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Ruszyła Budowa
Środowiskowego Centrum Wsparcia
	Największa inwestycja w historii
Powiatu Kraśnickiego staje się faktem.
W dniu 23 lutego br. oficjalnie oddano
plac pod budowę centrum firmie Rystal
- Bud Sp. z o.o.
Inwestycja powstająca przy Alei Niepodległości 23 w Kraśniku zajmie dużą powierzchnię. Jest to budynek po byłej przychodni, który od dawna był nieużytkowany.
Będzie to jedyny w Powiecie Kraśnickim
tego typu obiekt. To wielki sukces władz
Powiatu Kraśnickiego i wyraz troski o los
osób z niepełnosprawnościami.
Inwestycja będzie obejmowała roboty budowlane polegające na przebudowie i
nadbudowie istniejącego budynku wraz z
przyłączami, instalacjami, kompleksowym
zagospodarowaniem działki, robotami budowlanymi towarzyszącymi mającymi na
celu zmianę sposobu użytkowania oraz dostosowanie obiektu do nowej funkcji bez
barier architektonicznych dla potrzeb osób
o różnym stopniu niepełnosprawności.
W
Środowiskowym
Centrum
Wsparcia powstaną dwa Środowiskowe
Domy Samopomocy. Pierwszy ŚDS będzie wspierał osoby z autyzmem i niepełnosprawnością oraz ich rodziny. Placówka będzie przystosowana do prowadzenia
terapii, rehabilitacji oraz zajęć. Drugi zaś
przystosowany będzie dla osób starszych
z objawami demencji starczej, chorobą Alzheimera oraz ich rodzin. Placówka będzie dostosowana do prowadzenia działań
usprawniających codzienne życie uczestników, opieki psychologicznej, pielęgniarskiej i lekarskiej. W ramach funkcjonowania placówki powstanie centrum opiekuńczo – mieszkalne wspierające w codzien-

nych obowiązkach lub zapewniające czasowe zastępstwa. Usługa opieki będzie
służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich
obowiązków. Wartość robót budowlanych
wyniesie 13.938.360,00 zł.
Projekt
współfinansowany
jest
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-

go oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020,
Osi Priorytetowej 13. Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Projekt jest dofinansowany w ramach Środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz
Przeciwdziałania COVID-19).
Przygotowała: Agnieszka Walencik

Słownik biograficzny Ziemi Kraśnickiej
Efektem pracy lokalnych historyków i regionalistów jest ukazanie się
I tomu Słownika Biograficznego Ziemi Kraśnickiej. Powstał on dzięki ponad trzydziestoosobowej grupie autorów haseł biograficznych, profesjonalnym badaczom
jak i społecznikom,
hobbystom, pasjonatom Małej Ojczyzny.
W zamierzeniu będzie to publikacja cykliczna
przybliżająca biografie znaczących
osób, które mieszkały lub wywodziły
się z Ziemi Kraśnickiej. Jej celem jest
przybliżenie mieszkańcom powiatu informacji o wybitnych i zasłużonych
osób dla naszego regionu. Wiele
z nich odegrało
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istotną rolę w rozwoju tych ziem lub zasłużyło się z racji pełnionych funkcji, zarówno w kraju jak i poza granicami. Publikacja jest jednym z elementów budowania

tożsamości lokalnej i historycznej powiatu.
Słownik ma wartość edukacyjną, szczególnie istotną w procesie dydaktyczno – wychowawczym młodego pokolenia. Autorzy
przygotowują
już
materiał do drugiego tomu Słownika.
Inicjatywa jego wydania cieszyła się
ogromnym wsparciem Starosty Kraśnickiego Andrzeja
Rolli. Autorzy prof.
dr hab. Marian Surdacki i Jan Stanisław Kamyk Kamieński zostali odznaczeni medalami Starosty Kraśnickiego podczas
XXIX Sesji Rady
Powiatu w Kraśniku.
Podziękowanie za pracę nad
I tomem otrzymał
również
Hubert
Trukan.
Przygotowała:
Agnieszka Walencik
PANORAMA Powiatu Kraśnickiego

