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W tym niełatwym dla wszystkich czasie,
zapomnijmy choć na chwilę o tym, co budzi
nasz niepokój, by przeżyć radość
z narodzin Chrystusa.
Wszystkim mieszkańcom województwa
lubelskiego składamy życzenia zdrowych,
pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 2021 Roku.

powstanie nowa droga
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ponadto w numerze:
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2 grudnia br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zostało podpisane porozumienie ws. planowanej budowy drogi powiatowej Urzędów-Kraśnik-WyżniankaOlbięcin. Przewidywany okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2021-2030.
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powstanie nowa droga powiatowa

Budowa drogi powiatowej relacji Urzędów - Kraśnik - Wyżnianka - Olbięcin będzie
stanowić ważny odcinek komunikacyjny Powiatu Kraśnickiego łączący: Gminę i Miasto
Urzędów, Miasto Kraśnik, Gminę Dzierzkowice, Gminę Trzydnik Duży oraz grunty będące w zarządzie Nadleśnictwa Kraśnik.
– Budowa tej drogi jest rozwiązaniem problemu komunikacyjnego Powiatu Kraśnickiego. Będzie to szlak, który odciąży drogę krajową nr 74 – mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.
Planowana droga powiatowa będzie stanowić połączenie DK74 i DW855
w miejscowości Olbięcin z drogami powiatowymi nr 2702L w miejscowości Wyżnianka, nr 2703L w Mieście Kraśnik
oraz drogą powiatową nr 2701L w mieście Urzędów. Taka lokalizacja może stanowić istotne odciążenie ruchu na DK74
oraz DW833 oraz skrócić czas przejazdu
pomiędzy miejscowościami.
– Jest to inwestycja, która jest najbardziej
oczekiwana i pożądana w naszym powiecie. Nie tylko skróci drogę podróżowania
mieszkańcom powiatu, ale też zapewni
im bezpieczeństwo – dodaje Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.
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PANORAMA Powiatu Kraśnickiego

Szpital powiatowy z nowym
programem naprawczym
Program Naprawczy SP ZOZ
w Kraśniku na lata 2020 - 2022 został
przyjęty na listopadowej sesji Rady Powiatu w Kraśniku na okoliczność poniesionej straty za 2019 rok. Dokument ten
został przedstawiony przez Michała Jedlińskiego Dyrektora SP ZOZ w Kraśniku Zarządowi Powiatu w dniu 30 września br. Po uwzględnieniu uwag do ww.
Planu został on zarekomendowany podmiotowi tworzącemu do formalnego zatwierdzenia. W przyjętym Programie Naprawczym przedstawiono kilka pozytywnych propozycji i rozwiązań.
Na grudniowej sesji będą przedstawione zmiany w statucie SP ZOZ w Kraśniku w związku z poszerzeniem jego
działalności o Szkołę Rodzenia oraz Poradnię Leczenia Bólu. Mimo, że poprzedni Plan Naprawczy Szpitala został uchwalony w maju br. w związku z poniesionymi stratami za 2018 rok, a jego pewne założenia były wdrażane już od września
2019 roku, musiał zostać skorygowany.
Dokładne ustalenie korzyści organizacyjnych i finansowych płynących z wdrożenia Planu oraz poprawy działalności usługowej jest trudne do określenia i niemiarodajne ze względu na trwającą pandemię. Obecny wynik finansowy za okres
ostatnich dziewięciu miesięcy ze stratą
około 650 tys. zł nie oddaje w pełni kondycji finansowej Szpitala.
Należy zatem szukać rezerw finansowych w obrębie działalności oddziałów, które przyniosły największe straty
w 2019 roku. Dotyczy to oddziałów: Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii
Endoskopowej, Ortopedyczno - Urazowego oraz Ginekologiczno - Położniczo - Noworodkowego. W Programie Naprawczym
należy uwzględnić działania, aby uspraw-
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nić funkcjonowanie trzech oddziałów i jak
najlepiej wykorzystać ich potencjał, aby
ich rentowność była jak najlepsza.
Odrębnym tematem do rozważań
jest Oddział Kardiologii SP ZOZ w Kraśniku, który zamiast zwiększyć liczbę łóżek, zdecydowanie ją zmniejszył w wyniku przeniesienia oddziału do budynku
głównego Szpitala. Zgodnie z Mapą Potrzeb Zdrowotnych Województwa Lubelskiego choroby kardiologiczne są jedną
z najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych. Choroby serca i naczyń krwionośnych stanowią główne zagrożenie życia Polaków. W związku z tym Oddział
ten nie powinien przynosić strat.
Ponadto w Programie Naprawczym Szpitala zostały ujęte i omówione
nowe zadania takie jak poprawa opieki
paliatywnej i hospicyjnej. Chorzy przebywający na Oddziale Opieki Paliatywnej stanowią najliczniejszą grupę pacjentów w zaawansowanym stadium choroby.
Kraśnicki szpital musi poprawić warunki
bytowe dla tych pacjentów, ponieważ są
one obecnie niezadowalające.
Dobudowa pawilonu do budynku przy ul. Chopina 13 w celu zabezpieczenia świadczeń na Oddziale Ginekologiczno - Położniczo - Neonatologicznym
jest możliwa po otrzymaniu funduszy zewnętrznych z RPO WL. Dodatkowo środki finansowe na ten cel są zabezpieczone w budżecie powiatu. Należy także dążyć do zwiększenia liczby porodów. Pomimo dokonania zmiany na stanowisku
ordynatora Oddziału oraz zmian personalnych nie odnotowano wzrostu liczby urodzeń. Władze powiatu planują zawrzeć z Miastem Kraśnik porozumienie
w sprawie dofinansowania omawianej inwestycji. Burmistrz Wojciech Wilk i Rad-

