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 Tegoroczne Święta Wielkanocne będą wyjątko-
we. Wydarzenia z ostatnich tygodni jak i obecna sytuacja  
z pewnością są dla nas wszystkich bardzo trudne. Panują-
ca w kraju epidemia oraz związane z nią ograniczenia i ob-
ostrzenia są dla nas, jako społeczeństwa, ogromnym wy-
zwaniem.
 Dla wielu szczególnie ciężkie będą obchody zbliżających 
się Świąt Wielkiej Nocy, najważniejszego wydarzenia w kalen-
darzu liturgicznym Kościoła Katolickiego i Prawosławnego. 
Każdego roku rzesze wiernych gromadzą się w świątyniach by 
uczestniczyć w misterium paschalnym, przeżywając we wspól-
nocie wiernych mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
- To najważniejsze dla nas Święto będzie w tym roku bardzo 
trudne. - mówi Jacek Dubiel, Przewodniczący Rady Powiatu 
w Kraśniku. - Jak wszyscy wiemy, aby zapobiec rozprzestrzenia-
niu się epidemii, rząd wprowadził obostrzenia, które w znacz-
nym stopniu uniemożliwiają wiernym uczestnictwo w liturgii 

WyJąTkoWy czas WielkieJ Nocy
Wielkiego Tygodnia. W trosce o zdrowie naszych najbliższych 
i nas samych powinniśmy na czas świąt pozostać w domach. 
Spędźmy je w gronie najbliższej rodziny, rozważając tajemnice 
Wielkiej Nocy w domowym zaciszu, uczestnicząc w nabożeń-
stwach za pośrednictwem telewizji lub Internetu.
 Na podstawie wydanego przez papieża Franciszka dekre-
tu celebracja Triduum Paschalnego odbędzie się w kościołach 
bez fizycznego udziału wiernych, którzy będą mogli włączyć się 
w modlitwę podczas relacji na żywo.
- Obecna sytuacja, to dla nas wszystkich sprawdzian. - mówi 
andrzej Rolla Starosta Kraśnicki. - Poddane ciężkiej próbie 
są nasza wiara, cierpliwość, odpowiedzialność i solidarność. To  
w znacznej mierze od nas zależy jak poradzimy sobie z wyzwa-
niami, które postawiła przed nami epidemia. Wierzę, że może-
my im sprostać. Wierzę również, że tegoroczne Święta Wielka-
nocne skłonią nas do zacieśnienia więzi rodzinnych i wspólne-
go, jeszcze głębszego ich przeżywania.

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Kraśnickiego!
  W imieniu Zarządu i Rady Powiatu życzę Państwu zdrowych, pełnych 
wiary i nadziei Świąt Wielkiej Nocy. Niech ten czas przyniesie wszystkim radość, 
pokój oraz wzajemną życzliwość, a Zmartwychwstały Chrystus stanie się źródłem 
wzmacniania ducha.
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zmiaNy W fuNkcJoNoWaNiu uRzęDu
 Panująca epidemia koronawiru-
sa coViD-19 wymusiła wprowadze-
nie wielu ograniczeń. aby zredukować 
rozprzestrzenianie się wirusa, w tro-
sce o bezpieczeństwo obywateli, Polski 
Rząd wprowadził szereg obostrzeń tj. 
zakaz korzystania z parków, zakaz od-
wiedzin pacjentów w szpitalach, odwo-
łano imprezy masowe i wiele innych. 
szczegółowy wykaz aktualnych ob-
ostrzeń można znaleźć na stronie in-
ternetowej powiatkrasnicki.pl. 
 Obecna sytuacja skłoniła wła-
dze powiatu do wprowadzenia zmian w 
funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego  
w Kraśniku. Na podstawie zarządzenia 
Starosty Kraśnickiego od 16 marca br., 
do jego odwołania, Urząd jest zamknięty 
dla interesantów. 
- Zwracam się z prośbą do mieszkańców 
Powiatu Kraśnickiego o ograniczenie do 
niezbędnego minimum wizyt w siedzibie 
Starostwa Powiatowego. Niezbędną doku-
mentację dotyczącą prowadzonych postę-
powań mogą Państwo dostarczyć za po-
średnictwem poczty bądź w punkcie po-
dawczym naszego budynku (Informacja 
- red.). Wątpliwości i pytania można zgła-
szać telefonicznie lub poprzez pocztę elek-
troniczną. - mówi andrzej Rolla Staro-
sta Kraśnicki. - Ponadto już od 14 kwiet-
nia będzie można skontaktować się tele-
fonicznie bezpośrednio ze mną. Na Pań-
stwa telefony będę czekał w każdy wtorek 

