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w uroczystościach otwarcia zakładu brali udział przed-
stawiciele najwyższego kierownictwa firmy na czele 
z Stephanem Vedie, prezesem i dyrektorem generalnym 
VLS oraz tarang jain dyrektorem zarządzającym VLS. 
realizatora obiektu, firmę panattoni reprezentowała 
dorota jagodzińska-Sasson dyrektor generalny. ze strony 
powiatu Lubelskiego uczestniczył artur rumiński sekre-
tarz. w uroczystościach wzięli również udział krzysztof 
urbaś wójt Gminy niemce oraz przedstawiciele lokalnych 
władz samorządowych i miasta Lublin. w roli gospodarza 
wystąpił artur Grudzień dyrektor fabryki. 

Stephane Vedie podczas otwarcia powiedział, że inwe-
stycja w nową fabrykę to kolejny krok w globalnym rozwoju 
firmy. pozwoli na utrzymanie konkurencyjności w branży. 
Strategiczne położenie zakładu w regionie lubelskim, 
który jest zapleczem wykwalifikowanych pracowników, 
pozwoli na dalsze dostarczanie klientom innowacyjnych 
produktów wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie. 

do końca roku w nowej fabryce docelowo powstanie 
około 400 miejsc pracy. poza stanowiskami produkcyj-
nymi firma szuka ekspertów z wyższym wykształceniem 
technicznym i osób, które chcą się rozwijać zawodowo 
w obszarze technicznym. Żeby zadbać o przyszłe kształ-
cenie odpowiednich kadr firma nawiązała współpracę 
z zespołem Szkół w niemcach.

nowo powstała fabryka ma 25 tys. mkw. powierzchni. 
jest zrobotyzowana i wyposażona w specjalistyczne ma-
szyny produkcyjne, lakiernię, napylarki do metalizowania 
i specjalistyczne linie montażowe. powstają w niej lampy 
przednie różnych typów. docelowa, roczna wydajność 
produkcyjna szacowana jest na 3,6 mln sztuk.

podstawową przyjętą wytyczną projektową zakładu 
jest ergonomia procesów wytwarzania pozwalająca na 
osiągnięcie najwyższego poziomu wydajności, pozwala-
jąca jednocześnie na elastyczność i zmienność produkcji. 
jednym z innowacyjnych rozwiązań wdrożonym w no-

Wielkie otwarcie fabryki 
Varroc Lighting Systems
Artur Rumiński

26 marca 2020 r. w Niemcach - powiat Lubelski nastąpiło otwarcie  zakładu produkcyjnego Varroc 
Lighting Systems. Firma Varroc to jeden z największych na świecie producentów oświetlenia do wielu 
typów samochodów osobowych i dostawczych. w lampy tej firmy wyposażone są samochody takich 
światowych marek jak: Volkswagen, audi, Bentley, Fiat, jaguar czy tesla.

wym zakładzie jest tzw. wirtualna Fabryka 4k, która 
została opracowana przez inżynierów Varroc. program 
organizuje komunikację online w procesach produkcji, 
w czasie rzeczywistym. 

nowo otwarty zakład jest drugą, po zrealizowanym 
pod koniec 2017 r. centrum inżynierii w krakowie, lo-
kalizacją firmy w polsce i dwunastą fabryką Varroc na 
świecie. centrala firmy znajduje się w amerykańskim 
plymouth. Firma zatrudnia ponad 8500 pracowników 
w 17 oddziałach na całym świecie.

znaczącą rolę w procesie przygotowania inwestycji do 
realizacji odegrał powiat Lubelski i pracownicy Starostwa 
powiatu w Lublinie prowadzący opiekę administracyjną 
nad tym kluczowym projektem. tempo przeprowadzonych 
prac oraz wynik współpracy z inwestorami pokazują 
profesjonalizm i efektywność współdziałania samorządu 
z inwestorami. Stanowi przykład dla kolejnych realizacji, 
możliwości dalszego rozwoju i wskazuje kolejne poten-
cjały inwestycyjne.