ni Rady Miasta deklarowali pomoc podczas majowych i czerwcowych wystąpień.
Program Naprawczy cały czas
ewaluuje ze względu na dynamiczną sytuację pandemiczną. Dyskusja na temat
działalności szpitala jest ciągle podejmowana podczas sesji Rady Powiatu. Z dyskusji wynika, że należy szczególnie przyjrzeć się polityce zatrudnienia w SP ZOZ
w Kraśniku. W strukturze zatrudnienia placówki widoczny jest deficyt młodej kadry lekarskiej. Obecna sytuacja to
efekt systemu finansowania służby zdrowia spotęgowany wieloletnimi zaniedbaniami w sukcesywnym dokształcaniu lekarzy do aktualnych wymogów leczenia.
Sytuacja ta stopniowo ulega poprawie.
W listopadzie br. przeprowadzono inwestycję polegającą na zakupie zbiornika
z tlenem medycznym. Obecna sytuacja pandemiczna spowodowała wzmożone zapotrzebowanie na tlen w szpitalu. W związku z decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 3 listopada 2020 roku SP ZOZ w Kraśniku zapewnia
dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 64 łóżka,
w tym 10 łóżek obserwacyjnych oraz 6 łóżek
respiratorowych. Stan taki będzie się utrzymywał do czasu spadku zakażeń lub uruchomienia szpitala tymczasowego. Niestety szpital nie jest przygotowany do tego, by zrezygnować z butli tlenowych pomimo instalacji
zbiornika na tlen. Obecnie placówka działa
doraźnie, zabiegi planowe nie będą wykonywane do chwili opanowania pandemii. Sytuacja ta jest trudna szczególnie w przypadku
schorzeń nowotworowych i innych chorób
przewlekłych. Jak wiadomo wszystkie wysiłki i działania szpitali, zarówno w Polsce jak
i na świecie, są skierowane na walkę z SARS-CoV-2, ale należy pamiętać, że nadal istnieją inne choroby.
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BudŻet roku 2021 bĘdzie trudny, niemniej
jest bardzo realistycznie planowany
Założenia budżetowe na rok 2021
są realistyczne po stronie dochodów, lecz
trudne do realizacji po stronie wydatków.
Planuje się dochody na kwotę 126 mln 628
tys. zł i określa się wydatki na kwotę 137
mln 222 tys. zł. Deficyt szacowany jest na
poziomie ok. 10 mln 600 tys. zł. Wydatki
majątkowe budżetu zaplanowano na poziomie około 15% całego planu wydatków
w kwocie 21 mln 756 tys. zł. Projekt budżetu zakłada zaciągnięcie kredytu w wysokości 7 mln 140 tys. zł. Zauważalny jest
spadek dochodów Powiatu: wzrosną koszty administracji ze względu na wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz wejdą w życie Pracownicze Plany Kapitałowe. Projekt
budżetu Powiatu Kraśnickiego został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie stałe komisje Rady Powiatu w Kraśniku jak
i Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie. O ostatecznym kształcie dokumentu
zdecyduje Rada na grudniowej sesji.
Na dochód powiatu składają się
głównie subwencje i dotacje z budżetu