w godzinach 12:00 - 15:00, po uprzednim 
wpisaniu się na listę oczekujących i umó-
wieniu terminu rozmowy pod numerem 
telefonu (81) 825 58 99. Proszę o wyrozu-
miałość i zrozumienie w związku z podję-
tymi środkami ostrożności.
 Do dyspozycji mieszkańców są 
numery telefonów: (81) 825 59 89 lub 
(81) 825 58 99, a także adres e-mail: 
sekretariat@powiatkrasnicki.pl
 Jedną z najczęstszych spraw z jaką 
mieszkańcy powiatu kierują się do Staro-

stwa Powiatowego jest rejestracja pojaz-
dów. Procedura ta wymaga zachowania 
odpowiednich terminów, za przekroczenie 
których osoba rejestrująca podlega karze. 
W konsekwencji prowadzenia obostrzeń 
i ograniczeń w dostępie do urzędów  
12 marca została podjęta decyzja o wyłą-
czeniu karania osób rejestrujących pojaz-
dy za przekroczenie 30-dniowego terminu.
- (...)informuję, że w opinii Związku Powia-
tów Polskich obecna sytuacja epidemiolo-
giczna powinna być traktowana jako siła 
wyższa w rozumieniu przepisów KPA (do-
tyczy kary pieniężnej za brak rejestracji 
sprowadzonego pojazdu lub zawiadomie-
nie o nabyciu lub zbyciu pojazdu - red.). 
Tym samym wyłącza ona karanie z tytu-
łu naruszenia art. 140 mb Prawa o ruchu 
drogowym, jeśli miało ono związek z sy-
tuacją epidemiologiczną. - pisze w swoim 
liście Prezes Zarządu Związku Powiatów 
Polskich andrzej Płonka.
 Równie ważne dla mieszkańców 
powiatu jest funkcjonowanie systemu 
nieodpłatnej pomocy prawnej. Na chwi-
lę obecną do dnia 19 kwietnia zmienia się 
sposób obsłuhi interesantów. Wszystko 
wskazuje jednak, że okres ten zostanie 
wydłużony. Do czasu wznowienia pracy 
punktów pomocy prawnej, udzielanie po-
rad będzie odbywało się przy wykorzysta-
niu środków porozumiewania się na odle-
głość. Szczegółowe informacje dostępne 
są pod numerem telefonu 783 660 200.

WsPólNymi siłami zaDbamy o PoRząDek
- W najbliższym czasie zostanie podpisa-
na umowa, na mocy której, jak co roku, 
Powiat Kraśnicki przekaże kwotę 100 tys. 
zł Miastu Kraśnik na potrzeby letniego 
utrzymania wszystkich głównych dróg 
powiatowych na terenie Miasta Kraśnik. 
Zadanie będzie realizowane do końca li-
stopada roku bieżącego. - informuje Ro-
man bijak, członek zarządu Powiatu.

 Magistrat będzie realizować zada-
nia w zakresie utrzymania zieleni przy-
drożnej, sprzątania ulic, chodników, zie-
leńców, ale przede wszystkim, obliczu za-
grożenia jakie niewątpliwie stwarza epi-
demia koronawirusa, zajmie się cyklicz-
nym sprzątaniem i odkażaniem przystan-
ków komunikacji zbiorowej oraz terenów 
przyległych.

