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17 milionów zł

dla samorządowców z Powiatu Kraśnickiego

Tłumy mieszkańców uczestniczyły w spotkaniu z Premierem Mateuszem Morawieckim w Kraśniku, które odbyło
się 30 czerwca na placu przy Centrum Kultury i Promocji.
Wśród nich byli samorządowcy z terenu Powiatu Kraśnickiego, którzy odebrali z rąk premiera promesy z Funduszu
Inwestycji Samorządowych. Do gmin z naszego powiatu trafi
ponad 17 milionów złotych, z czego ponad 5 milionów otrzyma
Powiat Kraśnicki. Jest to cenna inicjatywa, dzięki której w miastach, powiatach i gminach będzie można realizować założone
wcześniej plany inwestycyjne, które zostały zakłócone wskutek
pandemii Covid. W całym kraju na pomoc z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczono 6 mld zł.
facebook.com/powiatkrasnicki

powiatkrasnicki.pl
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Absolutorium,

według klucza partyjnego
Miesiąc czerwiec jest czasem,
kiedy na sesji rady powiatu radni podsumowują poprzedni rok kalendarzowy z wykonania budżetu oraz nakreślonych zadań. W pierwszej kolejności
dokonują oceny raportu o stanie powiatu, a później sprawozdania finansowego. Wisienką na torcie jest udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu
i wotum zaufania.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
finansowe i udzieliła absolutorium. Powyższa decyzja została wysłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która dobrze
oceniła wykonanie budżetu. RIO generalnie oceniło budżet zarówno pod względem formalno-prawnym jak i wskaźników zadłużenia. Rada Powiatu w Kraśniku nie była jednomyślna w udzielaniu zarządowi wotum zaufania i absolutorium.
Jednocześnie należy pamiętać, że był to
rok powyborczy, gdzie z natury odbywa się odbudowywanie finansów po skumulowanych inwestycjach wyborczych.
Mimo to Zarząd Powiatu wyłamał się
z tradycji i nie zwalnia tempa z ilości wykonywanych zadań. Dane wskazują na
dość dobre wykorzystanie środków finansowych na zadania powiatu.
Projekt budżetu powiatu został
przyjęty jednogłośnie przez Radę Powiatu w dniu 28 grudnia 2018 roku.
W 2019 roku Rada podjęła 11 uchwał
w sprawie zmian budżetu powiatu. Ostatecznie dochody zostały zaplanowane na kwotę 126 111 549,30 zł, a wykonane w 94,42%, tj. 119 071 400,27 zł. Planowane wydatki natomiast opiewały na
kwotę 134 171 870,05 zł, a ich wykonanie zrealizowano w 92,86% co wyraża się w sumie 122 823 763,77 zł. Należy
zwrócić uwagę, że to kolejny rok z wynikiem ujemnym oraz zaciągniętym kredytem. Na koniec roku 2019 budżet powiatu zamknął się deficytem w wysokości
3 752 363,50 zł, a rok wcześniej ta strata wyniosła 6 712 160,24 zł. Zobowiązania powiatu z tytułu kredytów i pożyczek
na koniec roku wyniosły 24 012 016,44 zł.
W roku 2018 został zaciągnięty kredyt
w wysokości 9 500 000,00 zł, a w 2019
roku w wysokości 4 000 000,00 zł. Oznacza to, że dochody i wydatki nie bilansują się, a powiat żyje na kredyt. Jeśli chodzi
o inwestycje, to należy wskazać realizacje wielu istotnych dla społeczeństwa zadań. Radni Rady Powiatu w Kraśniku pozytywnie podsumowali wykonanie budżetu za rok 2019 oraz realizacje zadań inwestycyjnych.
Omawiany budżet realizowano
w specyficznych warunkach. Jego projekt został przygotowany przez ugrupowanie polityczne, które utraciło władzę,
a przyjęty przez nowy skład Rady Powiatu wyłoniony po wyborach samorządowych oraz rekomendowany przez dwa
odrębne zarządy. Ponadto w okresie realizacji budżetu doszło do zmiany na stanowisku Starosty Kraśnickiego, trzykrotnej zmiany na stanowisku Skarbnika Powiatu oraz zmiany Zarządu Powiatu. Zobowiązania powiatu z tytułu kredytów
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i pożyczek na koniec 2019 roku wyniosły
24 012 016,44 zł. Wyraźnie widać, że powiat potrzebuje zrównoważonego budżetu. W związku z czym należy unormować
sytuację szpitala oraz oświaty - bez tych
działań jest to niemożliwe. Przedsięwzięcia zaplanowane na kolejne lata z pewnością będą nakierowane na ustabilizowanie sytuacji na obydwu płaszczyznach.
Dla potwierdzenia, że rok 2019 był
wytężonym czasem pod względem inwestycji, świadczy wielkość wydatków na ponad 26 180 000,00 zł. Oto niektóre z nich:
przebudowa drogi Nr 2701L (Dzierzkowice - Księżomierz) na kwotę 3 636 980,94 zł,
rozbudowa Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku o warsztaty kształcenia praktycznego na kwotę 4 727 965,33 zł, roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej
w Popkowicach - na kwotę 1 409 879,53 zł,
termomodernizacja powiatowych budynków użyteczności publicznej o wartości
2 441 764,85 zł. Ponadto na uwagę zasługują realizowane przez Starostwo Powiatowe z udziałem środków z UE w kwocie
15 080 588,57 zł różnego rodzaju przedsięwzięcia rozpoczęte w latach ubiegłych,
np.: cyfryzacja geodezyjnych rejestrów
publicznych, uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kraśnickiego.
Śmiało można postawić tezę, że to
był rok ciężkiej pracy Zarządu Powiatu dla dobra społeczności lokalnej. Zdając sobie sprawę z wielu ograniczeń,
w tym finansowych, Zarząd Powiatu starał się, aby mieszkańcy Powiatu Kraśnickiego byli usatysfakcjonowani z podejmowanych działań i pozytywnie ocenili funkcjonowanie administracji powiatowej,
w tym realizację ustawowych zadań. Przeprowadzone inwestycje drogowe, oświatowe oraz działania związane z pomocą
społeczną podejmowane były rozważnie,
po uprzedniej analizie potrzeb mieszkańców oraz przy zachowaniu właściwej dyscypliny budżetowej.