FARBOWANY PSL – JESTEŚMY „ZA” NAWET „PRZECIW”
Powiat Kraśnicki stał się kolebką
obrony wiary i tradycji chrześcijańskiej
w kontekście podjętych stanowisk w 2019
roku, które są wyrazem odrzucenia ideologii LGBT. W 1959 r. odbyła się pamiętna walka o Kościół w Kraśniku, która
w dalszym ciągu jest kontynuowana tylko
w innej formie. Władzom komunistycznym nie udało się zlaicyzować społeczeństwa, a to co jest dzisiaj przypomina analogiczną sytuację, tylko w innej formie.
W naszej lokalnej wspólnocie radni samorządowi bronią wiary w życiu społecznym. Z tego powodu trzeba być dumnym.
Nie potępiamy tych, co błądzą. Możemy
tylko współczuć i wierzyć, że przyjdzie
ich otrzeźwienie. My im nie chcemy narzucać jak żyć, lecz niech oni tego nie robią w stosunku do nas. W dniu 11 marca
br. Parlament Europejski uchwalił rezolucję ogłaszającą Unię Europejską „strefą wolności LGBTIQ”. Rezolucja niby jest
za tym, by każdy miał równe prawa. Okazuje się jednak, że jeśli jest się polskim
samorządowcem, to nie ma się równych
praw. Sam fakt, że próbuje ich się dochodzić, jest dyskryminacją. Rezolucja nie
ma na celu walki z dyskryminacją mniejszości, ale jest kolejną próbą wyrugowania tradycyjnych wartości. Wokoło mamy
świat ogarnięty szaleństwem demolowania całego porządku cywilizacji. Narasta
agresja wobec każdego odruchu szacunku dla zasad cywilizacji łacińskiej i chrześcijańskich źródeł kultury europejskiej.
Na lutowej sesji Rady Powiatu
w Kraśniku została rozpatrzona petycja
dotycząca LGBT. Jej wnioskodawca domagał się wycofania stanowiska Rady Powiatu z maja 2019 roku ,,Powiat Kraśnicki wolnym od ideologii LGBT”. Petycja została odrzucona, gdyż nie było żadnych
przesłanek do zmiany stanowiska. Wszyscy radni PiS oraz radny Paweł Kudrel
głosowali „za” odrzuceniem, natomiast
klub PSL wstrzymał się w głosowaniu.
Z dyskusji można było wywnioskować,
że PSL broni ideologii LGBT. Jak powiedział Święty Jan Paweł II: ,,Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy; nie
bądź chrześcijaninem byle jakim”.
Oto skrót mojego wystąpienia pod-

czas sesji Rady Powiatu w Kraśniku. W naszym stanowisku przyjętym w 2019 roku
bronimy wartości tradycyjnych opartych
na wzajemnym szacunku. Nie obrażamy nikogo. Od pewnego czasu jesteśmy
świadkami coraz częstszych i coraz bardziej agresywnych ataków środowiska
LGBT na ważne dla wierzących symbole,
na ludzi Kościoła i na sam Kościół. Wydaje się, że dziś w imię nowoczesności próbuje się ośmieszyć to, co konserwatywne,
tradycyjne. Nie można iść drogą uległości i przyjmować narrację przedstawicieli ideologii gender i ruchów LGBT, w której ci gardzą wartościami chrześcijańskimi. Wielkim przekrętem jest twierdzenie,
że krytykując ideologie gender i przedstawicieli ruchów LGBT stajemy się nietolerancyjni oraz dyskryminujemy i potępiamy człowieka. To jest celowa narracja
- diabelska narracja. Nie można się na to
nabierać. Obowiązek szacunku dla osób
związanych z ruchem LGBT+ nie oznacza bezkrytycznego akceptowania ich
poglądów. Należy podkreślić, że tolerancja na którą się tak ideologia LGBT powołuje nie jest ukierunkowana na poszanowanie prawa ludzi wierzących, w tym
zwłaszcza ich uczuć religijnych, uznawanych przez nie zasad moralnych oraz zasad porządku publicznego. Stanowisko
naszego samorządu deklaruje krytyczny
stosunek wobec zestawu kontrowersyjnych poglądów na ludzką płciowość, seksualność, małżeństwo i rodzinę. Widzimy
jak „ideologia LGBT”, która jest forsowana w edukacji, kulturze i życiu społecznym powoduje rewolucje ładu moralnego
oraz sprowadza się człowieka – do przedmiotowości. W naszym stanowisku nie
ma nic, co może być niezgodne z zasadą
praworządności. Stanowisko to bowiem:
mieści się w ramach kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, ma charakter deklaratywny, mieści się w ustawowych granicach
działania samorządu terytorialnego. Jako
radny mam prawo do wyrażenia krytycznego stosunku wobec takich zjawisk społecznych, co jest wyrazem elementarnego prawa do wolności słowa. Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny: „Skoro

w świetle art. 54 ust. 1 Konstytucji mowa
o wolności każdego człowieka, a więc także członka wspólnoty samorządowej, do
wyrażania swoich poglądów, to niepodobne odmawiać lub ograniczać tej wolności
organom wspólnoty. (…) Odebranie tym
organom głosu w dyskursie publicznym
(…) stanowi zatem również naruszenie
przysługującej każdemu z mieszkańców
wolności wypowiedzi”.
Stanowisko nas radnych zaprezentowane w maju 2019 roku ma charakter
bardzo ogólnej deklaracji ideowej, nie będącej podstawą nałożenia jakichkolwiek
obowiązków, czy przyznania bądź stwierdzenia uprawnień. Nie tworzy i nie znosi istniejących stosunków prawnych. Nie
zawiera żadnych postanowień, które mogłyby stanowić źródło konkretnych wytycznych programowych dla innych podmiotów i z których można by wywodzić
nakaz wiążącego sposobu zachowania lub
działania. Zatem nie ma żadnych powodów do zmiany przyjętego stanowiska.
,,Nie możemy godzić się na poprawność polityczną, jaką narzuca nam lewacka doktryna, musimy dać wyraz głębokiej dezaprobaty i zdecydowany sprzeciw
wobec prowadzonych przez liberalne środowiska polityczne i społeczne prób promocji ideologii opartej na afirmacji (uznaniu) LGBT, stojących w jawnej sprzeczności z dziedzictwem kulturowym i wielowiekowymi tradycjami chrześcijańskimi, nie tylko Polski i Europy. Stoimy
w obronie ładu społecznego oraz opartych na Konstytucji RP praw rodziców do
wychowania dzieci zgodnie ze swoimi tradycjami i przekonaniami.” Ten zapis w naszym stanowisku jest jak najbardziej trafny. Nie ma zgody na łamanie konstytucji
RP i odważne opowiedzenie się po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji: tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny i rodzicielstwa (art. 18), prawa do ochrony życia rodzinnego (art. 47), prawa rodziców
do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust.1) oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją (art. 72 ust. 1).
Przygotował: Roman Bijak