państwa oraz udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Dochód z PIT planuje się na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów, która jest wyłącznie szacunkowa. Planowane są inwestycje związane
z przebudową: Al. Tysiąclecia, drogi Urzędów - Bęczyn - Boby, rewitalizacja terenu po byłej przychodni przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku oraz budowa pawilonu przy SP ZOZ w Kraśniku w celu zabezpieczenia świadczeń na Oddziale Ginekologiczno - Położniczo - Neonatologicznym. Powiat będzie realizował w roku
2021 przede wszystkim te inwestycje, na
które pozyska dofinansowanie. Większość
z tych projektów wymaga także zabezpieczenia w budżecie wkładu własnego.
Jeśli dochody z podatków PIT i CIT
będą kształtowały się na poziomie zaplanowanym, istnieje szansa na zrealizowanie zamierzonych inwestycji. Zarząd Powiatu w Kraśniku będzie podejmował
wszelkie możliwe działania, by aplikować

po środki unijne i krajowe. W 2021 roku
największymi inwestycjami będą: utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia (planowany koszt inwestycji ponad 18
mln zł) oraz modernizacja SP ZOZ w Kraśniku poprzez dobudowę pawilonu w celu
zabezpieczenia świadczeń na Oddziale
Ginekologiczno - Położniczo - Neonatologicznym (wartość kosztorysowa około 25
mln zł). Jednocześnie w latach 2020 - 2022
będzie realizowany projekt pn. ,,Rozwój
szkolnictwa zawodowego w Powiecie Kraśnickim” (koszt projektu ponad 7 mln zł).
Planowane są także inwestycje dotyczące
szkół oraz Domów Pomocy Społecznej na
terenie Powiatu Kraśnickiego.
Aby realizować planowane inwestycje konieczne jest ograniczenie wydatków
bieżących z budżetu powiatu poprzez niwelowanie strat w oświacie oraz służbie zdrowia.
Konieczne jest zatem podejmowanie wszelkich działań zmierzających do oszczędności
poprzez stopniowe ograniczenie wydatków
i restrukturyzację podmiotów.

inwestycje Powiatu kraśnickiego
stan z 7 grudnia 2020 r.

Całkowity koszt
inwestycji

Dofinansowania
poza budżetem
Powiatu

Dł. odcinka
(km)

Przebudowa dróg powiatowych nr 2732L i 2731L na odc. Majdan Grabina - granica powiatu od km 0+006,00
do km 2+865,50 oraz od km 3+536,00 do km 10+560,00

7 762 759,55 zł

Fundusz Dróg Samorządowych
Gm. Zakrzówek

9,88km

Przebudowa drogi powiatowej nr 2718L od km 0+050 do 7+500 na terenie Gm. Trzydnik Duży

2 982 354,41 zł

Fundusz Dróg Samorządowych
Gm. Trzydnik Duży

w trakcie realizacji

Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 2289L w miejscowości Zakrzówek

1 669 314,12 zł

Ministerstwo Infrastruktury

w trakcie realizacji

55 000 zł

Gm. Szastarka

7,24km

W trakcie projektu
i dokumentacji
Firma TOMAR DROG

Miasto Kraśnik

1km

Przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2735L w miejscowości Stróża Kolonia

35 000 zł

Gm. Kraśnik

0,238km

Przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 2702L w miejscowości Suchynia

35 000 zł

Gm. Kraśnik

0,255km

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2717L w miejscowości Rzeczyca Ziemiańska

100 000 zł

Gm. Trzydnik Duży

0,605km

Przebudowa nawierzchni chodnika leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 2702L w miejscowości Wyżnianka na odc. ok. 0,45 km

54 000 zł

Gm. Dzierzkowice

0,504km

Przebudowa nawierzchni chodnika leżącego w ciągu drogi powiatowej nr 2702L w miejscowości Wyżnica-Kolonia na odc. od ul. Nadstawnej

20 000 zł

Gm. Dzierzkowice

0,165km

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2725 L
Zdrapy - Pułankowice w Gm. Wilkołaz

42 000 zł

Gm. Wilkołaz

5,52km

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2707L w miejscowości Grabówka

30 000 zł

Gm. Annopol

0,226km

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701 L w miejscowości Rachów Nowy

30 000 zł

Gm. Annopol

w trakcie realizacji

Budowa chodnika wraz ze zjazdami przy drodze powiatowej nr 2701 L na odc. Zakościelne - Skorczyce Popkowice

170 000 zł

Gm. Urzędów

w trakcie realizacji

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2622 L w m. Majdan Bobowski w Gm. Urzędów

313 317,60 zł

Ministerstwo Infrastruktury

Remont drogi powiatowej nr 2631L Ratoszyn - Wierzbica w miejscowości Wierzbica Kolonia w Gm. Urzędów

929 033,69 zł

Fundusz Dróg Samorządowych
+ Gm. Urzędów

w trakcie realizacji

39 717,23 zł

Gm. Szastarka

0,204km

5 759 094,33 zł

Fundusz Dróg Samorządowych
+ Gm. Zakrzówek

w trakcie realizacji

Inwestycja

Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L w Gm. Szastarka- wykonanie dokumentacji projektowej

- uwagi dodatk.