Czym jest raport
o stanie powiatu?
Dyskusja nad raportem, prócz
okazji do przypomnienia istotnych wydarzeń roku 2019, stała się również polem walki politycznej.
Jak wynika z raportu, Zarząd Powiatu realizował różne inwestycje oraz
remonty. Zapewnił on także ciągłość
prac jednostek organizacyjnych powiatu. Z pewnością zarządowi nie udało się
uniknąć błędów czy zrealizować wszystkich spraw, aczkolwiek nie był to powód
do odrzucenia raportu. Zarzut opozycji
o wzroście zadłużenia powiatu wynika
z braku podjętych działań naprawczych
we wcześniejszych latach.
Widać to po wynikach finansowych
w oświacie czy w SP ZOZ, które obecnie mocno rzutują na kondycję finansową
powiatu. Tylko unormowanie finansów
w oświacie czy w kraśnickim szpitalu może to zmienić, ale są to mało popularne decyzje, więc wszyscy je odkładali. W raporcie o stanie powiatu zarówno rządzący, jak i opozycja mogli znaleźć wiele amunicji politycznej, gdyż są
w nim przedstawione wszystkie wydarzenia oraz najistotniejsze zestawienia.
Dokument liczący blisko 80 stron
stanowi prezentację najważniejszych przedsięwzięć starostwa i jego jednostek organizacyjnych. Obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu, w szczególności realizację programów, strategii oraz
uchwał Rady Powiatu. W raporcie znalazły się również informacje dotyczące wykonania zadań powiatu, które zarząd realizował w zeszłym roku przy udziale jednostek
organizacyjnych powiatu oraz wydziałów
Starostwa Powiatowego. Zgodnie z ustawą
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 12 pkt. 6 i 30a tej ustawy)
wymogiem jest opracowanie i przedstawienie Radzie Powiatu raportu o stanie powiatu - co też uczyniono. „Raport o stanie Powiatu Kraśnickiego za rok 2019” dostępny
jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kraśniku.
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Ponad 5 mln zł wsparcia

dla przedsiębiorców z Powiatu Kraśnickiego
Ponad 5 mln zł wsparcia, w ramach tarczy antykryzysowej z Europejskiego Funduszu Społecznego trafiło do
przedsiębiorców z terenu Powiatu Kraśnickiego.
Symboliczny czek na wspomnianą kwotę odebrali Starosta
Kraśnicki Andrzej Rolla i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kraśniku Krzysztof Grzegorczyk z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego i Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Andrzeja Pruszkowskiego. Pieniądze te przeznaczone zostaną na dofinansowanie części kosztów do wynagrodzeń, a także dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników. Tego samego dnia Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Lublinie Andrzej Pruszkowski i Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Kraśniku Krzysztof Grzegorczyk podpisali również umowę o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pt: „Aktywizacja
osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia w powiecie kraśnickim
IV”. Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Powiat Kraśnicki częścią Euroregionu Roztocze