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca obchodzimy Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Byli
oni żołnierzami polskiego powojennego
podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. Stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.
Tego dnia oddajemy hołd za ich męstwo,
niezłomną postawę patriotyczną i przywiązanie do tradycji niepodległościowych.
Żołnierze nie złożyli broni i za tę postawę
wielu z nich zapłaciło najwyższą cenę. Zginęli za miłość do Ojczyzny. Przez wiele lat
pamięć o nich była niszczona i zacierana.
Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla,
Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku Jacek Dubiel i członek Zarządu Powiatu w Kraśniku Roman Bijak zapalili znicze
na grobach Żołnierzy na cmentarzu paraMarzec 2021

fialnym w Kraśniku i złożyli wieniec pod
tablicą poświęconą kapelanowi podziemia
niepodległościowego księdzu Stanisławo-

wi Zielińskiemu. Swoim życiem dał on
świadectwo wierności Bogu i Ojczyźnie.
Przygotowała: Agnieszka Walencik
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Nowe szlaki rowerowe na Roztoczu
3 marca br. w Tomaszowie Lubelskim Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla oraz
przedstawiciele samorządów Lubelszczyzny i Podkarpacia należący do Stowarzyszenia Euroregion Roztocze wzięli udział w
spotkaniu, którego głównym tematem był
projekt „Roztocze - kraina rowerów”.
Realizacja zadania będzie możliwa przy użyciu środków własnych jednostek samorządu terytorialnego biorących
udział w przedsięwzięciu oraz środków
z budżetu państwa. Celem projektu jest
dalszy kompleksowy rozwój infrastruktury poprzez budowę dróg pieszo - rowerowych na wybranych odcinkach szlaków
rowerowych na Roztoczu.
Roztocze jest regionem atrakcyj-

nym turystycznie na mapie szlaków rowerowych Polski dzięki zmienności krajobrazów leśnych i otwartych przestrzeni oraz urozmaiconej rzeźbie terenu. Projekt obejmuje teren pięciu powiatów: tomaszowskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego, zamojskiego i janowskiego. Będzie polegał na budowie dróg pieszo - rowerowych oraz punktów obsługi rowerzystów. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie 160 km dróg rowerowych w 38 lokalizacjach.
Osią projektu jest rozbudowa Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza,
czyli budowa 61 kilometrów dróg pieszo
- rowerowych w 13 lokalizacjach. Trasy
powiązane z Centralnym Szlakiem zosta-

ną z nim połączone poprzez budowę 99
kilometrów lokalnych tras rowerowych.
Powstanie 20 punktów obsługi rowerzystów wyposażonych w małą architekturę
drewnianą, tablice informacyjne, stacje
napraw rowerów i stacje ładowania rowerów elektrycznych.
Uczestnicy spotkania podjęli decyzję o zaprojektowaniu i budowie trasy turystycznej. Utworzenie rekreacyjnej trasy rowerowej wynika z rosnącego zainteresowania turystyką rowerową. Szczególnym uznaniem wśród rowerzystów cieszą się trasy położone w kompleksach leśnych, które dodatkowo będą posiadały
atrakcyjne punkty postojowe.
Przygotowała: Agnieszka Walencik

76. rocznica śmierci ks. Zielińskiego
Mimo upływu lat w Kraśniku wciąż
żywa jest pamięć o Księdzu Stanisławie Zielińskim. W rocznicę jego śmierci na wspólnej modlitwie gromadzą się mieszkańcy
miasta w intencji beatyfikacji męczennika z
Kraśnika. 14 marca odbyły się uroczystości
związane z 76. rocznicą śmierci księdza Stanisława Zielińskiego. Przy grobie Kapłana
złożono kwiaty i zapalono znicze. Następnie
uczestnicy wzięli udział we Mszy Św. pod
przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa
Adama Baba w Kościele rektoralnym pw.
Świętego Ducha w Kraśniku. W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP Kazimierz Choma, Marszałek Województwa
Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Radna
Sejmiku Województwa Lubelskiego Anna
Baluch, Przewodniczący Rady Powiatu
w Kraśniku Jacek Dubiel, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku Michał Zimowski, Radny Rady Powiatu w Kraśniku
Ryszard Iracki.
Ksiądz Stanisław Zieliński jako
30-letni Kapłan trafił do Kraśnika w 1941
roku. Został rektorem Kościoła pw. Ducha Świętego. W trudnych czasach okupacji niemieckiej angażował się w pomoc biednym i zjednywał sobie młodzież.
Niósł pomoc najuboższym tworząc jadłodajnie dla ubogich, kupował lekarstwa,
zbierał także odzież. Cieszył się wielkim
szacunkiem wśród wiernych. Nie bał się
odważnych słów mimo czasów, w jakich
przyszło mu je głosić. W sobotę 10 marca
1945 r. o godzinie 21:15 został zastrzelony
w swoim mieszkaniu.
Misję niesienia pomocy ubogim
od 21 lat kontynuuje kraśnickie Bractwo
Księdza Stanisława Zielińskiego. Powsta-