7,450km

34 044 zł
Zagospodarowanie wód opadowych na ul. Kolejowej i terenach przyległych

Remont drogi powiatowej nr 2738L relacji Brzozówka-Blinów Pierwszy w miejscowości Blinów
Przebudowa drogi nr 2289L Strzyżewice-Zakrzówek-Sulów-Blinów-Polichna od km 12+660,08 do km 17+559,00
wraz z budową oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 2289L na terenie Gm. Zakrzówek
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Po przetargu- firma PBI

1,123km

w trakcie realizacji

2,214km

4,89km

facebook.com/powiatkrasnicki

wAŻNE wSPARCIE W walCE z COVID-19
W ramach działań związanych
z walką z COVID-19 środki ochrony osobistej oraz sprzęt zakupiony z funduszy europejskich trafił dziś do czterech instytucji w Kraśniku:
• SP ZOZ Oddział Paliatywny,
• Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W oficjalnym przekazaniu wsparcia
udział wziął Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski w obecności Posła na Sejm RP Kazimierza Choma
i Starosty Kraśnickiego Andrzeja Rolli.
Placówki zostały doposażone m.in. w maseczki, fartuchy, czepki, ozonatory, termometry oraz ciśnieniomierze o wartości ponad 314 tys. złotych.
- Do walki z epidemią koronawirusa włączyliśmy środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Jest to konkretna forma wsparcia placówek, które pełnią
ważną rolę w systemie ochrony zdrowia
i niejednokrotnie stoją na pierwszej linii
zabezpieczenia zdrowia pacjentów w czasie walki z koronawirusem – mówi marszałek Jarosław Stawiarski.

„Razem przeciwko COVID-19” to
projekt, który w trybie nadzwyczajnym został wybrany do dofinansowania przez władze województwa. Celem projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa w 213

ośrodkach pomocy społecznej, 20 powiatowych centrach pomocy rodzinie, 11 instytucjach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz
10 schroniskach dla osób bezdomnych. Zakres wsparcia obejmuje zakup środków
ochrony osobistej oraz doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt.

RZĄDOWE WSPARCIE DLA SAMORZĄDÓW
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu
COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów. Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld
zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in. budowę
i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół.
Powiat Kraśnicki otrzymał 3 149 191, 21 zł na rewitalizację terenu po byłej Przychodni Specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku. W ramach przedsięwzięcia utowrzone zo-

stanie Środowiskowe Centrum Wsparcia, którego celem będzie
włączenie do życia społecznego osób z niepełnosprawnością, będących pod stałą opieką rodziny, poprawiając jednocześnie osobom niepełnosprawnym dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Inwestycja zakłada prace remontowe, adaptację z nadbudową istniejącego budynku wraz z kompleksowym
zagospodarowaniem terenu i robotami budowlanymi towarzyszącymi i wyposażeniem, mającymi na celu zmianę sposobu użytkowania oraz dopasowanie obiektu do nowej funkcji.
powiatkrasnicki.pl
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Powiatowe Obchody
Narodowego Święta Niepodległości
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości ze względów epidemicznych odbywały się w bardzo ograniczonym zakresie. Nabożeństwa w intencji Ojczyzny oraz składanie wiązanek i zniczy
w miejscach pamięci przebiegały w reżimie sanitarnym. Mimo, że nie mogliśmy licznie świętować, pokazaliśmy, że pamiętamy o polskiej drodze do wolności.
W przeddzień tych wydarzeń Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla skierował do
mieszkańców Powiatu Kraśnickiego między innymi następujące słowa:
- Każdego roku 11 listopada pamiętajmy
o obrońcach Ojczyzny, którzy dochowali
jej wolności. To dzięki tym, którzy z hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna” na ustach szli
w bój, żyjemy dzisiaj, cieszymy się niepodległością Ojczyzny, w obronie której Oni
życie swe złożyli. W 102. rocznicę odzyskania niepodległości nie może zabraknąć
wspomnienia Orląt Lwowskich. Orlęta nie
żądają hołdu za swe czyny. Oni swój obowiązek tylko spełnili. Czy z wolności odkupionej ich życiem będziemy umieć korzystać? W tych trudnych i burzliwych
ostatnich tygodniach naszym patriotycznym obowiązkiem jest przeciwstawić się
współczesnym zagrożeniom mającym swe
źródła w lewackich ideologiach spod znaku tęczowej flagi i czerwonego pioruna.
W tych marszach społecznych owej krzyczącej fałszywej wolności, brak jest odniesienia do Boga i zasad moralnych.
Musimy razem obronić Polskę przed
współczesnym komunizmem, tęczową ideologią, czerwonym piorunem. Naszym politycznym obowiązkiem jest również wspólna odpowiedzialność w walce z COVID-19.
Tylko jako drużyna Polska możemy poko-