Od Kraśnika przez Tomaszów Lubelski aż po Lwów
rozciąga się Roztocze, które ma szansę stać się Euroregionem, który przyciągnie turystów spoza Polski i którego potencjał zostanie w pełni wykorzystany. Najpierw były tylko
nieśmiałe marzenia, dziś to zdecydowane kroki.
W środę, 20 maja w Tomaszowie Lubelskim odbyło się
pierwsze historyczne zebranie założycielskie Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze. Wśród założycieli Stowarzyszenia znalazło się ponad 40 przedstawicieli samorządów z Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jest nam niezmiernie miło poinformować,
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że podczas wyboru władz Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla decyzją gremium został powołany na wiceprezesa Stowarzyszenia
Euroregion Roztocze.
- Jestem przekonany, że zaufanie jakim obdarzyli mnie delegaci
posłuży do wspierania inicjatyw i projektów bezpośrednio przekładających się na szybszy i efektywniejszy rozwój Województwa
Lubelskiego i naszej lokalnej społeczności. Ogromne podziękowania za wsparcie inicjatywy należą się Marszałkowi Województwa Lubelskiego Jarosławowi Stawiarskiemu. - dodaje Starosta
Kraśnicki Andrzej Rolla.
Podstawowym celem Euroregionu Roztocze jest wspieranie idei samorządności i reprezentowanie interesów stowarzyszonych jednostek oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz
rozwoju regionu Roztocza. Euroregion stanowi narzędzie, które
daje możliwość dofinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć
podnoszących atrakcyjność obszaru Roztocza: infrastruktury turystycznej, przedsiębiorczości, rolnictwa, infrastruktury drogowej, ochrony środowiska. W planach znajduje się także modernizacja przejść granicznych. O powołaniu Euroregionu Roztocze
było głośno już 7 lutego br., kiedy w Tomaszowie Lubelskim odbyła się konferencja „Euroregion Roztocze - szansą na rozwój pogranicza polsko-ukraińskiego”. Wówczas na spotkaniu, w którym
udział wzięli m.in. Marszałek Jarosław Stawiarski, Wicemarszałek Michał Mulawa, Wojewoda Lech Sprawka oraz kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów polskich i ukraińskich, a także sektora biznesu i organizacji pozarządowych podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia Euroregionu Roztocze.
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61 lat temu mieszkańcy Kraśnika Fabrycznego
stanęli w obronie krzyża

Choć w czasie „odwilży” popaździernikowej na przełomie 1956 i 1957 r.
wydano ponad 200 zezwoleń na budowę
nowych świątyń, to jednak część z nich
wkrótce cofnięto, co stało się powodem
otwartych konfliktów z katolikami.
Pierwszy w okresie rządów Gomułki protest przeciw polityce władz wobec
budownictwa sakralnego, który przerodził
się w zamieszki, wybuchł w 1959 r. w Kraśniku Fabrycznym. Msze święte odbywały
się w warunkach polowych na leśnej polanie niedaleko Szkoły Podstawowej nr 5,
gdzie ustawiony został drewniany krzyż.
Z czasem miejsce to nabierało dla mieszkańców coraz większego znaczenia, co
nie podobało się komunistycznej władzy.
W pierwszych dniach czerwca 1959 r. teren przy krzyżu prowizorycznie zadaszono, jednak już 26 czerwca doszło do akcji

siłowej władz. Milicja zburzyła zadaszenie
i zabrała obraz Matki Bożej.
Wzburzeni wierni udali się na komisariat z żądaniem zwrotu obrazu. Odpowiedzią było pałowanie zebranych.
Kiedy po mieście rozeszła się wieść, że
bite są nawet dzieci, opuszczający pierwszą zmianę robotnicy, udali się pod komisariat. Napięcie wzrastało z każdą chwilą. Wywiązała się bójka, w ruch poszły
też kamienie i płyty chodnikowe. Wkrótce nadjechały posiłki milicji, UB i wojska.
Pojawiły się czołgi. Straż pożarna oblewała ludzi strumieniami zimnej wody. Rozpoczęła się obława na ludzi. Wiele osób
zostało pobitych, niektórzy bardzo ciężko.
Aresztowano ponad tysiąc osób. W warunkach urągających praworządności
zapadły trzy wyroki po 3 lata więzienia
i trzy po 2,5 roku. Kilkaset osób ukarano

