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PROTOKÓŁ Nr VIII/2019 

z VIII okolicznościowej Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie VI kadencji, 

która odbyła się w dniu 24 czerwca 2019 r. w Restauracji „Zamkowa” w Krasnymstawie 

Obradom uroczystej Sesji z okazji 20. lecia Powiatu Krasnostawskiego przewodniczył 

Przewodniczący Rady Powiatu – Pan Witold Boruczenko. 

Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00 odśpiewaniem hymnu przez wszystkich zebranych,  

po czym Przewodniczący Rady otworzył VIII okolicznościową Sesję Rady Powiatu  

w Krasnymstawie oraz przedstawił następujący Program uroczystości: 

1. otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Krasnymstawie; 

2. wykład okolicznościowy pt. „Krasnystaw jako Stolica Powiatu od średniowiecza do XX 

wieku, przygotowany przez dr Jerzego Teresa z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie; 

3. wręczenie pamiątkowych dyplomów radnym Rady Powiatu w Krasnymstawie 

wszystkich kadencji; 

4. koncert w wykonaniu „Trio Beethovenowskiego”; 

5. poczęstunek. 

Następnie Przewodniczący Rady powitał wszystkich zebranych, w szczególności:  

posła na Sejm RP – panią Teresę Hałas, starostę i wicestarostę, burmistrza Krasnegostawu, 

przewodniczących i wójtów gmin z terenu powiatu krasnostawskiego, komendantów służb, 

inspekcji i straży, dr Jerzego Ternesa – UMCS w Lublinie, dyrektorów i kierowników 

powiatowych jednostek organizacyjnych oraz skarbnika, naczelników wydziałów  

i pracowników samodzielnych stanowisk pracy starostwa oraz radnych I, II, III, IV, V  

i obecnej - VI kadencji.  

Ad. 2 Dr Jerzy Ternes z Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie wygłosił 

wykład okolicznościowy pt. „Krasnystaw jako Stolica Powiatu od średniowiecza do XX 

wieku”, przedstawiający historię powiatu krasnostawskiego od początku jego istnienia do 

czasów współczesnych. 

Ad. 3 Przewodniczący Rady i starosta dokonali wręczenia pamiątkowych dyplomów z okazji 

20. lecia Powiatu Krasnostawskiego obecnym na sesji radnym Rady Powiatu  

w Krasnymstawie wszystkich kadencji, począwszy od radnego pana Marka Nowosadzkiego, 

który jest radnym od I kadencji.   

Po wręczeniu dyplomów głos zabrali: 

Poseł na Sejm RP – pani Teresa Hałas, która swoje wystąpienie rozpoczęła od powitania 

wszystkich zebranych na tym jubileuszowym spotkaniu oraz zacytowania słów przeboju, 

który śpiewał kiedyś Jacek Lech ,,20 lat a może mniej uczyłem się dopiero żyć” wspominając 

swoją obecność w samorządzie gminnym i powiatowym a obecnie w Sejmie oraz wartości 
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jakie wyniosła z tej pracy na rzecz powiatu krasnostawskiego. Pani Poseł złożyła wszystkim 

zebranym życzenia i podziękowania za trudną pracą oraz wręczyła Staroście  

i Przewodniczącemu Rady drzewko szczęścia dla powiatu krasnostawskiego, którego 

symbolikę do pracy w tym społeczeństwie lokalnym, mówiąc „Ziemia krasnostawska  

to piękna ziemia, z której możemy być dumni, z jej historii, z jej obrazów, ludzi, śladów 

znaczonych pracą innych pokoleń, poprzednich, ale też i tych, które będą po nas tutaj. Więc 

na tym gdzieś listku jesteśmy, każdy z nas gdzieś tutaj jest, a główny pień to samorząd nasz 

powiatowy. Panie Starosto, Panie Przewodniczący na szczęście ode mnie, na dalsze lata, dla 

powiatu krasnostawskiego, dla tego rozwoju, rozkwitu i dla dalszego zadowolenia z pracy 

społecznej”. 

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował pani Poseł za skierowane słowa i powiedział: 

„to drzewko, ten dąb, to wszyscy, którzy zasłużyli sobie za pracę w samorządzie, nie tylko 

samorządowcy, ale i pracownicy, którzy przyczyniają się do rozwoju powiatu 

krasnostawskiego. Przewodniczący podkreślił, że dzisiejsze spotkanie jest ponadpokoleniowe 

i ponad podziałowe, ponieważ wszyscy jesteśmy równi, wszyscy mamy te same prawa i tą 

samą wolność, także cieszmy się tym, dbajmy o to wszystko”.  

