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Kraśnik, dnia 15 kwietnia 2016 r.

Pan
Ryszard Iracki
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 31 marca 2016r. wyjaśniam,
co następuje:
Treść interpelacji 1: odniósł się do wypowiedzi Pana Mirosława Sznajdra i chciałby otrzymać
odpowiedź od Urzędu Miasta – co z tym fantem jest? Co z tym zostanie zrobione i w jaki
sposób? Czy zostanie naprawione to niedopatrzenie i te nieścisłości?
Odpowiedź: Nowa strona Miasta Kraśnik www.krasnik.eu jest poświęcona głównie
bieżącym informacjom. Nie zaplanowano na niej zakładki Z kart historii, gdyż umowa z
osobą, która za nią odpowiadała na „starej stronie” wygasła. Ostatni wpis datowany jest na
dzień 2 marca 2015 r. Mirosław Sznajder, mimo stałego dostępu do tej zakładki, nie
dokonywał dalszych wpisów i zgodnie z uwagami radnych, aby nie utrzymywać na stronie
miejskiej archiwalnych zakładek, została ona pominięta przy projektowaniu nowej strony.
Oczywiście historia miasta jest bardzo ważnym materiałem promocyjnym, dlatego na
podstronie Urząd Miasta zostały umieszczone materiały o historii. W nowym projekcie część
ta jest szczególnie rozbudowana na stronie poświęconej turystyce www.turystyka.krasnik.eu.
Tu w kolejnych zakładkach opisana jest historia Kraśnika, przedstawione są ważne postacie
historyczne, opisane jest także, z czego słynie nasze miasto. Poczesne miejsce zajmują
również informacje o produktach regionalnych, o których nie była nawet wzmianki na „starej
stronie”. Oczywiście jeśli ktoś uruchomi projekt dotyczący współczesnej historii Kraśnika i
będzie go systematycznie redagował, to z pewnością umieścimy odnośnik na nowej stronie
miasta.
Jeśli natomiast chodzi o projekty promocyjne, np. kalendarze miejskie czy historyczne, to
zbieramy pomysły i rozpoczniemy nad nimi prace we wrześniu tego roku. Oczywiście projekt
pana Sznajdera jest wart rozważenia i na pewno zostanie wzięty pod uwagę przy ustalaniu
listy projektów promocyjnych na rok 2017. Niestety wszystkie projekty przesyłane przez
pana Sznajdera wiążą się z koniecznością ponoszenia przez Urząd Miasta określonych
kosztów. Odpowiednia informacja została przesłana także na ręce p. Sznajdera.