ło ono z inicjatywy mieszkańców i Księdza Rektora Andrzeja Majchrzaka.
Organizatorami obchodów byli:
Ksiądz Rektor Kościoła pw. Świętego Du-

cha Adam Woch oraz Bractwo Księdza
Stanisława Zielińskiego. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Przygotowała: Agnieszka Walencik

Zmiana organizacji ruchu na kraśnickich drogach
W dzielnicy fabrycznej Kraśnika
wprowadzono zmiany organizacji ruchu
ze względu na przebudowę ul. Urzędowskiej. Od 9 marca br. do czerwca ulica ta
będzie wyłączona z ruchu na odcinku od
skrzyżowania z ul. Graniczną do wjazdu
na dawną bazę PKS.
Realizacja rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 833 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, której częścią jest
obecnie ul. Urzędowska, wiąże się z liczny-
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mi pracami budowlanymi. To z kolei przełoży się na utrudnienia w ruchu drogowym.
Wprowadzone zostały następujące objazdy:
dla pojazdów do 7 ton:
• do dzielnicy fabrycznej przez – ul. Graniczną, ul. Krasińskiego, ul. Słowackiego;
• do dzielnicy starej przez – ul. Słowackiego, ul. Krasińskiego, ul. Graniczną;
dla pojazdów powyżej 7 ton:
• do dzielnicy fabrycznej przez – ul.
Nadstawną (skrzyżowanie przy Szko-

le Podstawowej nr 3 w Kraśniku), Wyżnicę Kolonię, Wyżnicę, Wyżniankę,
Wyżniankę Kolonię, ul. Krasińskiego,
ul. Słowackiego;
• do dzielnicy starej przez - ul. Słowackiego, ul. Krasińskiego, Wyżniankę
Kolonię, Wyżniankę, Wyżnicę, Wyżnicę Kolonię, ul. Nadstawną (skrzyżowanie przy Szkole Podstawowej nr 3
w Kraśniku).
Przygotowała: Agnieszka Walencik
facebook.com/powiatkrasnicki

Wizyta w Pałacu Prezydenckim
W dniu 09.03.2021 r. członkowie Koła Gospodyń Wiejskich z Mniszka, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla
oraz Wójt Gminy Gościeradów Mariusz
Szczepanik odwiedzili Pałac Prezydencki. Mieli okazję spotkać się z Prezydentem
Andrzejem Dudą i Pierwszą Damą,
a także porozmawiać o pielęgnowaniu lokalnych tradycji i wyzwaniach stojących
przed mieszkańcami wsi, zmianach pokoleniowych, szkolnictwie i współpracy
z samorządem. „Koła są miejscem spotkań, wzajemnej pomocy i powstawania wspólnotowych więzi, coraz częściej
zrzeszającymi młodych ludzi - dumnych
spadkobierców
regionalnego
dziedzictwa”. - podkreślała Pierwsza Dama Agata Kornhauser - Duda. Członkowie Koła
z Mniszka opowiedzieli o swojej działalności m. in. pracy nad Elektroniczną Książką Przepisów Gospodyń Mniszańskich.
Wkrótce planują także przystąpienie do
Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich
o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP.
Przygotował: Michał Lenartowicz

Powiat remontuje Domy Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Kraśnickiego
działają trzy Domy Pomocy Społecznej.
Wiekowe budowle, mimo iż na bieżąco remontowane, w pełni nie spełniały
współczesnych wymagań. Co roku powiat
aplikuje o środki finansowe na inwestycje
i korzysta z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ubiegłym roku Domu Pomocy
Społecznej w Kraśniku otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w wysokości 300
tys. zł. Dofinansowanie inwestycji w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) wyniosło 200.762,66 zł,
pozostałe środki finansowe zabezpieczono
w budżecie powiatu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 770 tys. zł. Kompleksowa
modernizacja obiektu z pewnością poprawi jakość życia pensjonariuszom.
Dokonano szeregu prac modernizacyjnych. W pokojach mieszkalnych wymieniono drzwi wejściowe wraz z ościeżnicami,
powiatkrasnicki.pl