astronomicznymi - jak na ówczesne czasy - grzywnami w wysokości 4 tys. zł. Po
wydarzeniach z 26 czerwca 1959 r. władze przez wiele lat nie wyrażały zgody na
budowę w Kraśniku Fabrycznym kościoła. O świadectwie wiary i odwadze miejscowych wiernych świadczy pomnik poświęcony w 1999 r.
Źródło; IPN, Głos Kraśnika.
- Trzeba, aby, tak jak w przeszłości, krzyż
był nadal obecny w naszym życiu, jako
wyraźny drogowskaz w działaniu i światło rozjaśniające całe nasze życie. Niech
krzyż, który swoimi ramionami łączy niebo z ziemią i ludzi między sobą, rozrasta się na naszej ziemi w wielkie drzewo
przynoszące owoce zbawienia. Niech rodzi nowych i odważnych głosicieli Ewangelii, kochających Kościół i za niego odpowiedzialnych, prawdziwych heroldów
wiary, nowych ludzi, plemię, które rozpali pochodnię wiary i wniesie ją płonącą
w progi trzeciego tysiąclecia. - św. Jan
Paweł II, Siedlce, 10 czerwca 1999 r.
Walka z Kościołem toczy się i dzisiaj, ale w sposób szczególny, bardziej
wyrachowany poprzez nowe ideologie
ateistyczne. Liberalna Europa weszła do
Polski i prowadzi agresywną politykę dechrystianizacji i demoralizacji. Jeśli w naszym życiu zabraknie świętych znaków
i symboli, jeśli wyrzucimy ze swego serca Ukrzyżowanego Zbawiciela, stoczymy
się bardzo szybko w kierunku cywilizacji śmierci. Dlatego należy obudzić nasze sumienie i uwrażliwić każdego Polaka na wartość życia i godność człowieka
od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.
Nie można podważać podstawowej wartości ludzkiej, jaką stanowi życie.
Jednocześnie trzeba żyć zgodnie
z sumieniem. Jest ono naszym wewnętrznym przewodnikiem a także sędzią naszych czynów. Jakże ważne jest więc, aby
nasze sumienia były prawe, aby ich osądy
były oparte na prawdzie, aby dobro nazywały dobrem, a zło - złem.

Tarcza Antykryzysowa pomaga
chronić miejsca pracy
Jednym z działań rządu mających pomóc utrzymać miejsca pracy
i wesprzeć funkcjonowanie firm jest
Tarcza Antykryzysowa - pakiet regulacji, które mają zapewnić stabilne funkcjonowanie przedsiębiorcom, a także
zapewnić ochronę pracownikom w obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19.
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku oferuje kilka form wsparcia: dofinansowanie pracowników, części kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej
dla przedsiębiorców niezatrudniających,
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych oraz
jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, które cieszą się największą popularnością. Na ten cel Powiatowy Urząd
Pracy otrzymał 19 mln zł. Do tej pory
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urząd wypłacił przedsiębiorcom z Powiatu Kraśnickiego 14 785 758,97 zł. Umowy o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców zostały zrealizowane w 98%
na kwotę 12 997 849 zł. Dofinansowania
części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej dla przedsiębiorców niezatrudniających w 82% zrealizowanych
wniosków na kwotę 859 560 zł oraz 47%
zrealizowanych wszystkich wniosków
o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń
przedsiębiorcom, którzy zatrudniają pracowników.
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
do dnia 9 czerwca 2020 r. wypłacił przedsiębiorcom z Powiatu Kraśnickiego pomoc
finansową w wysokości 10 671 311,69 zł
w ramach wsparcia na ochronę miejsc
pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Kolejnym

wsparciem dla firm z naszego terenu objął
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Kraśniku. Inspektorat wypłacił świadczenia postojowe dla osób prowadzących działalność
gospodarczą, świadczenia postojowe na
kontynuowanie działalności gospodarczej,
postojowe dla osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, kontynuowanie
świadczenia postojowego dla osób pracujących na umowach cywilnoprawnych oraz
zwolnienia z opłacanie składek. Łącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat
w Kraśniku przeznaczył na ten cel kwotę
14 371 300 zł. Stopa bezrobocia na koniec
maja 2020 roku w Polsce wyniosła 6,0%.
W Powiecie Kraśnickim zgodnie ze stanem z 31 grudnia 2019 r. liczba bezrobotnych wynosiła 4398 osób. Kończąc pierwsze półrocze 1 lipca 2020 r. liczba bezrobotnych wynosiła 4573 osób.
PANORAMA Powiatu Kraśnickiego