ostatnio powiat Lubelski jest bardzo aktywny w sferze 
pozyskiwania i tworzenia nowych innowacyjnych projektów 
gospodarczych. w porozumieniu z instytutem elektro-
techniki w warszawie tworzone jest Biuro konstrukcyjno 
wdrożeniowe automotive w piotrowicach. w najbliższym 
czasie zostanie otwarty inkubator przetwórstwa pszcze-
larskiego w pszczelej woli. aby dalej rozwijać współpracę 
gospodarczą, w najbliższym czasie uruchomi swoją dzia-
łalność powiatowe Biuro Biznes Lubelskie. Będzie się ono 
zajmowało pozyskiwaniem inwestorów oraz koordynacją 
ich projektów w oparciu o rozwiązania strategiczne i pla-
nistyczne województwa i powiatu Lubelskiego - wylicza 
artur rumiński. wszystkie omawiane projekty są ściśle 
powiązane z procesami edukacyjnymi i wdrażaniem nowych, 
potrzebnych gospodarczo kierunków kształcenia w naszych 
szkołach. powiat Lubelski zaczyna szeroko wykorzystywać 
swój potencjał i przewagi konkurencyjne. 

gospodarka
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 � panie Starosto, rok 2019 był pierwszym rokiem pracy 
dla nowego Zarządu powiatu Lubelskiego. jak ocenia 
pan ten rok?
oceniam bardzo dobrze. udało się nam wejść w rolę 

zarządzających powiatem bez większych zakłóceń. odno-
szę wrażenie, że nie było większych problemów. to jest 
zwykle kłopot jak się zmienia zarządzający w jakiejkol-
wiek instytucji. pojawiają się zawirowania, nagłe zmiany, 
problemy osobowe. tutaj takiej sytuacji nie było. jeśli 
chodzi o sam proces inwestycyjny to zadania, które były 
w trakcie realizacji - kontynuowaliśmy. Świadczenie usług 
administracyjnych jest realizowane bez dodatkowych 
problemów. moja misja, bo tak postrzegam swoją pracę, 
to dążenie do usprawnienia funkcjonowania wszystkich 
jednostek organizacyjnych powiatu oraz zabiegania 
wspólnie z gminami i mieszkańcami powiatu o podnosze-
nie poziomu życia. z tym, że jak się chce coś polepszać, 
usprawniać, to trzeba wiedzieć jak to robić. Byłem rad-
nym powiatu przez ostatnie cztery lata, więc widziałem 
pewne mankamenty, które trzeba usunąć. wiedziałem 
też, że obejmując urząd Starosty, trzeba to poukładać 
sobie logicznie, by wiedzieć, do czego się zmierza. Są 
pewne kluczowe obszary funkcjonowania powiatu, które 
trzeba doskonalić, miedzy innymi po to, by usługi jakie 
świadczy powiat były realizowane jak najlepiej. wymie-
niając te obszary zacznę od edukacji. mamy obecnie sześć 
zespołów szkół ponadpodstawowych. naszym zadaniem, 
jeśli chodzi o edukacje jest dbanie o maksymalnie wysoki 
poziom kształcenia i wychowania. od początku działamy 
w tym kierunku, by tę misję realizować. Bardzo zależy 
nam, by każda szkoła była taką „wyjątkową marką” i była 
kojarzona pozytywnie z konkretnymi kompetencjami, 
które można nabyć podczas kształcenia. chodzi nie tylko 
o to, by nie dać się konkurencji miasta Lublin. tutaj 
potrzeba naprawdę dużo wysiłku, by nie dochodziło do 
likwidacji szkół. w ostatnich latach połączone zostały 
dwie szkoły w Bełżycach i w 2019 roku zlikwidowaliśmy 
szkołę w niedrzwicy dużej. Był to skutek problemów 
z rekrutacją uczniów od wielu lat. aby utrzymać obecny 
stan posiadania i potencjał kształcenia młodzieży, trzeba 
zadbać o markę każdej ze szkół. to zadanie dyrekto-
rów i wydziału edukacji, promocji i Spraw Społecznych 

WyWiad ze StaroStą 
LubeLSkim zdzisławem antoniem
Katarzyna Nowosad

w Starostwie. marka ma być znana, o szkołach ma się 
mówić w kontekście pozytywnym, tj. że wyróżniają się 
kierunkami kształcenia, a absolwenci znajdują pracę na 
rynku, albo też, że uczelnie biją się o takich absolwentów. 
o to chodzi w całym obszarze edukacyjnym.

