeczności. Radni często pracują „poza 
wzrokiem mieszkańców”, którzy obserwując 
zmiany na lepsze, rzadko zastanawiają się, czyja 
to zasługa. Radna Agnieszka Pocińska-Bartnik 
dużą część swojego czasu poświęca na spotka-
nia z mieszkańcami, a także na obecność w ży-
ciu społeczno-kulturalnym Krasnegostawu. Jest 
również niezwykle zaangażowana w działalność 
na rzecz Stowarzyszenia „Krasnostawianie”.

 ” - Minęły dwa lata, odkąd zostałam wy-
brana do składu Rady Miasta obecnej kadencji. 
Przez ten czas wiele udało się dokonać i wie-
le problemów mieszkańców rozwiązać. Część 
zgłoszonych przeze mnie wniosków jest jeszcze 
w fazie procedowania, lecz mam nadzieję, że 
w niedługim czasie one też doczekają się reali-
zacji. Każda ze spraw, którą się zajmuję, wymaga 
ode mnie wiele pracy, dokładnego zaznajomie-
nia się z tematem, szczegółowej analizy pro-
blemu, dotarcia do materiałów i dokumentów. 
Warto jednak mieć świadomość, że radni nie 
posiadają władzy wykonawczej. To Burmistrz 
odpowiedzialny jest za fi zyczną realizację zaini-
cjowanych przez nas i mieszkańców inwestycji 
- podsumowuje swoje dotychczasowe działania 
Agnieszka Pocińska-Bartnik.
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»  Niewykorzystany potencjał Zaułka
Przez wiele lat na terenie Zaułka Nadrzecz-
nego nie udało się uruchomić żadnej więk-
szej inwestycji. Dopiero w 2014 r., kiedy Mia-
sto Krasnystaw stało się partnerem projektu 

„Wzmocnienie spójności społecznej, gospodar-
czej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym 
Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lu-
belskim” rozpoczęły się prace nad ożywieniem 
tego terenu. Dzięki dofinansowaniu ze środków 
Mechanizmu Finansowego EOG kilka gmin na 
Lubelszczyźnie, w tym Krasnystaw, uzyskało 
szanse na finalizację ważnych historycznie pro-
jektów. Zadaniem Krasnegostawu była rewitali-
zacja Zaułka Nadrzecznego. Obecnie zamknięto 
już kolejny etap działań obejmujący przygo-
towanie specyfikacji technicznej. W zakresie 
projektu dofinansowane zostało przygotowanie 
pełnej dokumentacji technicznej i koncepcyjnej 
przestrzeni Zaułka. 

»  Światełko w tunelu, czyli projekt rewitalizacji
Plan rewitalizacji obejmuje kilka strategicznych 
pomysłów. Należą do nich budowa ścieżki spa-
cerowej, dydaktycznej oraz rowerowej wraz 
z wyposażonymi postojami dla rowerów. Ponad-
to rozmieszczenie ławek oraz altanek na terenie 
Zaułka i dostosowanie przestrzeni dla osób nie-
pełnosprawnych. Dodatkowo strefa nad Wie-
przem ma zostać udostępniona dla plażowiczów 
i uatrakcyjniona w fontannę, plac zabaw dla 
dzieci oraz urządzenia do ćwiczeń. Ciekawym 
elementem umieszczonym na obszarze zaułka 
będzie boisko do gry w XVI - wiecznego golfa - 
„pallemaille”. Była to jedna z atrakcji zapewnia-
nych arcyksięciu Maksymilianowi Habsburgo-
wi w trakcie przymusowego osadzenia 
w krasnostawskim zamku. Rewitalizacja prze-
widuje również odpowiednie wyeksponowanie 
budynków posiadających wartość historyczną 
oraz fundamentów dawnego zamku, które zosta-
ną odkryte w trakcie badań archeologicznych. 
Ścieżkę dydaktyczną wzbogacą liczne tablice  
informacyjne oraz trwała makieta budowli 
umieszczona na dawnym „wzgórzu zamkowym”.