Rada Powiatu głosami radnych
PiS i PO chce ratować zapaść
finansową szpitala
Niewiele osób ma świadomość
jak mocno złożona jest sytuacja ekonomiczna powiatowego szpitala w Kraśniku. Zarząd Powiatu w Kraśniku wraz
z dyrekcją szpitala próbują ratować tę dramatyczną sytuację finansową SP ZOZ.
Przygotowany Program naprawczy
szpitala ma nie tylko ustabilizować finanse,
ale także przyczynić się do wyższego poziomu leczenia pacjentów oraz poprawy warunków pobytu, a w perspektywie czasu
zwiększyć jego dostępność. Jest to pierwsza
faza wprowadzenia zmian, dalsze są nieuniknione i zależne od możliwości finansowych szpitala i powiatu. Należy patrzeć
perspektywicznie i być czułym na zachodzące zmiany, by ten szpital przetrwał. Gdy
mówimy o sytuacji finansowej SP ZOZ w
Kraśniku, należy podkreślić, iż jest ona
po prostu zła. Wzrost wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek ustalany przez Ministerstwo Zdrowia, nie bacząc na sytuację ekonomiczną danego SP ZOZ, powoduje duże
komplikacje finansowe. Nikt nie kwestionuje zasadności podnoszenia wynagrodzeń
dla pracowników medycznych, jednak nie
powinno być to robione centralnie, stawiając w trudnej sytuacji osoby zarządzające podmiotem leczniczym. Jednocześnie
w 2016 roku weszły przepisy mówiące, że
w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego w SP ZOZ i braku możliwości jego pokrycia przez jednostkę, obowiązek ten spada na organ założycielski czyli powiat. Powyższe działania mocno skomplikowały funkcjonowanie powiatów. Szpital kraśnicki w 2018 roku zanotował stratę
w wysokości 1 642 058,00 zł, co obliguje go
do wdrożenia programu naprawczego.
Wdrożenie programu naprawczego ma ograniczyć straty. Każdy sposób
wdrażania jakiegokolwiek programu będzie bolesny. Strata za 2019 rok wynosi już
4 694 993,67 zł i jest powyżej amortyzacji
o ponad 2,2 mln zł. Gdy przyjrzymy się założeniom finansowym roku 2020 to będzie już
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zdecydowanie powyżej 5 mln zł. Na dzień
5 lutego 2020 roku zobowiązania wymagalne osiągnęły wysokość 6 109 207,28 zł, co
groziło szpitalowi procesami i brakiem ciągłości dostaw. Rada Powiatu na początku br.
poręczyła kredyt szpitalowi, który zaciągnął
w wysokości 6 mln zł głosami koalicji rządzącej. Opozycja krzyczy o wspomaganiu
szpitala, a tu gdy przyszło do czynów, zachowała się mocno zachowawczo, wstrzymując
się lub głosując przeciw temu poręczeniu,
choć czyniła to we wcześniejszych latach.
W taki sposób zachowują się hipokryci.
Trochę danych finansowych do porównania: w 2016 roku strata z lat ubiegłych wynosiła 23 451 478,74 zł, w roku
2017 - 21 578 004,00 zł, w roku 2018
- 20 045 058,00 zł, a na koniec 2019 roku
21 687 971,03 zł. Biorąc pod uwagę zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to
w roku 2016 wynosiły 38 821 169,65 zł,
a dzisiaj wynoszą 52 199 620,83 zł. Tu pojawia się pytanie: czy PiS zadłużył szpital przez
pół roku swoich rządów? To czysty absurd.
Mając na uwadze powyższą sytuację, Zarząd Powiatu zobligował Dyrekcję
SP ZOZ w Kraśniku do przygotowania planu naprawczego w trosce o dalsze funkcjonowanie szpitala oraz ograniczenia pokrycia strat po stronie powiatu w nowym
okresie obrotowym 2020 roku. W programie naprawczym znalazło się wiele ważnych zmian, aczkolwiek decyzja o likwidacji oddziału położniczego wzbudziła wielkie
emocje. Z punktu logicznego i ekonomicznego, jest to decyzja racjonalna i słuszna,
lecz mało polityczna. Jeżeli ten oddział generuje stratę, między 3 a 4 mln zł rocznie
przy bardzo niskiej liczbie urodzonych dzieci, czy jest zasadne jego utrzymanie? Nawet
zmieniając lekarzy i zatrudniając położnika,
ten odział będzie generował straty. Dzisiaj
3/5 kobiet z terenu powiatu rodzi poza kraśnickim szpitalem. W 2019 r. z ponad 800
urodzeń w powiecie, tylko 258 porodów odbyło się w naszym szpitalu. Kolejnym przy-