 Wspólna inicjatywa Zarządu Powia-
tu oraz władz Miasta Kraśnik obejmie pra-
ce na ulicach: Al. Niepodległości, ul. Kra-
sińskiego, ul. Mickiewicza, ul. Sikorskie-
go, ul. Słowackiego, ul. Kwiatkowskiego, 
al. Tysiąclecia, ul. Chopina, ul. Jagiellońską 
(na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Prze-
chodniej), ul. Koszarową, ul. Lubelską,  
ul. Oboźną, ul. Piłsudskiego i ul. Strażacką.
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ŚRoDoWiskoWe
ceNTRum WsPaRcia
NabieRa kszTałTu

 Projekt pn. „utworzenie Środo-
wiskowego centrum Wsparcia poprzez 
rewitalizację terenu po byłej przychod-
ni specjalistycznej przy al. Niepodle-
głości 23 w kraśniku”, zakłada moder-
nizację i adaptację pomieszczeń prze-
znaczonych na funkcjonowanie Środo-
wiskowego centrum Wsparcia. 
 Głównym celem placówki jest 
wzmocnienie systemu wsparcia dla ro-
dzin osób niepełnosprawnych, dla osób  
z autyzmem i niepełnosprawnością sprzę-
żoną oraz dla osób starszych z chorobami 
i zaburzeniami psychicznymi.
 W Środowiskowym Centrum 
Wsparcia planowane jest uruchomienie 

Ośrodka Wsparcia, w ramach którego 
będą działać dwa Środowiskowe Domy 
Samopomocy, dwóch różnych typów.
 Pierwszy ŚDS typu D, będzie 
wspierał w swych działaniach osoby z au-
tyzmem i niepełnosprawnością sprzężo-
ną oraz ich rodziny. Drugi ŚDS typu C, 
będzie wspierał osoby wykazujące inne 
przewlekłe zaburzenia czynności psy-
chicznych, czyli osoby starsze z objawa-
mi demencji starczej, chorobą alzheime-
ra, itp. oraz ich rodziny. 
 Na bazie Ośrodka Wsparcia, czy-
li dwóch Środowiskowych Domów Samo-
pomocy, powstanie Centrum opiekuńczo 
mieszkalne, gdzie realizowana będzie dzien-

na i całodobowa opieka wytchnieniowa.
- Obecnie została zatwierdzona koncep-
cja i wizualizacja przedsięwzięcia, trwa 
proces administracyjny zmierzający do 
uzyskania pozwolenia na budowę. Po-
wiat Kraśnicki będzie aplikował o dofi-
nansowanie zadania w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
- informuje Wicestarosta Kraśnicki andrzej 
cieśla. - Rozpoczęcie zadania planowane 
jest w IV kwartale bieżącego roku. 
 koszt inwestycji szacowany jest 
na ok. 17 mln zł, a zakończenie projek-
tu przewidziane zostało na iii kwartał 
2023 roku.
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 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Kraśniku z dniem 2.04.2020 r. ogło-
sił nabór wniosków o udzielenie pożyczki 
na pokrycie bieżących kosztów prowadze-
nia działalności gospodarczej dla mikro-
przedsiębiorców na podstawie art. 15zzd 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).
 Jednorazowa pożyczka dla mi-
kroprzedsiębiorców na pokrycie bie-
żących kosztów prowadzenia działal-
ności gospodarczej (art. 15zzd ustawy 
COVID-19).
 O pożyczkę może ubiegać się mi-
kroprzedsiębiorca (zgodnie z definicją 
art. 7 ust. 1 pkt 1 Prawo Przedsiębiorców  
z dnia 6 marca 2018 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1292), który w co najmniej w jednym roku 
z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał 
łącznie następujące warunki:
1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 

10 pracowników oraz 
2. osiągał roczny obrót netto ze sprze-

daży towarów, wyrobów i usług oraz 
z operacji finansowych nieprzekracza-
jący równowartości w złotych 2 milio-
nów euro lub sumy aktywów jego bi-
lansu sporządzonego na koniec jedne-
go z tych lat nie przekroczyły równo-
wartości w złotych 2 milionów euro.

• Prowadził działalność gospodarczą 
przed dniem 1 marca 2020 roku.

• Pożyczka udzielona może być do wy-
sokości kwoty 5000,00 zł. Jest to wspar-
cie jednorazowe. 