 � w związku z tym, że szkoły mają budować swoją 
markę, wychodzić naprzeciw uczniom z nową ofertą 
edukacyjną, a co za tym idzie, również stworzyć nową 
bazę dydaktyczną, czy planuje pan jakieś środki fi-
nansowe na ten cel?
jeżeli planuje się takie zadania to z pewnością mu-

szą się znaleźć środki na to. one nie pochodzą tylko 
z subwencji  i dochodów powiatu. musimy wspólnie 
z dyrektorami tychże szkół szukać zewnętrznych źró-
deł finansowania np. z projektów/programów unijnych 
dedykowanych rozwojowi kształcenia w polsce. takie 
są i będziemy o nie aplikować, ponieważ z dochodów 
własnych powiatu nie jesteśmy w stanie wszystkiego 
sfinansować. najważniejsze teraz, by każda szkoła miała 
spójny program rozwoju marki z rozpisanymi dla siebie 
zadaniami w konkretnym czasie i wszystkie siły i środki 
powinny być podporządkowane realizacji wyznaczonych 
celów i zadań. na przykład,  parę tygodni temu pod-
pisaliśmy umowę na wynajem wolnych pomieszczeń 
w naszej szkole w piotrowicach z instytutem elektro-
techniki w warszawie, który to instytut ulokuje w szkole 
biuro badawczo – rozwojowe. to ważna dla nas rzecz. 
celem instytutu jest praca nad nowymi wynalazkami 
niezwykle innowacyjnymi związanymi z motoryzacją. 
jeśli to wszystko się uda, będzie to również duża szansa 
rozwoju dla szkoły. wspólnie z urzędem marszałkowskim 
będziemy realizować projekty, które poprzez promocję 
pszczelarstwa będą wzmacniać, odbudowywać markę 
Szkoły w pszczelej woli.

 � które jeszcze obszary funkcjonowania powiatu chciałby 
pan usprawnić?
kolejny obszar to usługi administracyjne. powiat ma 

tutaj dość szeroki wachlarz zadań. począwszy od usług 
realizowanych przez wydział architektoniczno-Budow-
lany, po zadania realizowane przez wydział komunikacji, 

Samorząd
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wydział Geodezji, czy wydział ochrony Środowiska. to 
typowe obszary usług administracyjnych. nasza rola 
i duża odpowiedzialność, by nad tym wszystkim czuwać. 
pracownicy Starostwa pełnią ważną rolę wobec ludzi 
przychodzących do Starostwa w celu załatwienia jakiejś 
konkretnej sprawy. zadaniem pracowników jest nie tylko 
kierować się przepisami prawa ale również pełnić rolę 
doradczą w stosunku do petenta. i ta strona doradcza 
jest niezwykle ważna. urzędnik nie może przyjmować 
postawy, że jest górą bo więcej wie, a raczej, że w związku 
z tym, że więcej wie, musi pomóc petentowi, by sprawa 
była załatwiona szybko i dobrze. na tym polega budo-
wanie kultury organizacyjnej naszego Starostwa. musze 
powiedzieć ze nie jest z tym źle. Generalnie takie nasta-
wienie było i jest, ale trzeba zwracać uwagę na to, że 
takie jest nasze zadanie wobec klientów. to my służymy 
naszym mieszkańcom, a nie odwrotnie.

następny obszar  to utrzymanie dróg i inwestycje 
drogowe. to coś, co mieszkańcy widzą. poprzedni za-
rząd realizował w ostatnim czasie dwie duże inwesty-
cje drogowe z megaprojektu dla wszystkich powiatów 
naszego województwa pod nazwą „wygodniej, szybciej, 
bezpieczniej”.  pierwsza to rozbudowa drogi nr 2259 od 
ul. Lubelskiej w Bełżycach przez Strzeszkowice i kręż-
nicę jarą do ulic krężnickiej i Żeglarskiej w Lublinie na 
odcinku od Strzeszkowic do granic Lublina z wyłącze-
niem fragmentu pod budowę nowej trasy S19, a druga 
to droga nr 2219 odcinek trasy od węzła nałęczów przy 
nowej S17. to były dwa dość kosztowne zadania inwe-
stycyjne, które kończyliśmy, ale przy okazji sporo było 
analiz dotyczących m.in. zreorganizowania bieżącego 
utrzymania 800km dróg powiatowych. jest już pomysł jak 
to funkcjonowanie usprawnić. w 2019 roku kończyliśmy 
inwestycje wcześniej rozpoczęte ale również złożyliśmy 
propozycje budowy/przebudowy dróg do rządowego 
programu dróg Samorządowych. długa była dyskusja, 
które trasy wybrać, bo potrzeb jest dużo. udało się nam 
porozumieć w całości z radą powiatu i wybrano pięć 
dróg. na pierwsze dwie drogi dostaliśmy już pozytywne 
decyzje. Są po przetargach, w trakcie realizacji, w tym 
roku będziemy je kończyć. mowa tu o przebudowie drogi 
powiatowej nr 2288 kiełczewice – Leśniczówka – Bycha-
wa i przebudowie ciągu komunikacyjnego obejmującego 
drogi powiatowe nr 2236 i 2238 na terenie gminy Bełżyce 
i wojciechów. łącznie to ponad 15 km.  pozostałe trzy 
drogi czekają na decyzje rządowe, ponieważ jest to dłu-
ga procedura wyłaniania tych samorządów, które mają 
otrzymać dofinansowanie i w jakiej wysokości. chodzi tu 
o przebudowę drogi na odcinku Bełżyce - krężnica okrą-
gła, Głusk - dominów, Bychawa - wysokie. w ubiegłym 
roku,  dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, skupiliśmy 
się na budowie chodników. zrealizowaliśmy 9 inwestycji 