kładem jest miasto Kraśnik, gdzie wg. danych USC w 2019 roku zarejestowano 273
noworodków, z czego tylko 98 urodziło się w
szpitalu w Kraśniku. Jak pokazują dane, ciężane kobiety zgłaszały się do szpitala z odpowiednim zapasem czasu, co oznacza, że
w roku 2019 nie było nagłego zdarzenia, które zagrażałoby życiu matki. Należy dodać,
że przy planowanej likwidacji oddziału położniczego, w innym miejscu zachowany zostanie pododdział ginekologii.
Pacjentkami oddziału ginekologii
są w większości kobiety spoza Powiatu
Kraśnickiego (kobiety z Powiatu Kraśnickiego stanowią tylko 12%), dlatego zysk
dla oddziału jest bardzo niewielki. Próba umieszczenia oddziału położniczo-ginekologicznego na ul. Chopina, kosztem
zmniejszenia oddziałów chirurgii i ortopedii, nie spotkała się z aprobatą. Wiązało
się to z jeszcze większymi zwolnieniami
i kosztami przystosowania tych oddziałów do kubatury szpitala.
Na oddziale chirurgii w ciągu roku
odbywa się ponad 1000 zabiegów. Najbardziej racjonalnym wyjściem było więc
stworzenie przy chirurgii pododdziału ginekologii. Inna decyzja Zarządu Powiatu
byłaby jedynie truizmem. Dużym problemem w funkcjonowaniu szpitala jest wypalenie zawodowe wielu lekarzy, na horyzoncie nie widać młodych absolwentów,
którzy wnieśliby świeżą krew, tak ważną
w działaniu organizmu jakim jest szpital.
Bez nowej kadry lekarskiej to środowisko mocno się hermetyzowało, co przyczyniło się obniżeniem jakości usług.
Obecny brak zmian w funkcjonowaniu oddziału położniczo-ginekologicznego spowodowany jest utrzymaniem
przez Radę Powiatu statutu w obecnej
formie. Temat szpitala będzie wracał cyklicznie, dopóki nie zostaną unormowane kwestie finansowe. Podjęto zamiar ratowania oddziału poprzez próbę pozyskania środków zewnętrznych.
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Wybory
prezydenckie
2020
Pierwsza tura
Za nami
Pierwsza tura wyborów odbyła się
w niedzielę 28 czerwca. Frekwencja w Powiecie Kraśnickim wyniosła 61,31%. Najwięcej, bo aż 63,56% wszystkich głosów
zdobył Andrzej Duda.
Wyniki pierwszej tury w Powiecie
Kraśnickim prezentują się następująco:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DUDA Andrzej Sebastian
29 492 głosów (63,56%)
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz
6 876 głosów (14,82%)
HOŁOWNIA Szymon Franciszek
3 972 głosów (8,56%)
BOSAK Krzysztof
3 329 głosów (7,17%)
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław
Marcin 1 609 głosów (3,47%)
BIEDROŃ Robert
765 głosów (1,65%)
ŻÓŁTEK Stanisław Józef
99 głosów (0,21%)
JAKUBIAK Marek
93 głosów (0,20%)
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz
83 głosów (0,18%)
TANAJNO Paweł Jan
55 głosów (0,12%)
WITKOWSKI Waldemar
Włodzimierz 25 głosów (0,05%)

Na dzień 12 lipca br. rozpisano
drugą turę wyborów. 12 lipca jest również
symbolicznym dniem poświęconym pamięci mieszkańców polskiej wsi.
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