Radny - pan Janusz Szpak w swoim wystąpieniu powiedział: „w 1975 r., kiedy powiat 

krasnostawski znikł z map, podzielono nas i część włączono do Lublina, część do Zamościa, 

część do Chełma i 20 lat temu wróciliśmy na mapy, od 20 lat Polska, powiat samorządem 

stoi. Piątą kadencję jestem radnym, chciałbym w ten szczególny dzień, Wam wszystkim 

Drodzy Państwo na tej sali bardzo serdecznie i ciepło podziękować za pracę, za współpracę, 

za pasję, za wszystko, co zrobiliście dla tej naszej, małej ojczyzny. Drodzy Państwo Cyprian 

Kamil Norwid wypowiedział takie zdanie: Słońce wschodzi i zachodzi, ile to już lat, coś się 

rodzi, coś przemija, ale po Was pozostanie ślad. Niech się Wam darzy”.    

Komendant KP PSP – pan Dariusz Pylak w imieniu wszystkich służb mundurowych 

powiatu krasnostawskiego: Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, Komendy Powiatowej 

Policji w Krasnymstawie, Nadleśnictwa Krasnystaw oraz Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Krasnymstawie podziękował wszystkim radnym za 20 lat pracy oraz  

za wsparcie w utrzymywaniu bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu, licząc na dalszą 

współpracę. Następnie przedstawiciele służb mundurowych wręczyli na ręce Starosty  

i Przewodniczącego Rady okolicznościowy dyplom z okazji tego jubileuszu.  

Wicestarosta – pan Marek Nowosadzki powiedział: ,,jest mi niezmiernie dzisiaj miło, że 

jako pierwszy odbierałem ten akt wręczony przez Starostę i Przewodniczącego. Cieszę się 

bardzo, że dzisiejsze spotkanie to jest takie spotkanie pokoleń samorządowców, bo na tej sali 

zebrali się Ci, którzy rozpoczynali w 1990 r. pierwszą kadencję. Tak się składa Szanowni 

Państwo, że miałem przyjemność pracować ze wszystkimi Państwa przez okres tych 20 lat. 

To od Was uczyłem się samorządności. W I kadencji wspólnie z radnym Dariuszem 

Turzynieckim byliśmy najmłodszymi samorządowcami powiatu krasnostawskiego. W tym 

miejscu pragnę podziękować za obecność pani Poseł – Teresie Hałas, z którą również, jako 

radną Rady Powiatu kilku kadencji miałem przyjemność współpracować. Od pani Poseł 
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uczyłem się przede wszystkim tego, aby pochylać się nad losem najdrobniejszych spraw, nad 

losem ludzi, problemów, z którymi się spotykamy w terenie. Szanowni Państwo, dziękuję 

bardzo obecnemu zarządowi, że mam przyjemność uczestniczyć w pracach obecnego zarządu 

powiatu, Staroście i wszystkim członkom zarządu. Dziękuję panu Przewodniczącemu  

za współpracę, wszystkim radnym z którymi miałem przyjemność współpracować, ale te 

słowa podziękowania kieruję także do wszystkich dyrektorów, kierowników, naczelników 

wydziałów Starostwa, którzy pracują na rzecz naszej lokalnej samorządności, bo Rada 

Powiatu jest organem uchwałodawczym, ale organ wykonawczy to Zarząd Powiatu, a to co 

Zarząd Powiatu realizuje, to przede wszystkim na ten sukces pracują kierownicy i instytucje 

podległe samorządowi powiatu krasnostawskiego. Wszystkim Państwu składam najlepsze 

gratulacje, dużo szczęścia, zdrowia, wszelkiej pomyślności i oby ta kolejna VI kadencja Rady 

Powiatu należała do tych najlepszych dla naszych mieszkańców, wszystkiego najlepszego”.  

Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że można się wiele nauczyć od doświadczonego 

samorządowca i nauczyciela oraz zapewnił, że będzie się starał kierować pracą samorządu 

najlepiej jak potrafił. Podziękował serdecznie wszystkim tym, którzy przyjęli zaproszenie  

i wszystkim, którzy oglądają transmisję z obrad sesji na żywo a nie mogli osobiście odebrać 

podziękowania. To pokoleniowe spotkanie jest wspólnym doświadczeniem. Uczymy się całe  

życie i będziemy się uczyć dalej, bo tylko jest mądry ten, który się uczy, a nie ten, który 

uważa, że wszystko wie.  

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w uroczystości i o godz. 15:30 

zamknął oficjalną część VIII okolicznościowej Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie 

oraz zaprosił do wysłuchania koncertu w wykonaniu „Trio Beethovenowskie” wraz z solistką  

Mariką Kraujutowicz, które zaprezentowało repertuar oparty m.in. o kompozycje autorstwa 

Waldemara Kazaneckiego, Wojciecha Kilara, twórczość Zbigniewa Wodeckiego. 

Transmisja z obrad VIII okolicznościowej Sesji Rady Powiatu VI kadencji jest udostępniona 

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w Starostwie.   

  

Na tym protokół zakończono. 

 

  Protokołowała:                                                             Przewodniczący Rady   

 

Krystyna Starczewwska               Witold Boruczenko 
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