»  Zagospodarowanie walorów rzeki Wieprz
Koncepcja zagospodarowania terenu Zaułka 
przewiduje również skonstruowanie muru z po-
destem widokowym oraz remont zachowanego 
poaustriackiego bunkra. Rewitalizacji doczeka 
się też amfiteatr, który zostanie przebudowany 
i odpowiednio zmodernizowany na rzecz pozo-
stałych atrakcji. Szczególnym urozmaiceniem 
zarówno dla mieszkańców, jak i turystów będzie 
to, o co radni „Krasnostawian” starają się od 
początku kadencji, a mianowicie zagospodaro-
wanie walorów rzeki Wieprz. Projekt obejmuje  
budowę specjalistycznej przystani kajakowej 
oraz miejsca do biwakowania zaopatrzonego  
w stoły, ławki i kamienne palenisko z rusztem. 

 ” - Jestem bardzo zadowolony, że temat 
zagospodarowania Zaułka Nadrzecznego nabie-
ra tempa, ponieważ my jako Klub Radnych „Kra-
snostawianie” staraliśmy się o to od dawna. Mimo, 
że na dziś stworzona została dopiero część doku-
mentacyjna, to jest to już solidna podstawa do 
dalszych działań. Mamy nadzieję, że w niedługim 
czasie plany znajdą pełne odwzorowanie w rzeczy-
wistości i rewitalizacja wreszcie ruszy - podkreśla 
wiceprzewodniczący Rady Miasta - Marcin Wilkołazki.

Natomiast radny Sławomir Stafijowski dodaje: 

 ” - Wykonanie rewitalizacji Zaułka powinno 
być przeprowadzone w taki sposób, aby ta część 
miasta była nie tylko nowym terenem, z którego 
będą korzystać nasi mieszkańcy, ale również, 
a nawet przede wszystkim, miejscem przyciągają-
cym do Krasnegostawu turystów.

TURYSTYCZNY POTENCJAŁ MIASTA

Rewitalizacja Zaułka 
Nadrzecznego  
w Krasnymstawie
Krasnostawski Zaułek Nadrzeczny to 
dziś miejsce, które odstrasza brakiem 
zagospodarowania i panującym tam 
nieładem. Na co dzień martwe i puste, 
ożywa jedynie podczas Chmielaków 
i ewentualnie kilku jeszcze mniejszych 
wydarzeń kulturalnych w ciągu roku. 
Jednocześnie jest to obszar miasta 
z ogromnym potencjałem. W związku 
z tym radni klubu „Krasnostawianie”, 
Marcin Wilkołazki oraz Sławomir 
Stafijowski, często poruszają temat 
Zaułka na forum miejskiego samorządu.

Globalne ocieplenie klimatu coraz wy-
raźniej można zaobserwować również 
w Polsce. Powoli przestajemy pamiętać, 
jak przepiękna jest prawdziwa zimowa 
aura, a skrzący się śnieg, własnoręcz-
nie stworzone ślizgawki czy zabawa 
w lepienie bałwana są elementami, 
które mogą przestać istnieć w świado-
mości kolejnych pokoleń. Dlatego od 
kilku lat w wielu polskich miastach coraz 
większym zainteresowaniem cieszą się 
sztuczne lodowiska, które są namiastką 
prawdziwej, zimowej zabawy.

KRASNYSTAW ZASŁUGUJE NA SZTUCZNE LODOWISKO!

Miejskie lodowisko 
zamiast śliskich ulic

» Łyżwiarstwo na topie

Łyżwiarstwo jest formą aktywności, której po-
pularność rośnie z roku na rok, a przy tym nie 
wymaga posiadania własnego, specjalistyczne-
go sprzętu. Dobrze wpływa na rozwój i kształto-
wanie sylwetki, oddziałując na większość partii 
mięśniowych. Ze względu na stale zmieniający 
się klimat organizatorzy obiektów dla łyżwiarzy 
coraz częściej decydują się na montaż synte-
tycznych, sztucznie mrożonych typów lodowisk. 
Nadają się one bowiem do użytkowania nawet 
przy temperaturach powietrza do 10 stopni 
Celsjusza. Orędownikiem zastosowania takiego 
rozwiązania w Krasnymstawie, a jednocześnie 
wyrazicielem oczekiwań mieszkańców w tej 
kwestii jest lider „Krasnostawian” i obecny wice-
przewodniczący Rady Miasta - Marcin Wilkołazki. 
Już kilka lat temu zauważył on zalety takiej inwe-
stycji i zdecydował się działać na rzecz urucho-
mienia sztucznego lodowiska w Krasnymstawie. 
O jego utworzenie postulował już od 2012 roku.