• Oprocentowanie pożyczki jest sta-
łe i wynosi 0,05 stopy redyskonta we-
ksli przyjmowanych przez Narodowy 
Bank Polski. 

• Okres spłaty pożyczki nie może być 
dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją  
w spłacie przez okres 3 miesięcy od 
dnia jej udzielenia. 

• Wniosek o pożyczkę należy złożyć do 
powiatowego urzędu pracy, właściwe-
go ze względu na miejsce prowadze-
nia działalności gospodarczej. 

• Pożyczka wypłacana jest na podstawie 
zawartej z mikroprzedsiębiorcą umo-
wy w terminie 2 dni kalendarzowych 
od dnia podpisania umowy pożyczko-
wej. 

• Pożyczka wraz z odsetkami na wnio-
sek mikroprzedsiębiorcy podlega 
umorzeniu, pod warunkiem, że mi-
kroprzedsiębiorca przez okres 3 mie-
sięcy od dnia jej udzielenia nie zmniej-
szy stanu zatrudnienia w przeliczeniu 
na pełny wymiar czasu pracy w sto-
sunku do stanu zatrudnienia na dzień 
29 lutego 2020 r. Pożyczkobiorca zo-
bowiązany jest złożyć oświadczenie  
o utrzymaniu stanu zatrudnienia. 

 Wszelkie informacje dostęp-
ne pod nr tel: 81 826 18 20, 81 826 
18 15 lub za pośrednictwem e-mail: 
sekretariat@pup.krasnik.pl

 W najbliższym czasie planowa-
ne jest uruchomienie kolejnych naborów 
wniosków na następujące formy wsparcia:
 Dofinansowanie przedsiębior-
cy części kosztów wynagrodzeń pra-
cowników oraz należnych od tych wy-
nagrodzeń składek na ubezpieczenie 
społeczne, w przypadku spadku obro-
tów gospodarczych w następstwie wy-
stąpienia COVID-19 (art. 15zzb).
• Oferowane wsparcie skierowane bę-

dzie do przedsiębiorcy posiadające-
go status mikroprzedsiębiorcy, małe-
go lub średniego przedsiębiorcy w ro-
zumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 mar-
ca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 646), który pro-
wadził działalność gospodarczą przed 
dniem 1 marca 2020 r.

• Warunkiem uzyskania wsparcia jest 
wykazanie spadku obrotów gospodar-
czych, rozumiany jako zmniejszenie 
sprzedaży towarów lub usług w ujęciu 
ilościowym lub wartościowym.

• Spadek obrotów jest rozumiany jako 
stosunek łącznych obrotów w cią-
gu dowolnie wskazanych 2 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych w roku bie-
żącym w porównaniu do analogicz-
nych dwóch miesięcy w roku poprzed-
nim. Przy czym wybrany okres powi-
nien mieścić się w ramach czasowych: 
od 1 stycznia 2020 r. do dnia poprze-
dzającego złożenie wniosku.

• Dofinansowanie obliczone zostanie 
według następujących przedziałów 
spadku obrotów: 
1. co najmniej 30% - może być przy-

znane w wysokości nieprzekra-
czającej kwoty stanowiącej sumę 
50% wynagrodzeń poszczególnych 
pracowników objętych wnioskiem  
o dofinansowanie wraz ze składka-
mi na ubezpieczenia społeczne na-
leżnymi od tych wynagrodzeń, jed-
nak nie więcej niż 50% kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia za pra-
cę w rozumieniu ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimal-
nym wynagrodzeniu za pracę, zwa-
nego dalej „minimalnym wynagro-
dzeniem”, powiększonego o skład-
ki na ubezpieczenia społeczne od 
pracodawcy w odniesieniu do każ-
dego pracownika,

2. co najmniej 50% - może być przy-
znane w wysokości nieprzekra-
czającej kwoty stanowiącej sumę 
70% wynagrodzeń poszczególnych 
pracowników objętych wnioskiem  
o dofinansowanie wraz ze skład-
kami na ubezpieczenia społeczne 
należnymi od tych wynagrodzeń, 
jednak nie więcej niż 70% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia, po-
większonego o składki na ubez-
pieczenia społeczne od pracodaw-
cy, w odniesieniu do każdego pra-
cownika,

3. co najmniej 80% - może być przy-
znane w wysokości nieprzekra-

czającej kwoty stanowiącej sumę 
90% wynagrodzeń poszczególnych 
pracowników objętych wnioskiem  
o dofinansowanie wraz ze skład-
kami na ubezpieczenia społeczne 
należnymi od tych wynagrodzeń, 
jednak nie więcej niż 90% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia, po-
większonego o składki na ubez-
pieczenia społeczne od pracodaw-
cy, w odniesieniu do każdego pra-
cownika.