nać śmiertelnego wroga, jakim jest korona-wirus. Oto najważniejsze na dziś przesłanie triumfu 11 listopada 1918 roku. Dlatego dziś, mieszkańcy Powiatu Kraśnickiego odpowiedzmy sobie ile w naszym życiu jest Polski? Ile w naszej modlitwie jest
Polski? Ile w naszym domu jest Polski? Ile
w codziennej rozmowie z ludźmi, jest w nas
Polski? Ile jest, a ile powinno być?”
Uroczystości w 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości miały
symboliczny charakter ze względu na epidemię koronawirusa. Ograniczone były
jedynie do mszy w intencji Ojczyzny, która
była dowodem pamięci o wszystkich walczących wtedy o wolność Polski.
W Urzędowie Starosta Kraśnicki
Andrzej Rolla wraz z Burmistrzem Urzę-

dowa Pawłem Dąbrowskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej Kazimierzem Jagiełło, prof. dr hab. Marianem Surdackim
złożyli kwiaty pod pomnikami: Józefa Piłsudskiego, Legionistów, Anioła Wolności
i Orląt Lwowskich.
Przewodniczący Rady Powiatu
w Kraśniku Jacek Dubiel wraz z Członkiem Zarządu Powiatu w Kraśniku Romanem Bijakiem złożyli kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W ten symboliczny sposób oddali hołd wszystkim Polakom, którzy służyli niepodległości z najwyższym oddaniem,
nie szczędząc trudu i krwi, także i ofiary
z własnego życia.
Cześć i Chwała Bohaterom!

Zasłużeni dla Powiatu Kraśnickiego
W czwartek 10 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Kraśniku odbyło się uroczyste wręczenie nagród
dla mieszkańców naszego powiatu za ich dotychczasowe dokonania
i zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Kraśnickiego. Nagrody wręczył Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.
Nagrody otrzymali: Koło Gospodyń Wiejskich w Moniakach za
zajęcie III miejsca w konkursie „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”
w kategorii potrawa - bigos z jabłek, Sławomir Brzusek za udział
w konkursie „Rolnik z Lubelskiego 2020 ” i zdobycie III miejsca
w kategorii sadownictwo oraz Roman Jacniacki za udział w konkursie „Rolnik z Lubelskiego 2020” i zdobycie wyróżnienia w kategorii
sadownictwo.
Serdecznie gratulujemy!
Życzymy dalszych sukcesów!
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Kampania „Odłóż smartfon i żyj”
Komenda Powiatowa Policji w Kraśniku, Starostwo
Powiatowe w Kraśniku oraz Urząd Miasta Kraśnik wraz
z partnerami: Zarządem Dróg Powiatowych w Kraśniku
oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji Sp. z o.o.
zainicjowali społeczną kampanię „ODŁÓŻ SMARTFON
I ŻYJ!” realizowaną na terenie Miasta Kraśnik. Jest to akcja
mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych przede
wszystkim w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych,
zwłaszcza tych, którzy na co dzień spacerują po ulicach
z telefonami w dłoni. Jest to niesłychanie ważne zwłaszcza
w okresie jesienno-zimowym, gdy szybko zapada zmrok.
W ramach akcji wykonane zostały billboardy przy głównych ciągach komunikacyjnych Miasta Kraśnik. Będą
też spotkania i pogadanki dotyczące bezpieczeństwa dla
uczniów kraśnickich szkół podstawowych. Zostaną one
zorganizowane po powrocie uczniów do szkół. W klasach
1-3 oraz 7-8 zaplanowano spotkania z dzielnicowymi dotyczące bezpieczeństwa pieszych, uczniom pozostałych klas
temat zostanie przybliżony przez wychowawców. Wyemitowany będzie też krótki film przygotowany przez kraśnicką komendę. W celach edukacyjnych dzieci i młodzieży przygotowane zostały ulotki informacyjne oraz
odblaski zwiększające widoczność pieszych
po zmroku. Zarząd Dróg Powiatowych
w Kraśniku oznakował fluorescencyjną farbą przejścia dla pieszych przy głównych ciągach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Kraśnik. Jest to akcja doskonale
wpisująca się w opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, który między innymi wprowadza zakaz korzystania ze smartfonów w obrębie przejść dla pieszych.