» Sukces radnego „Krasnostawian”
Wilkołazki podczas wielu swoich wystąpień na 
forum rady miasta argumentował, że w sytuacji 
rosnącego zainteresowania sportem, w tym rów-
nież jazdą na łyżwach, miasto powinno utworzyć 
profesjonalny obiekt dla łyżwiarzy. Za najlep-
szą ewentualność uznał lodowisko o sztucznie 
mrożonej nawierzchni. Dzięki jego determinacji 
pomysł uzyskał akceptację pozostałych samo-
rządowców, jednak projekt musiał być odłożony 
w czasie ze względu na brak środków. W końcu po 
kolejnych interpelacjach radnego i przy wspar-
ciu całego Klubu Radnych udało się zabezpie-
czyć w budżecie miasta niezbędną kwotę, by 
w grudniu 2015 roku, po raz pierwszy zainsta-
lować w Krasnymstawie sztuczne lodowisko. 
Na miejsce montażu wybrano stadion miejski, 
który najlepiej spełniał wymagane warunki. 
Otwarcie obiektu nastąpiło 9 grudnia 2015 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta nie krył zadowo-
lenia, gdy doczekał się uwieńczenia swoich działań. 

 ” - Cieszy mnie to, że wreszcie mieszkańcy 
Krasnegostawu, aby skorzystać z jazdy na łyżwach 
nie będą zmuszeni wyjeżdżać do Chełma, Zamościa 
lub Lublina. Uważam również, że nasze lodowi-
sko będzie w stanie przyciągnąć do miasta wiele 
osób z pobliskich miejscowości zainteresowanych 
tym typem zimowej rekreacji - oceniał w grudniu 
Wilkołazki. 

» Lodowisko dostępne dla wszystkich
Krasnystaw nie jest wielkim miastem, ale jego 
mieszkańcy również chcą korzystać z atrakcji 
oraz form spędzania czasu wolnego, które do 
niedawna były dostępne głównie w większych 
miejscowościach. Sztuczne lodowisko okazało 
się na tyle zachęcające, że już od pierwszego 
dnia na jego tafli poruszały się tłumy ludzi. O tym, 
jaką popularnością cieszyło się w ciągu trzech 
miesięcy swojego istnienia może świadczyć fakt, 
że liczba wejść zbliżyła się do 8 tys. Przed reali-
zacją przedsięwzięcia ustalono, że obiekt ma być 
przede wszystkim jak najbardziej dostępny, a nie 
nastawiony na zysk. Z tego względu wprowadzo-
no wiele rozwiązań zniżkowych. Ponadto miesz-
kańcy nie musieli posiadać własnego sprzętu, 
bowiem na miejscu była wypożyczalnia łyżew. 
Zorganizowanie miejskiej ślizgawki okazało się 
trafionym przedsięwzięciem, w związku z czym 
inicjatywa „Krasnostawian” powinna być kon-
tynuowana w kolejnych sezonach. Aktywność 
fizyczna jest bowiem dziedziną, którą należy  
stale promować wśród mieszkańców.

 ” - Sztuczne lodowisko, to w okresie zimo-
wym jedyne miejsce w Krasnymstawie, gdzie moż-
na było aktywnie i rodzinnie spędzać wolny czas. 
To obiekt, z którego mogli bezpiecznie korzystać 
uczniowie szkół w celu realizacji zajęć wychowania 
fizycznego na świeżym powietrzu. Dlatego pomi-
mo, że pani Burmistrz próbuje blokować jego  
ponowne utworzenie, my jako Klub Radnych bę-
dziemy czynić starania, aby doprowadzić do cyklicz-
nej organizacji sztucznego lodowiska w kolejnych  
sezonach - deklaruje Marcin Wilkołazki.
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Redakcja [Red.] Panie Marcinie, kilka tygodni 
temu minął półmetek kadencji obecnego 
samorządu. To odpowiedni czas na pierwsze 
podsumowania. Jak Pan jako przewodniczący 
Klubu Radnych „Krasnostawianie” ocenia te dwa 
minione lata? 