• W celu uzyskania wsparcia należy zło-
żyć wniosek do powiatowego urzędu 
pracy, właściwego ze względu na sie-
dzibę przedsiębiorcy lub miejsce wy-
konywania pracy pracowników w ter-
minie 14 dni od dnia ogłoszenia nabo-
ru przez dyrektora powiatowego urzę-
du pracy.

 Dofinansowanie części kosztów 
prowadzenia działalności gospodar-
czej przedsiębiorcy będącego osobą fi-
zyczną, niezatrudniającego pracowni-
ków, w przypadku spadku obrotów go-
spodarczych w następstwie wystąpie-
nia COVID-19 (art. 15zzc ustawy CO-
VID-19).
• Oferowane wsparcie skierowane bę-

dzie do osoby fizycznej, prowadzącej 
działalność gospodarczą, niezatrud-
niającej pracowników.

• Warunkiem uzyskania wsparcia jest 
wykazanie spadku obrotów gospo-
darczych, rozumianych jako zmniej-
szenie sprzedaży towarów lub usług  
w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

• Spadek obrotów jest rozumiany jako 
stosunek łącznych obrotów w cią-
gu dowolnie wskazanych 2 kolejnych 
miesięcy kalendarzowych w roku bie-
żącym w porównaniu do analogicz-
nych dwóch miesięcy w roku poprzed-
nim. Przy czym wybrane miesiące po-
winny przypadać w okresie przypada-
jącym po dniu 1 stycznia 2020 r. i koń-
czyć się najpóźniej w dniu poprzedza-
jącym złożenie wniosku.

• Dofinansowanie obliczone zostanie 
według następujących przedziałów 
spadku obrotów:
1. co najmniej 30% - może być przy-

znane w wysokości 50% kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia mie-
sięcznie (1300 zł),

2. co najmniej 50% - może być przy-
znane w wysokości 70% kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia mie-
sięcznie (1820 zł),

3. co najmniej 80% - może być przy-
znane w wysokości 90% kwoty mi-
nimalnego wynagrodzenia mie-
sięcznie (2340 zł)

• Wsparcie może zostać przyznane na 
okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

• W celu uzyskania wsparcia należy zło-
żyć wniosek do powiatowego urzę-
du pracy, właściwego ze względu na 
miejsce prowadzenia działalności go-
spodarczej, w terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia naboru przez dyrektora 
powiatowego urzędu pracy.

szczegółowe informacje o formach 
wsparcia oraz niezbędne dokumen-
ty dostępne są na stronie internetowej 
ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
społecznej w zakładce tarcza antykry-
zysowa: www.gov.pl/web/rodzina/tar-
cza-antykryzysowa.
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WsPaRcie Dla szPiTala PoWiaToWego
 samodzielny Publiczny zakład 
opieki zdrowotnej w związku z zaka-
żeniami koronawirusem saRs-coV-2 
podjął szereg działań zapobiegawczych 
zmierzających do zapewnienia bezpie-
czeństwa pacjentom i pracownikom 
szpitala przy jednoczesnym jak naj-
mniejszym ograniczeniu działalności 
szpitala i poradni specjalistycznych.
 Przyjęcia i zabiegi planowe zostały 
wstrzymane, jednak wszystkie pilne przy-
padki są zaopatrywane zarówno w Szpi-
talu jak i w przychodniach specjalistycz-
nych. Lekarze udzielają porad telefonicz-
nie, a zwolnienia i recepty wystawiane są 
w formie elektronicznej. W przypadkach, 
w których nie jest możliwe udzielenie po-
rady zdalnej (np. urazy, konieczność wcze-
śniejszej diagnostyki) pacjenci są proszeni 
o osobiste przyjście do poradni. 
 Szpital został postawiony w stan pod-
wyższonej gotowości, wdrożono specjalne 
procedury i zmieniona została organiza-
cja pracy, dzięki czemu zmniejszono ryzy-
ko rozprzestrzeniania się wirusa.
- Chcę wyrazić olbrzymie uznanie ofiar-
ności sponsorów, dzięki którym jesteśmy 
w stanie nadal opiekować się pacjenta-
mi. - mówi Dyrektor SP ZOZ w Kraśniku 
michał Jedliński. - W czasach gdy ceny 
maseczek, kombinezonów i innych środ-
ków ochrony osobistej drastycznie wzro-
sły, a cześć towarów jest niedostępna, Wa-
sza pomoc jest warta wielokrotnie więcej.
 Dotychczas Szpital Powiatowy 
otrzymał wsparcie w postaci:
• Dotacji od miasta kraśnik w wyso-