położono fartuch
ochronny z glazury przy umywalkach, zamontowano nowe umywalki wraz z osprzętem oraz szafkami. Starą zużytą
podłogę z paneli
zastąpiła terakota antypoślizgowa. Na schodach
wewnętrznych łączących główny
budynek z częścią
parterową, w której znajduje się
świetlica i kaplica, zamontowano
platformę schodową dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kompleksowo wyremontowano łazienkę na parterze budynku
wraz z jej pełnym
dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W stołówce i przylegającym korytarzu
zdjęto zniszczoną wykładzinę
podłogową i ułożono
terakotę
antypoślizgową.
Z
kolei
w 2019 roku
Dom
Pomocy
Społecznej w Popkowicach doczekał
się gruntownej
modernizacji na
kwotę około 1,4

mln zł. Jest to największa tego typu placówka w Powiecie Kraśnickim. Mieszka
tu na stałe około 186 osób wymagających
opieki. Jest to także najstarszy Dom Opieki Społecznej w powiecie, ponieważ funkcjonuje już ponad 70 lat. Zajmuje budynki
po dawnym dworku i folwarku.
Należy dodać, że w tym roku planowana
jest modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie. Przewidywany koszt
zadania wynosi około 1,15 mln zł. W budżecie powiatu zabezpieczono na ten cel
ponad 600 tys. zł.
Ponadto nastąpi zmiana siedziby
Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, który obecnie mieści
się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku. Zarząd Powiatu w Kraśniku dąży do wzrostu konkurencyjności oraz dostępności obiektów
użyteczności publicznej poprzez ich modernizacje.
Przygotował: Michał Lenartowicz
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Marzenie które może stanie się rzeczywistością
Konsolidacja usług w SP ZOZ
w Kraśniku może stać się rzeczywistością
i to w niedługim czasie. Planowane jest przeniesienie Oddziału Ginekologii i Położnictwa
z dzielnicy fabrycznej Kraśnika do głównego budynku szpitala na ul. Chopina. Mimo,
że w SP ZOZ dokonywane są różnego rodzaju inwestycje, na tym Oddziale ich nie
przewidywano. Zarząd Powiatu w Kraśniku i Dyrekcja szpitala zdają sobie sprawę z
dużych potrzeb finansowych wynikających
z zakresu prac inwestycyjnych. Program Naprawczy Szpitala na lata 2020 - 2022 uchwalony na listopadowej sesji przez Radę Powiatu w Kraśniku na okoliczność poniesionych
strat za 2019 rok, między innymi przewiduje dobudowę pawilonu do budynku szpitala
w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług, zabezpieczenie świadczeń na
Oddziale ginekologiczno – położniczo – neonatologicznym oraz reorganizację funkcjonowania szpitala. Kraśnicki szpital ma szansę na wielomilionowe dofinansowanie projektu dobudowy pawilonu przy ul. Chopina.
Realizacja inwestycji potrwa do 2023
r. i zostanie sfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014 – 2020 oraz z budżetu Powiatu Kraśnickiego. Przewidywany koszt tej inwestycji
opiewa na ponad 20 mln zł, z czego 85% pochodzić będzie z RPO WL, a pozostałe 15%
z samorządu. Przy ul. Chopina 13 zostanie
dobudowany trzykondygnacyjny pawilon
połączony z budynkiem głównym szpitala
o powierzchni użytkowej 2 400 m2. Na poziomie niskiego parteru zlokalizowana zostanie pracownia tomografii komputerowej oraz pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Na kondygnacji parteru powstanie: nowe wejście główne do szpitala, izba
przyjęć ogólna, izba przyjęć dziecięca, izba

przyjęć dla oddziału ginekologii i położnictwa oraz 10 łóżkowy oddział ginekologiczny.
Na I piętrze nowego pawilonu zlokalizowany zostanie 10 łóżkowy oddział położniczo
– neonatologiczny w systemie matka z dzieckiem, jednołóżkowa sala do izolacji, dwustanowiskowa sala intensywnego nadzoru,
dwie sale porodowe i sala operacyjna dla porodów rozwiązywanych cięciem cesarskim,
pomieszczenie przeznaczone dla położnic
i noworodka w pierwszych godzinach życia
po porodach powikłanych. Projekt obejmuje
również zakup tomografu komputerowego
oraz kompletnego wyposażenia oddziałów.
Inna dobra wiadomość to reaktywowanie Szkoły Rodzenia. Mieści się ona przy

Oddziale ginekologiczno – położniczo – noworodkowym SP ZOZ w Kraśniku przy Al.
Niepodległości 25. Są to zajęcia organizowane dla przyszłych rodziców, aby przygotować ich do narodzin dziecka. Program pozwala wypracować ważne umiejętności rodzicielskie poprzez realizację zagadnień
związanych z przyjściem dziecka na świat
począwszy od gimnastyki w trakcie ciąży,
aż do porodu. Uczestnictwo w zajęciach jest
bezpłatne. Zajęcia odbywają się w małych
grupach - maksymalnie 4 pary. Informacje
i zapisy pod numerem tel. 81 825 48 43.
Przygotował: Roman Bijak na podstawie
informacji Michała Jedlińskiego Dyrektora
SP ZOZ w Kraśniku