Marcin Wilkołazki [MW] Bez wątpienia je-
steśmy najaktywniejszym klubem radnych  
w obecnej kadencji. Pracujemy we wszystkich 
stałych komisjach, a dwóm z nich przewodniczy-
my. Agnieszka Pocińska-Bartnik przewodniczy  
Komisji Samorządowej, a Zbigniew Banaszkiewicz 
Komisji Rewizyjnej. Ponadto ja sprawuję funkcję 
wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Poza komi-
sjami statutowymi i sesjami pracujemy jeszcze  
w różnych społecznych zespołach: m.in. Zespo-
le ds. Chmielaków, Miejskiej Radzie Pożytku 
Publicznego, Komisji Mieszkaniowej, Zespole  
ds. opracowania nowego statutu miasta, procedur 
budżetu obywatelskiego, a także Zespole ds. Dzie-
dzictwa Kulturowego Krasnegostawu. Składamy 
przy tym najwięcej interpelacji i wniosków, a to 
przecież jest jeden z podstawowych wyznaczni-
ków aktywności radnych.

[Red.] A zatem są już jakieś efekty Waszej działal-
ności?

[MW] Oczywiście. Można tu wymienić chociażby 
sprawę uregulowania własności starorzecza rzeki 
Żółkiewka, co jest prowadzone przez Agnieszkę 
Pocińską-Bartnik. Z inicjatywy Agnieszki przepro-
wadzony został również remont parkingu przy ulicy 
Pocztowej. Inwestycje na osiedlu Rońsko to wynik 
starań Andrzeja Dulniaka, a działania inwestycyjne 
w rejonie ulicy Zawieprze pilotowane są przez An-
drzeja Smorgę. W 2016 roku z inicjatywy Zbignie-
wa Banaszkiewicza przeprowadzony został grun-
towny remont ulicy Sienkiewicza wraz z budową 
chodników. Dzięki moim staraniom w ubiegłym se-
zonie zimowym Krasnystaw wreszcie doczekał się 
utworzenia profesjonalnego sztucznego lodowiska. 
Ponadto wybudowano ogólnodostępny parking na 
osiedlu Serbinów, a wiosną 2017 r. na tymże osie-
dlu zakończą się prace związane z budową nowego 
boiska ze sztuczną nawierzchnią. Dzięki działaniom 
naszego klubu przebudowana została również ulica 
Rzeczna, wyremontowano korty tenisowe i zrealizo-
wano wiele innych mniejszych przedsięwzięć.

[Red.] Warto przypomnieć, że działalność 
„Krasnostawian” to nie tylko samorząd.  
Panie Igorze, proszę powiedzieć, jak wyglądała  
aktywność Stowarzyszenia w sferze społecznej 
i obywatelskiej?

Igor Stasiuk [IS] Przy tej okazji można wspo-
mnieć przynajmniej o niektórych naszych 
akcjach i przedsięwzięciach, organizowanych 
na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Tradycyjnie 
włączyliśmy się w akcję „Szlachetna Paczka”. 
Ponadto zorganizowaliśmy plenerowe imprezy 
połączone ze zbiórką środków na rzecz niepeł-
nosprawnego dziecka. Byliśmy współorganiza-
torem pierwszych miejskich obchodów Dnia 
Żołnierzy Wyklętych, a w ubiegłym roku z naszej 
inicjatywy powołany został społeczny komitet  
na rzecz odnowienia mogił żołnierzy na Cmen-
tarzu Parafialnym. W swoich działaniach 