kości 300 000 zł. Za powyższą kwotę 
udało się zakupić: 2 w pełni wyposa-
żone respiratory, 3 moduły analizują-
ce gazy do naszych respiratorów oraz 
10 000 szt. zestawów ochrony osobi-
stej (fartuch, maseczka, czepek).

• Darowizny w wysokości 50 000 zł od 
grupy Pbi kraśnik za którą dotych-
czas zakupiliśmy: 4 pulsoksymetry 
oraz 2 zestawy hełmów do prowadze-
nia zewnętrznej wentylacji.

• Darowizny od kraśnickiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i kana-
lizacji w postaci 2 kardiomonitorów 
i 4 pomp infuzyjnych.

• 6 700 zł darowizn pieniężnych od osób 
fizycznych.

• Uszycia ponad 8 000 maseczek. W pracę 
zaangażowało się prawie 30 osób z te-
renu całego powiatu. Dzięki poświęce-
niu swojego prywatnego czasu, sprzętu, 
umiejętności oraz własnych materiałów.

• 5 000 maseczek ochronnych od sta-
rostwa Powiatowego w kraśniku.

• 10 000 szt. rękawiczek ochronnych od 
WkW sp. z o.o. z Zaklikowa.

• 1 600 maseczek chirurgicznych, 200 
par rękawic, 100 czepków, 100 ochra-
niaczy na buty, 30 kombinezonów, 20 
przyłbic od fundacji Wielka orkie-
stra Świątecznej Pomocy.

• 2 000 szt. maseczek ochronnych od 
Wod-bud sp. z o.o. z Kraśnika.

• 2 000 szt. maseczek ochronnych od fa-
bryki łożysk Tocznych w Kraśniku.

• 1 000 maseczek ochronnych od Darex 
sp. z o.o.

• 1 000 szt. kapturów z maską od Przed-
siębiorstwa Handlowego moto-gama 
z Kraśnika.

• 500 maseczek ochronnych od cen-
trum Wolontariatu w Lublinie.

• 600 maseczek ochronnych od firmy 
bownik Przemysław kantor wymia-
ny walut z Kraśnika.

• 500 maseczek ochronnych od Przed-
siębiorstwa Produkcyjno-Handlo-
wo-usługowego „faN” sp.j. J.J.J. 
czubińscy.

• 350 szt. maseczek ochronnych od Don-
kwiat grzegorz smołecki z Urzędowa.

• 300 maseczek ochronnych od Przedsię-
biorstwa Wielobranżowego „gremko” 
z Gminy Turobin.

• 100 masek ochronnych od przedsię-
biorstwa usługi Remontowo budow-
lane Piotr Długosz, z Gościeradowa.

• 100 kg jabłek, 15L miodu od gminy 
gościeradów.

• 50 fartuchów od osP salomin i koła 
gospodyń Wiejskich „Tatarczanki” 
z salomina.

• 20 fartuchów, 40 kombinezonów i 400 
własnoręcznie uszytych maseczek od 
koła gospodyń Wiejskich z liśnika 
Dużego.