Hołd ofiarom Pacyfikacji Wsi
Szczecyn i Borów
2 lutego br. mieszkańcy Powiatu Kraśnickiego uczcili pamięć ofiar pacyfikacji
w Szczecynie (gm. Gościeradów) i Borowie
(gm. Annopol). Obie pacyfikacje odnoszą
się do wydarzeń z dnia 2 lutego 1944 roku.
W ramach pacyfikacji całej okolicy przeprowadzonej przez Niemców
w odwecie za współpracę z partyzantami wymordowanych została większość mieszkańców. Co roku w rocznicę tych wydarzeń, w Święto Matki Bożej Gromnicznej, odbywają się uroczystości mające na celu przypomnienie
o tej niewyobrażalnej zbrodni i uczczenie
pamięci ofiar.
W Szczecynie pod pomnikiem upamiętniającym ofiary pacyfikacji pamięć
ofiar uczcili Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku Jacek Dubiel i Radny Rady Powiatu
w Kraśniku Marek Kołtun.
W Borowie w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła została odprawiona Msza
Św. w intencji pomordowanych. Starosta
Kraśnicki wraz z Przewodniczącym Rady
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Powiatu w Kraśniku, Radnym Rady Powiatu
w Kraśniku Krzysztofem Skórskim, Radną
Rady Miejskiej w Annopolu Elżbietą Kawką, Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej
w Annopolu Grzegorzem Tęczą oraz Kierownikiem Powiatowego Zespołu Do-

radztwa Rolniczego w Kraśniku Stefanem
Skórskim oddali hołd ofiarom pacyfikacji pod mogiłą zbiorową i złożyli wieńce.
Obecni byli również przedstawiciele instytucji i organizacji, a także mieszkańcy.
Przygotowała: Agnieszka Walencik

PANORAMA Powiatu Kraśnickiego

SPÓŁKA 4CARDIA INWESTUJE POD OPIEKĘ KARDIOLOGICZNĄ

W Kraśniku przy Al. Niepodległości
planowane jest nowe przedsięwzięcie, które będzie realizowane przez firmę 4CARDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. W ramach inwestycji powstaną Oddział Kardiologii Interwencyjnej z Pracownią Hemodynamiczną oraz Oddział Chirurgii Naczyniowej. Inwestycja szacowana jest na kilkanaście milionów złotych.
Przedsięwzięcie realizowane jest na
nieruchomości po byłym „Frasenius”.
Jest to działanie prospołeczne skierowane do mieszkańców powiatu. Odział
będzie spełniał najwyższe możliwe standardy i wyposażony będzie w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. Dzięki temu
zdecydowanie poprawi się dostępność dla
mieszkańców Powiatu Kraśnickiego do interwencyjnego leczenia Choroby wieńcowej serca pod postacią ostrych zespołów
wieńcowych.
Centrum dostępu naczyniowego jest
nową formułą organizacyjną, której celem
jest zapewnienie każdej chorej osobie dostępu naczyniowego do dializ, chemioterapii lub
żywienia pozajelitowego w czasie 24 godzin.
Dostęp naczyniowy w postaci wydolnej przetoki dializacyjnej lub cewnika permanentnego jest jedyną nadzieją na przedłużenie życia dla chorych dializowanych
z powodu przewlekłej niewydolności nerek.
Port do chemioterapii daje nadzieje na rozpoczęcie lub kontynuowanie leczenia onkologicznego.
Podstawowym uzasadnieniem celowości zaplanowanej inwestycji jest minimalizacja opóźnień wynikających z dotychczasowego modelu postępowania u cho-
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rego z Powiatu Kraśnickiego z rozpoznaniem ostrego zawału serca. Obecny standard postępowania zakłada transport chorego po ustaleniu właściwego rozpoznania
przez Zespół Ratownictwa Medycznego lub
Szpitalny Oddział Ratunkowy do ośrodka
wyposażonego w pracownię hemodynamiczną, zwykle do szpitali na terenie Lublina lub Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej
w Nałęczowie. Opóźnienie związane z ustaleniem miejsca hospitalizacji, z racji dostępności łóżek szpitalnych, czasem oczekiwania na specjalistyczny transport, procedury uzyskania zgody na leczenie zabiegowe
i sam czas potrzebny na pokonanie odległości od miejsca rejestracji zachorowania do
ośrodka leczenia inwazyjnego zawału serca wpływa na przekroczenie czasu od momentu rozpoznania do podjęcia interwencji
zabiegowej tzn. 120 minut. Rozwinięty system ratownictwa medycznego umożliwia
bezpośredni transport chorego do nowego
szpitala wykonującego angioplastykę wieńcową z pominięciem SOR i innych szpitali, zapewniając oszczędność czasu nawet o
60 minut, skracając znacząco czas do interwencji, która bezpośrednio ratuje życie.
Organizacja niedostępnej dotychczas na terenie Powiatu Kraśnickiego placówki inwazyjnego leczenia choroby niedokrwiennej
serca wpłynie bezpośrednio na modyfikacje opieki nad chorym zależną od organizacji systemu opieki zdrowotnej. Nie bez znaczenia pozostaje także wzmocnienie specjalistycznego potencjału kadrowego (lekarze kardiologii i radiologii zabiegowej, specjaliści chirurgii naczyniowej i angiologii,
pielęgniarki instrumentariuszki procedur