„Krasnostawianie” pamiętają również o najmłod-
szych mieszkańcach Krasnegostawu. Wspomnę 
tylko, że w ubiegłym roku wspólnie z przedstawi-
cielami innych organizacji, z okazji Dnia Dziecka 
zorganizowaliśmy Festyn Rodzinno-Charytatyw-
ny, a w czasie wakacji dofinansowaliśmy realiza-
cję 6. letniego projektu skierowanego do dzieci 
i młodzieży, pn. „Kręćmy film!”. Warto również 
przypomnieć o tym, że we wrześniu 2016 r. nasza 
koleżanka Agnieszka Cichosz została doceniona, za 
pracę z młodzieżą i ochronę praw zwierząt, przez 
Fundację „Zacny Uczynek”. Otrzymała wyróżnienie 
„Fortitudo et Sapientia”.

[Red.] Półmetek kadencji samorządu pozwala 
ocenić współpracę z Burmistrzem. Przypomnij-
my: Klub Radnych „Krasnostawianie” głosował 
przeciw udzieleniu absolutorium za 2015 rok 
oraz przeciw uchwale budżetowej na rok 2017. 
Czy można uznać to za ocenę dotychczasowych 
rządów Hanny Mazurkiewicz?

[IS] Najlepszymi recenzentami działań Burmistrza 
są przedstawiciele mieszkańców, którzy zostali 
wybrani na radnych, a także sami mieszkańcy. 
Dlatego wyrażę swoje zdanie przede wszystkim 
jako mieszkaniec. Dwa lata rządów Pani Burmistrz 
to dla mnie duże rozczarowanie. Krasnystaw 
miał się zmienić. Miał stać się miastem otwar-
tym i nowoczesnym. Być może nie wiem 
wszystkiego, ale konkretnych zmian na lepsze 
nie dostrzegam. Powiem więcej. W mojej oce-
nie, w wielu kwestiach aktywność obecnej 
władzy jest zbyt mała, chociażby jeśli chodzi  
o rozwój społeczeństwa obywatelskiego czy 
też rozwój przedsiębiorczości, w szczególności 
dotyczącej młodych przedsiębiorców. A prze-
cież to wszystko zostało obiecane mieszkańcom 
w kampanii wyborczej.

[Red.] Hanna Mazurkiewicz przekonała do sie-
bie mieszkańców i wygrała wybory również 
dzięki składanym obietnicom. Po dwóch latach 
można więc powiedzieć, że niewiele obietnic  
z kampanii udało się jej dotychczas zrealizować?

[IS] Tak, można tak powiedzieć i ja jako jej 
kontrkandydat w wyborach, słuchając składa-
nych przez panią Mazurkiewicz deklaracji wybor-
czych, zakładałem taki scenariusz. Trudno jednak 
z tego powodu mieć jakąkolwiek satysfakcję, 
to raczej gorycz. Jeśli chodzi o bardziej realne 
obietnice, to pomimo, że dziś jeszcze trudno 
przewidzieć, które z nich będą zrealizowane, to 
jednak moim zdaniem mieszkańcy Krasnegosta-
wu mają prawo wiedzieć, jaki Pani Burmistrz ma 
plan na ich spełnienie. Oczywiście, przy założe-
niu, że mieszkańców traktuje poważnie.

[Red.] Panie Marcinie, a jak ta ocena wygląda  
z punktu widzenia radnych „Krasnostawian”?

[MW] Nas jako radnych przede wszystkim nie-
pokoi fakt, że przez minione dwa lata kadencji 
nie było w zasadzie żadnej inwestycji ani innego 
działania realizowanego przy wsparciu środków 
zewnętrznych, które byłoby w pełni zainicjowa-
ne i przygotowane przez Hannę Mazurkiewicz. 
Realizowane zadania były jedynie kontynuacją 
projektów rozpoczętych jeszcze w poprzedniej 