• 17 szt. przyłbic, 16 szt. okularów 
ochronnych oraz darowizny pienięż-
nej od firmy Handlowo-usługowej 
„geo-Plan” - zygmunta Piekarza.

• 30 przyłbic od giganci Programowania 
k&l Radosław kulesza z Wyszkowa.

• 10 przyłbic od fundacji Virtual Dream 
z Sosnowca.

• 10L środków do dezynfekcji oraz 480 
maseczek ochronnych od grupy Po-
moc Dla służb medycznych lubliN.

• Kilkudziesięciu przyłbic ochronnych 
od zespołu spice gears Team oraz 
ich sponsorów PPW NaboR i RPrint 
- druk 3D.

• 8 masek pełnotwarzowych z filtrami, 25 
szt. okularów ochronnych, 50 kombi-
nezonów, 122 szt. rękawic nitrylowych, 
430 szt. czyściwa oraz 100L płynów do 
dezynfekcji rąk i powierzchni od firmy 
carsystem-Wschód z Kraśnika.

• 100 szt. maseczek od szyk Handel 
i usługi monika margiel.

 Szpital otrzymuje również środki 
ochrony osobistej z agencji Rezerw ma-
teriałowych w postaci przede wszystkim 
masek chirurgicznych, masek antywiru-
sowych oraz płynów do dezynfekcji, któ-
re są praktycznie nieosiągalne na runku.
- Serdecznie dziękuję również wszyst-
kim, którzy zgłosili chęć szycia maseczek,  
a którym nie byliśmy w stanie dostarczyć 
materiałów, bo są trudno dostępne. Gdy 
tylko uda się zakupić fizelinę, bawełnę, 
gumkę, zgłosimy się do Państwa z proś-
bą o kontynuację pracy.
 Chcę podkreślić dużą świadomość 
mieszkańców powiatu kraśnickiego, któ-
rzy znając obowiązujące procedury zgła-
szają podejrzenie zakażenia i kierują się 
po pomoc do służb sanepidu i szpitali za-
kaźnych. - dodaje Michał Jedliński. - Do-
tychczas,  40 pacjentów wymagało zwe-
ryfikowania, czy są zakażeni COVID-19. 
Wszystkie testy dały rezultat negatywny.
 Dzięki otrzymywanym środkom, 
dyscyplinie i czujności personelu oraz 
wdrożonym zmianom organizacyjnym, 
dotychczas nie uległ zakażeniu żaden 
pracownik naszego Szpitala. W przy-
padku konieczności nagłej hospitaliza-
cji i operacji pacjenta, który oprócz nor-
malnych schorzeń jest również zakażo-
ny COVID-19, Szpital jest w stanie zabez-
pieczyć personel przez około 7 dni. Przy 
obecnym obciążeniu zużywamy dziennie 
co najmniej 500 maseczek ochronnych 
i 300 fartuchów. Dlatego proszę Was 
wszystkich abyście nie ustawali w wysił-
kach, ponieważ pracownicy Szpitala na-
dal potrzebują wsparcia. Przed nami dłu-
gie miesiące pracy z COVID-19, bez Was 
i Waszej pomocy nie damy rady. W imie-
niu wszystkich pracowników Szpitala wy-
razy wielkiego składam uznania za Pań-
stwa ofiarność i poświęcenie.
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kszTałceNie oN-liNe

 epidemia koronawirusa wpływa 
na niemal każdy aspekt życia codzien-
nego Polaków. zmagając się z wyzwa-
niami jakie stawia przed nami każ-
dy dzień, łatwo jest nam zapomnieć  
o sprawach równie istotnych tj. eduko-
wanie młodzieży.
- Od 16 marca placówki oświatowe na te-
renie całego kraju pozostają zamknię-
te. Młodzież, jak to młodzież, z pewno-
ścią ucieszyła się z dni wolnych od na-
uki, ale to my dorośli nie możemy zanie-
chać starań wkładanych w ich kształcenie 
i wychowanie. - zauważa Starosta Kraśnic-
ki andrzej Rolla - wieloletni nauczyciel. 
- Od początku sprawowania mandatu rad-
nego, jaki również po objęciu funkcji Staro-
sty Kraśnickiego, podkreślałem, że oświa-
ta jest szczególnie bliska memu sercu. 
Dlatego niezmiernie cieszą podejmowa-
ne przez rząd działania, mające na celu 
zachowanie ciągłości procesu nauczania 
i przystosowania go do aktualnej sytuacji.
 W związku z epidemią, na podsta-
wie rozporządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej od 25 marca nauczyciele mają 
obowiązek pracy zdalnej z uczniami w 
postaci zajęć online. Podejmowane przez 
uczniów aktywności podlegają ocenie. 
 Rozwój oraz łatwiejszy dostęp do 
technologii i sieci Internet, daje nam dzi-
siaj możliwości, jakie jeszcze kilka lat temu 
trudno było sobie wyobrazić. Zarówno na-