wewnątrznaczyniowych, technicy radiologii), którzy reprezentują najlepsze ośrodki
kliniczne Lubelszczyzny.
Jednoczesne podniesienie efektywności leczenia ostrych przypadków kardiologicznych, dzięki utworzeniu nowej infrastruktury medycznej, będzie miało duże
znaczenie dla kraśnickiego szpitala. Władze powiatu mają na względzie to, że Mapa
Potrzeb Zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego przewiduje znaczący wzrost zachorowań i liczby hospitalizacji kardiologicznych, dlatego istnieje potrzeba zwiększenia
dostępności łóżek szpitalnych na oddziałach
tego typu. Elementem planowanej działalności leczniczej jest też zwiększenie dostępności dla mieszkańców Powiatu Kraśnickiego
w zakresie dostępności do diagnostyki kardiologicznej. Wczesna wykrywalność choroby niedokrwiennej, która stanowi 44.9%
wszystkich rozpoznań z zakresu kardiologii,
niesie za sobą ograniczenie liczby hospitalizacji i rehabilitacji. Poprawi to efekt zdrowotny i ekonomiczny udzielanych świadczeń
zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku. Zakładany projekt inwestycji uwzględnia pełną współpracę z SP ZOZ w Kraśniku i Oddziału Kardiologii w kwestii wypracowania
własnego, regionalnego systemu rozpoznawania, powiadamiania, organizacji bezpośredniego transportu do pracowni hemodynamicznej chorych z zawałem serca i dalsze
postępowanie w procesie leczenia pozabiegowego i rehabilitacji.
Opracował: Roman Bijak na podstawie
informacji otrzymanych od Karola Reja
z 4CARDIA Sp. z o.o.
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INWESTYCJE NA DROGACH POWIATOWYCH
Krajowy Plan Odbudowy to środki
przeznaczone na konkretne inwestycje wpisujące się w kluczowe obszary dla Unii Europejskiej. Dzięki nim do samorządów trafią środki finansowe, które zostaną przeznaczone na inwestycje drogowe, infrastrukturalne, kanalizacyjne niezbędne do podwyższenia jakości życia mieszkańców. Koniec
zimy i nadchodzący okres wiosenny niesie
ze sobą wiele wyzwań jak: sprzątanie, udrażnianie przepustów czy naprawa nawierzchni. Wyrwy w drodze czy pęknięcia asfaltu
szczególnie widoczne są w tym okresie. Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku pracuje nad poprawą stanu dróg powiatowych po
okresie zimowym. Każdego roku realizowane są inwestycje mające na celu poprawę
nawierzchni dróg. Są to zadania podejmowane wspólnie z miastami i gminami. Zarząd Dróg Powiatowych odpowiedzialny jest
za ponad 400 km dróg powiatowych. Z tego
względu utrzymanie dróg w należytym stanie wymaga dużego nakładu pracy i czasu.
Działania podejmowane przez Zarząd Dróg Powiatowych są nakierowanie na
poprawę przejezdności dróg poprzez uzupełnianie ubytków nawierzchni oraz na bieżących pracach dotyczących utrzymania
dróg. Jednak ze względu na złą jakość podbudowy oraz brak należytego odwodnienia
działania te przynoszą jedynie chwilową poprawę sytuacji. Konieczne jest więc podjęcie kompleksowej przebudowy obejmującej przede wszystkim odnowę ze wzmocnieniem istniejącej nawierzchni, ujednolicenie
szerokości jezdni oraz utworzenie systemu
odwodnienia powierzchniowego.
Jakże ważnym tematem staje się modernizacja i przebudowa dróg powiatowych
Każdego roku realizowane są inwestycje drogowe poprzez poprawę nawierzchni dróg. Są to zadania podejmowane wspól-

nie z miastami i gminami. W lutym w Starostwie Powiatowym w Kraśniku odbyło
się spotkanie Zarządu Powiatu w Kraśniku
z Zarządem Dróg Powiatowych w Kraśniku
oraz wójtami i burmistrzami gmin i miast
Powiatu Kraśnickiego. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom dotyczącym inwestycji na drogach powiatowych w 2021 roku.
Do końca marca każda gmina ma za zadanie przedstawić wspólne zadania, które chce
realizować z powiatem. Już wiadomo, że najwięcej zgłaszanych inwestycji będzie dotyczyła budowy chodników.
Dzisiaj Kraśnik jest wielkim placem
budowy dróg. W budowie są: droga ekspresowa S19, tzw. obwodnica północna, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel –
Kraśnik. W najbliższym okresie planowany
jest remont drogi nr 2631L w Wierzbicy. Został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę
drogi powiatowej nr 2700L - Mikuszewskie,
Bęczyn, Natalin, Mikołajówka w gminie
Urzędów. Został ogłoszony przetarg na rozbudowę drogi powiatowej nr 2745L Al. Tysiąclecia w Kraśniku. W najbliższym czasie
ogłoszone zostanie rozstrzygnięcie naboru

wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiat liczy również na pozyskanie
środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zarząd Powiatu w Kraśniku sukcesywnie analizuje stan techniczny dróg po
zimie, a także rozważa nowe inwestycje.
W związku z tym władze aplikują o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. Przykładem takich starań jest budowa nowego
mostu w Zakrzówku. Powiat Kraśnicki jako
jeden z nielicznych w województwie lubelskim otrzymał dofinansowanie na realizację
projektu ze środków rządowych Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 50% wartości zadania. Jest to pierwsza tego typu inwestycja Powiatu Kraśnickiego, którą przygotował i nadzorował Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku.
Budowa obiektu trwała niespełna
pięć miesięcy, a całkowity koszt inwestycji
wyniósł 1.669.314,12 zł. Oddana inwestycja
drogowa przyczyni się do usprawnienia ruchu drogowego, pieszego oraz podniesie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu.
Opracował: Roman Bijak