Weekend cudów w ramach 20 edycji
Szlachetnej Paczki
Szlachetna Paczka to ogólnopolski
projekt społeczny, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy w całej Polsce.
Dzięki hojności prezydium Rady
Powiatu w Kraśniku, radnych powiatowych z klubu PIS, pracowników Starostwa
Powiatowego w Kraśniku oraz podległych
jednostek organizacyjnych udało się zebrać pokaźną sumę pieniędzy. Dodatkowo
pomocy udzieliły: Firma Handlowo - Usługowa ROLDAW Wcisło Dariusz oraz P.H.
Moto - Gama Mirosław Kazula.
W ramach XX edycji Szlachetnej
Paczki możliwe było zaspokojenie najważniejszych potrzeb (m. in. opał, odzież, artykuły spożywcze, środki czystości) dla rodziny z Kraśnika.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazane serce.
Grudzień 2020
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zdrowa i piękna Zdrowy, wolny od
dymu tytoniowego
mama
styl życia

Już po raz jedenasty 14 grudnia br. został rozstrzygnięty konkurs „Zdrowa i piękna Mama” z udziałem uczniów szkół
z powiatu. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną oraz
wydłużany czas nauki zdalnej w tym roku podsumowanie konkursu miało inny charakter.
Konkurs organizowany był przez Starostwo Powiatowe
w Kraśniku. Miał on na celu rozwój edukacji zdrowotnej na temat profilaktyki raka szyjki macicy oraz upowszechnianie korzystania z badań profilaktycznych.
W tegorocznej edycji udział wzięło 140 uczniów. Do konkursu zgłoszono 1 przedstawienie teatralne (przedszkole), 12
wierszy (6 ze szkół podstawowych kl. I - III, 3 ze szkół podstawowych kl. IV - VI, 3 ze szkół kl. VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych) oraz 119 prac plastycznych (47 z przedszkoli, 44 ze
szkół podstawowych kl. I -III, 20 ze szkół podstawowych kl. IV
- VI, 8 ze szkół kl. VII-VIII oraz szkół ponadpodstawowych).
Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla oraz członkowie Zarządu Powiatu w Kraśniku Roman Bijak oraz Grzegorz Przywara
wręczyli nagrody laureatom.
Wyniki XI edycji konkursu
„Zdrowa i piękna Mama”
Kategoria Wiersz
I miejsce - Łucja Winiarska - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzówku.
Kategoria Przedstawienie
I miejsce - Przedszkole Miejskie nr
4 w Kraśniku: Oliwier Jarzębowski,
Karol Pokor, Leon Sadowski, Aniela Hałabis, Nadia Wośko, Zuzanna
Chęcińska, Kaja Pulciewska, Pola
Brzozowska, Malwina Oleszko.
Kategoria Praca Plastyczna
Przedszkole:
I miejsce - Przedszkole w Annopolu:
Martyna Stępień, II miejsce - Przedszkole Miejskie nr 6 w Kraśniku: Mikołaj Grządka, III miejsce - Oddział Przedszkolny w Ludmiłówce: Adam Zając.
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Kl. I - III
I miejsce - PSP w Zakrzówku - Bianka Mosińska, II miejsce - PSP w Zakrzówku - Natalia Zuń.
Kl. IV - VI
I miejsce - SP w Ludmiłówce - Weronika Żyła, II miejsce - SP w Moniakach
- Alicja Nizioł, III miejsce - SP w Marianówce - Wiktoria Baran, III miejsce
- SOSW w Olbięcinie - Agata Pastucha.
Kl. VII - VIII oraz szkoły ponadpostawowe
I miejsce - SP w Stróży - Marika Januszczak, II miejsce - SP w Stróży - Mikołaj Kość, II miejsce - PSP
w Blinowie - Magdalena Groszek,
III miejsce - I LO w Kraśniku - Natalia Marszałek.
Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypada
w trzeci czwartek listopada. W tym dniu organizatorzy konkursu planowali rozstrzygnięcie XVII edycji konkursu plastycznego
przebiegającego pod hasłem ,,Zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia”.
W dniu 14 grudnia br. Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku dr inż.
Joanna Sarzyńska, Dyrektor CKiP w Kraśniku Michał Zimowski
oraz członkowie Zarządu Powiatu w Kraśniku Roman Bijak oraz
Grzegorz Przywara wręczyli nagrody laureatom.
Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia edukacyjne w placówkach upowszechniania kultury na terenie Powiatu Kraśnickiego, dla których edukacja antytytoniowa staje się niezbędnym elementem wychowania zdrowotnego, socjalizacją od podstaw od najmłodszych lat, zważywszy na szczególnie niekorzystne zjawisko biernego palenia.
Organizatorami konkursu byli:
- Starostwo Powiatowe w Kraśniku;
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku;
- Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku;
- NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Kraśniku.
Tematyka pracy obejmowała zagadnienia ściśle związane
z celami konkursu:
a) przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych wykonywali pracę plastyczną dotyczącą biernego palenia;
b) uczniowie szkół ponadpodstawowych wykonywali plakaty tematycznie związane z celem konkursu, który zawierał autorskie
hasło wykonawcy.
Do konkursu przystąpiło 139 uczestników z placówek upowszechniania kultury z terenu Powiatu Kraśnickiego.
Fundatorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku.