uczyciele jak i uczniowie mają dostęp do 
wielu narzędzi, które znacznie ułatwia-
ją przekazywanie, zdobywanie i poszerza-
nie wiedzy. Choć już od jakiegoś czasu wie-
le z nich jest wykorzystywana w tym celu, 
to nie zastąpią one zalet, jakie daje bezpo-
średni kontakt ucznia z nauczycielem. Nie 
mniej jednak stanowią one świetne rozwią-
zanie w dobie obecnego kryzysu.
- Nauczanie on-line, czy tzw. szeroko poję-
ty e-learning stosuję już od wielu lat. Uwa-
żam to za bardzo dobrą formę wspoma-
gania tradycyjnego nauczania. - mówi 
Tomasz grębski - nauczyciel matematy-
ki z kraśnickiego „Reja”. - W obecnej sy-
tuacji stało się ono główną formą naucza-

nia, szkoda tylko, że w takich okoliczno-
ściach.
 W celu realizowania podstawy pro-
gramowej do dyspozycji mamy wiele na-
rzędzi takich jak strony internetowe, ko-
munikatory, serwisy streamingowe, por-
tale społecznościowe, aplikacje działające 
w tzw. chmurze, e-podręczniki i wiele in-
nych. Szczególnie przydatny jest stosowa-
ny z powodzeniem dziennik elektronicz-
ny, który daje rodzicom stały wgląd w po-
stępy swoich dzieci i umożliwia konsulta-
cje z nauczycielami.
 Niestety pomimo znacznej liczby 
dostępnych instrumentów wciąż nie każ-
dy ma możliwość pełnego ich wykorzysta-
nia. Aby poprawić tę sytuację i wesprzeć 
szkoły w realizacji kształcenia na odle-
głość, Powiat Kraśnicki otrzyma grant w 
kwocie 100 tys. zł na zakup sprzętu kom-
puterowego. Grant został przyznany w 
ramach konkursu „Zdalna Szkoła” uru-
chomionego przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa. Pieniądze będą przezna-
czone na zakup laptopów, które zostaną 
przekazane szkołom wkrótce po Świę-
tach Wielkanocnych. Na czas zdalnego 
nauczania sprzęt będzie użyczony najbar-
dziej potrzebującym uczniom.
 Ponadto szkoły powiatowe otrzy-
mają wsparcie od Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego Jarosława Stawiarskie-
go. W ramach akcji „Lubelskie wspiera 
uczniów’’ naszemu samorządowi zostanie 
przekazane w użyczenie 61 tabletów, któ-
re będą wyposażone w kompletne opro-
gramowanie oraz bezpłatny dostęp do In-
ternetu na okres 3 miesięcy.
- Chcę serdecznie podziękować Panu Mar-
szałkowi za pomoc okazaną naszym 
uczniom. - mówi Starosta Kraśnicki. - Uży-
czony sprzęt z pewnością ułatwi zdobywanie 
wiedzy w tym trudnym dla nas czasie. Wie-
rzę, że z tego przykrego doświadczenie mło-
dzież wyciągnie naukę dzięki czemu lepiej 
poradzi sobie z wyzwaniami przyszłości.
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- Nauczanie on-line, 
czy tzw. szeroko pojęty e-learning stosuję już od wielu lat. 

Tomasz Grębski - nauczyciel matematyki.