Bezrobocie w powiecie kraśnickim w 2020 roku
Jak wyglądał rynek pracy w czasie pandemii koronawirusa?
Statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku dotyczące bezrobocia na terenie Powiatu Kraśnickiego mówią o niewielkim wzroście liczby osób bez pracy. Nie
było wielkiego napływu bezrobotnych, tak
jak się tego spodziewano.
Pandemia koronawirusa wpłynęła na
wiele dziedzin życia, w szczególności na rynek pracy. W Powiecie Kraśnickim sytuacja
ta nie jest tragiczna. Owszem, stopa bezrobocia wzrosła, ale nie tak, jak się obawiano.
Na koniec 2020 roku wyniosła 10,8% i była
wyższa o 0,7% od stopy bezrobocia dla powiatu odnotowanej przy końcu 2019 r. To oznacza, że bez pracy pozostawało 4671 bezrobotnych w Mieście Kraśnik 1617, oraz w Gminach: Annopol 477, Dzierzkowice 292, Gościeradów 441, Kraśnik 461, Szastarka 261,
Trzydnik Duży 267, Urzędów 377, Wilkołaz
205, Zakrzówek 273. W 2020 roku nie zaobserwowano spadku bezrobocia w miesiącach
letnich spowodowanego pracami sezonowymi, kiedy zazwyczaj o tej porze roku stopa
bezrobocia była niższa o 1,5 punktu procentowego. Na tle województwa lubelskiego Powiat Kraśnicki wypada w połowie stawki.
Pomimo, że to był trudny rok i faktycznie,
w początkowej fazie obostrzeń nastąpiło za-
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hamowanie spadku bezrobocia, to jednak nie
nastąpił w całym roku duży wzrost. Było to
nieco ponad 273 osoby. Mimo wyhamowania
w gospodarce, obawy o duży napływ bezrobotnych na szczęście nie sprawdziły się. Lepiej sytuację na rynku pracy oddają liczby dotyczące osób rejestrowanych, wyrejestrowanych i podjęć pracy. I tak odpowiednio było
to 3868 i 3616. Tych ostatnich – podjęć pracy
– było o 389 mniej niż w 2019 roku. To świadczy o tym, że na rynku pracy coś się dzieje.
Jedni się rejestrują, inni wyrejestrowują – jest
napływ i odpływ.
Biorąc pod uwagę liczbę bezrobotnych według miejsca zamieszkania, to na
wsiach jest 2851 osób pozostających bez
pracy, w miastach 1820. Największą grupę
bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym – 1217
osób. W dalszej kolejności to mieszkańcy
z wykształceniem średnim zawodowym/
policealnym – 1146, zasadniczym zawodowym – 1012, średnim ogólnokształcącym –
714 oraz wyższym – 582 osoby.
Cudzoziemcy w 2020 roku nie zrezygnowali z pracy w Polsce. W powiecie od
pracodawców wpłynęło 6123 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla cudzoziemca. Powiatowy Urząd Pracy w Kra-

śniku wydał 2144 zezwolenia na pracę sezonową. Natomiast do ewidencji wpisano 116
oświadczeń o powierzeniu wykonywania
pracy cudzoziemcowi.
W ubiegłym roku na programy rynku pracy kraśnicki urząd pozyskał 11,6
mln zł. Nowa sytuacja wymusiła dodatkowe
wsparcie dla przedsiębiorców. W ramach
tzw. tarczy antykryzysowej wykorzystano
łącznie prawie 23,3 mln zł. Formą wsparcia, z której najchętniej korzystali pracodawcy były umarzalne pożyczki w kwocie 5 tys.
zł. Otrzymało je 2921 podmiotów na kwotę 14.448.665 zł. Z dofinansowań wynagrodzeń skorzystało 279 pracodawców na 1608
pracowników na łączną kwotę 5.681.233,35
zł. Z kolei 3.168.620,00 zł wykorzystało 569
przedsiębiorców na dofinansowanie kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Te formy wsparcia zostały przedłużone do 30 czerwca 2021 roku.
Przedsiębiorcy, którzy jeszcze nie ubiegali
się o wsparcie, bądź go nie otrzymali, mogą
składać jeszcze wnioski. Do 31 maja przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw dla określonych branż, których działalność została zawieszona z powodu obostrzeń sanitarnych.
Opracował: Krzysztof Grzegorczyk
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku.
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