kadencji lub pojawiły się z inicjatywy radnych. 
Na przykład umowę na dofinansowanie rewitali-
zacji starościńskiego zespołu dworsko-folwarcz-
nego wraz z historycznym parkiem podpisano 
jeszcze w 2011 roku, a cała inwestycja została 
praktycznie zrealizowana w poprzedniej kaden-
cji. Za rządów obecnej Burmistrz dokonano tylko 
prac końcowych i rozliczenia. Niemal identycznie 
było w przypadku Lubaniek. Umowę o dofinanso-
wanie budowy zbiornika podpisano w 2011 roku. 
W roku 2015 nastąpiły rozliczenia końcowe in-
westycji. To samo było w przypadku wdrożenia 
energooszczędnego i inteligentnego oświetlenia 
ulicznego w ramach programu SOWA, a także przy 
przygotowaniu dokumentacji technicznej pod 
Inkubator Przedsiębiorczości i Aktywności Spo-
łecznej czy dokumentacji rewitalizacji obszaru 
Zaułka Nadrzecznego. Projekt „Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczysz-
czalni ścieków w Krasnymstawie” również został 
zainicjowany i rozpoczęty w poprzedniej kaden-
cji samorządu przez PGK. Ten brak skuteczności 
w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych ma 
swoje odzwierciedlenie w miejskim budżecie.  
W ciągu ostatnich dwóch lat dochody ma-
jątkowe, a więc głównie środki pozyskiwane  
ze źródeł zewnętrznych spadły z prawie  
10 mln do niespełna 2 mln. Martwi nas również 
prowadzona przez Miasto i jego spółkę TBS poli-
tyka czynszowa, zarówno lokatorska, jak i użyt-
kowa. Burmistrz nie ma pomysłu na zagospo-
darowanie pustostanów, jak np. dawny Ratusz, 
budynek dworca PKP, lokale w kamienicach w rynku.  
W swoim przemówieniu podczas ślubowania pani  
Burmistrz zapewniała, że będzie tworzyć komplek-
sową ofertą rekreacyjno-kulturalną dla naszych 
mieszkańców, a tymczasem blokuje organizację 
miejskiego sztucznego lodowiska.

[Red.] Faktycznie wygląda to dość niepokojąco, 
a jakie plany na drugą połówkę kadencji mają 
„Krasnostawianie”? 

[MW] Jako Stowarzyszenie, a także jako Klub Rad-
nych jesteśmy zawsze otwarci i chętni do pomo-
cy w realizacji wszelkich dobrych dla miasta po-
mysłów. Często też sami takie pomysły składamy 
i będziemy składać. Nic tak nie łączy, jak wspól-
ne wyzwanie i to pozostanie naszym priorytete 
przez kolejne lata działalności. Naszym zdaniem 
w dzisiejszej rzeczywistości należy równole-
gle poszukiwać różnych dróg rozwoju miasta. 
Dlatego nadal będziemy kładli nacisk zarówno 
na wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, jak też 
na rozwój miejskiej infrastruktury oraz wyko-
rzystanie potencjału rekreacyjno-turystycznego 
Krasnegostawu. Oczywiście będziemy też konty-
nuowali nasze działania charytatywne.

[IS] Ze swojej strony dodam, że wspólnie ze Sto-
warzyszeniem już kolejny rok realizuję projekt 
mający na celu bezpłatną pomoc prawną dla na-
szych najbardziej potrzebujących mieszkańców. 
W roku 2017 pomocą prawną chcielibyśmy ob-
jąć tych wszystkich, którzy nie mogą skorzystać 
z rządowego programu nieodpłatnej pomocy 
prawnej. Jest taka grupa mieszkańców, która nie 
ma możliwości otrzymania bezpłatnej pomocy 
z uwagi na to, iż nie spełnia kryteriów dostępu do 
programu rządowego, w którym jako radca praw-
ny również uczestniczę. Dlatego właśnie posta-
nowiliśmy pomagać tym wszystkim, którzy się do 
nas zgłoszą po poradę prawną na etapie przedsą-
dowym. Szczegóły tego przedsięwzięcia znaleźć 
można na stronie internetowej Stowarzyszenia.

[Red.] Dziękujemy za rozmowę.

Na półmetku kadencji, czyli rozmowa z Marcinem 
Wilkołazkim i Igorem Stasiukiem - założycielami 
Stowarzyszenia „Krasnostawianie” 

www.krasnostawianie.pl