Wyniki XVII edycji konkursu
„Zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia”
Kategoria przedszkola
I miejsce: Julia Piętala - Przedszkole w Stróży
II miejsce: Marlena Kramek - Przedszkole Miejskie nr 4 w Kraśniku
III miejsce: Martyna Kępka - Szkoła Podstawowa w Ostrowie - oddział
przedszkolny oraz Miłosz Pałka Przedszkole Miejskie nr 7 w Kraśniku.
Kategoria szkoły podstawowe
kl. I-III
I miejsce: Zuzanna Rutkowska Szkoła Podstawowa w Szczecynie
II miejsce: Lena Wójtowicz - Zespół
Szkół Podstawowych w Olbięcinie
III miejsce: Mateusz Czyż - Szkoła
Podstawowa nr 2 w Kraśniku

Kategoria szkoły podstawowe
kl. IV-VI
I miejsce: Martyna Patyniak - ZPO
nr 1 w Kraśniku
II miejsce: Paulina Kępowicz - ZPO
nr 1 w Kraśniku
III miejsce: Joanna Kowalczyk Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku.
Kategoria szkoły podstawowe
kl. VII - VIII oraz szkoły ponadpodstawowe:
I miejsce: Hanna Szubstarska Szkoła Podstawowa w Stróży.
Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.

facebook.com/powiatkrasnicki powiatkrasnicki.pl

Każdy Chwat Sprząta Świat...
...czyli powiatowy konkurs ekologiczny
w ramach ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie
Świata - Polska 2020”, który został zorganizowany przez Zarząd Powiatu w Kraśniku
we współpracy z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Kraśniku.
Konkurs skierowany był dla szkół
i placówek oświatowo-wychowawczych z terenu Powiatu Kraśnickiego. Do konkursu
zgłosiło się 8 przedszkoli oraz 19 szkół podstawowych. Zadaniem uczestników było
podejmowanie działań proekologicznych
w ramach akcji „Sprzątanie świata - Polska
2020” oraz dokumentowanie uzyskanych
efektów. Wszystkie placówki biorące udział
w konkursie otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe, których wartość uzależniona była od zajętego miejsca.
Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:
Kategoria przedszkola
I miejsce: Przedszkole Publiczne w Urzędowie,
II miejsce: Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincenta
Witosa w Studziankach,
III miejsce ex aequo: Przedszkole Miejskie
nr 4 w Kraśniku, Przedszkole Miejskie nr
2 w Kraśniku, Przedszkole nr 7 w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku,
Przedszkole Miejskie nr 1 „Słoneczny Promyk” w Kraśniku, Integracyjne Przedszkole
Miejskie nr 3 w Kraśniku, Publiczne Przedszkole w Gościeradowie.

Kategoria szkoły podstawowe
I miejsce ex aequo: Zespół Szkół Specjalnych im. ks. J. Twardowskiego w Kraśniku, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim,
II miejsce ex aequo: Szkoła Podstawowa
w Kowalinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosinie,
III miejsce ex aequo: Publiczna Szkoła
Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku,
Wyróżnienia ex aequo: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jerzego
Rudlickiego w Olbięcinie, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Studziankach,

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Kraśniku, Publiczna Szkoła Podstawowa im. kard. S. Wyszyńskiego
w Szastarce, Publiczna Szkoła Podstawowa
im. M. Kołsut w Grabówce, Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie, Publiczna Szkoła
Podstawowa im. J. Wierzchowskiej w Liśniku Dużym, Szkoła Podstawowa w Łychowie
Gościeradowskim, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeczycy Ziemiańskiej, Szkoła Podstawowa im. ks. S. Zielińskiego w Stróży, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku, Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Moniakach, Zespół Placówek Oświatowych im. Batalionów Chłopskich w Terpentynie.
Gratulujemy!

Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu
Tegoroczna XIX edycja Powiatowej
Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu przypadła
w szczególnej sytuacji epidemiologicznej.
Jej podsumowanie odbyło się 17 grudnia
br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kraśniku.
Celem olimpiady jest poszerzenie
wiedzy młodzieży w dziedzinie medycyny, zdrowego stylu życia, kształtowanie
pozytywnych zachowań prozdrowotnych
oraz doskonalenie umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego.
Organizatorami olimpiady byli:
Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kraśniku, SP ZOZ w Kraśniku, PZPPP
w Kraśniku oraz NZOZ OTU Kraśnik.
Do etapu powiatowego zgłosiło się
8 szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Kraśnickiego. Etap ten poprzedzony był eliminacjami szkolnymi, w wyniku których każda ze szkół wyłoniła trzech
reprezentantów. W tym roku od uczestników Olimpiady wymagana była wiedza na tematy takie jak: cukrzyca wyzwaniem dla medycyny XXI wieku, profilaktyka zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS,
w tym chorób przenoszonych drogą płciową, profilaktyka chorób nowotworowych
układu oddechowego, zagrożenia jakie
stwarzają nikotyna i e-papierosy, szczepienia ochronne jako skuteczny sposób zapobiegania groźnym chorobom wirusowym

takim jak odra i ospa, profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami, bezpieczeństwo i zagrożenia
związane z korzystaniem z sieci i pierwsza
pomoc w nagłych wypadkach.
Zwycięzcami XIX Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu zostali:
I miejsce: Jakub Wośkowski – ZSO
w Urzędowie, II miejsce: Marcel Domański – ZS Nr 2 w Kraśniku, III miejsce: Milena Babiarz – ZSO w Urzędowie. Pozo-

stali uczestnicy otrzymali wyróżnienia.
Nagrody ufundowane zostały przez
Starostwo Powiatowe w Kraśniku wręczyli Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, oraz
Członkowie Zarządu Powiatu Roman Bijak i Grzegorz Przywara.
Organizatorzy podziękowali również wszystkim tym, którzy mimo nieszprzyjających warunków, przyczynili się
do przeprowadzenia Olimpiady na poszczególnych szczeblach.
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budowa boiska przy kraśnickiej
„trójce” zakończona
120m stanowiąca przedłużenie odcinka prostego bieżni okrężnej, skocznia do skoku w dal, skocznia do skoku wzwyż, rzutnia
do pchnięcia kulą.
- Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa
Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej
infrastruktury sportowej - Edycja 2020” - podkreśla Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla.
Wykonawcą inwestycji była firma Multisport Boiska Sportowe Sp. z o.o. Całkowity koszt wyniósł ponad 2 mln zł.

Starostwo Powiatowe w Kraśniku ukończyło inwestycję budowy boiska wielofunkcyjnego przy kraśnickiej Trójce. Obiekt
jest już oddany do użytku. Boisko wielofunkcyjne będzie obiektem
ogólnodostępnym, wykorzystywanym do prowadzenia m.in. zajęć
szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, zawodów, rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej.
W skład kompleksu wchodzą: boisko o wymiarach 26x44
m, dwa korty tenisowe wraz z ogrodzeniem, 4-torowa bieżnia
okrężna o długości 300 m, 4-torowa bieżnia prosta o długości

Kraśniccy strażacy
otrzymali nowy
sprzęt
Strażacy Komendy Powiatowej PSP
w Kraśniku wprowadzili do służby nowy
Ciężki Samochód Ratowniczo-Gaśniczy
z napędem 4×4. Nowy samochód marki
MAN TGM 18.320 o pojemności 6000 l wody
zastąpi wysłużony już samochód Jelcz. Koszt
zakupu nowego samochodu ciężkiego do akcji ratowniczych wyniósł 1 mln zł. Zakup został sfinansowany z udziałem środków Budżetu Państwa, a także budżetu samorządów:
Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Miasta
Kraśnik oraz Gmin z terenu Powiatu Kraśnickiego, darczyńców w ramach Funduszu
Wsparcia PSP (ERKADO Sp. z o.o., AKPOL
Adam Kuś) oraz dotacji WFOŚiGW w Lublinie. Dziękujemy inicjatorom i wszystkim zaangażowanym w te przedsięwzięcie, za włożony trud w realizację tych zadań umożliwiających unowocześnienie bazy samochodowej i sprzętowej naszej jednostki.
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Kamil Jastrzębski pierwszy na
Mistrzostwach Polski w Maratonie!
Po trzech srebrnych medalach Kamil Jastrzębski sięgnął po najcenniejszy
złoty krążek.
Z powodu sytuacji epidemicznej
Mistrzostwa Polski w Maratonie miały
w tym roku nieco inny charakter. Termin
i miejsce zawodów wielokrotnie zmieniano, a sam bieg nie mógł odbyć się w ra-

mach dużej imprezy. Zawody zorganizowano 6 grudnia w miejscowości Olesno.
Uzyskany przez zawodnika czas 2 godziny 12 minut 58 sekund to jego rekord życiowy i jednocześnie Klubu SKB Kraśnik.
Daje to nadzieję na udany sezon wiosenny 2021. Gorąco wierzymy w dalsze sukcesy sportowe.
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