Zdj. Mariusz Nadolny

Samorząd
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w gminach. na to jest coraz większe zapotrzebowanie, 
ale jak wszystko kosztowne, dlatego trzeba znaleźć źró-
dła finansowania. kluczem do realizacji tych inwestycji 
jest porozumienie z gminami. chciałbym w tym miejscu 
podziękować władzom wszystkich gmin naszego powiatu 
za wsparcie finansowe inwestycji drogowych.

Są jeszcze dwa ważne obszary usług tj.: opieka zdro-
wotna i pomoc społeczna. 

mamy w powiecie dwa Samodzielne publiczne zakłady 
opieki zdrowotnej: w Bychawie i Bełżycach. na samym 
początku przejęcia zarządu wiedzieliśmy, że jest duży 
problem z jednym z nich tj. z Sp zoz-em w Bychawie. 
pamiętam z poprzednich lat pracy w radzie powiatu, jak 
szpital w Bychawie nieustannie się zadłużał. Sp zoz nr 
1 w Bełżycach nie generował takich strat. problem zatem 
w zoz w Bychawie był wewnętrzny, związany z zarzą-
dzaniem szpitalem. program naprawczy przygotowany 
przez poprzedniego dyrektora był nie do przyjęcia, więc 
dbając o przyszłość tego zakładu, zaistniała konieczność 
odwołania dyrektora. nowy program naprawczy został za-
proponowany przez nowego dyrektora i jest programem, 
który rokuje, że szpital przynajmniej nie będzie się dalej 
zadłużał. ale realizacja całego programu naprawczego 
potrwa wiele lat, co będzie wymagało podejmowania 
często trudnych decyzji. pierwsze efekty widać po wstęp-
nym rachunku zysków i strat za 2019 rok. trzeba pamię-
tać również, że zakłady opieki zdrowotnej to nie tylko 
szpitale, ale też ośrodki zdrowia i podstawowej opieki 
zdrowotnej i należy w nie również inwestować. dla 
Bychawy zaplanowaliśmy pewne nakłady inwestycyjne 
na ten rok. jeśli chodzi o Sp zoz nr 1 w Bełżycach, to 
czeka go przebudowa bloku operacyjnego w ramach 
środków unijnych. powiat dołoży do tego zadania 
1,5 mln złotych. wartość kosztorysowa tej inwestycji to 
około 6,5 mln złotych. jest to dla nas ważna inwestycja. 
już w tym roku rozpocznie się budowa nowego bloku 
operacyjnego. Sukces szpitala w Bełżycach to również 
liczba urodzeń dzieci w szpitalu, która przekroczyła 
400 porodów w 2019 r. to dolna granica, określona 
przez ekspertów jako minimalna, rokująca na dalsze 
utrzymanie oddziału położnictwa. Bełżyce pokazują, 
że dobre zarzadzanie pozwala nie zadłużać się i być 
konkurencyjnym na rynku lubelskim.   

kolejny z obszarów, to wspomniana pomoc społecz-
na, nad którą bezpośredni nadzór sprawuje powiato-
we centrum pomocy rodzinie w Lublinie. potrzeby 
są tutaj bardzo duże, ponieważ jest wiele jednostek. 
przede wszystkim mamy dom pomocy Społecznej w mat-
czynie, domy dziecka, w których często bywamy wraz 
z zarządem i staramy się wspierać inicjatywy związane 
z poprawą warunków mieszkaniowych dla dzieci, które 
tam przebywają. przed nami teraz duża inwestycja, 

która dotyczy powiatowego ośrodka wsparcia dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi w matczynie. placówka ta 
zostanie przeniesiona na teren dawnej szkoły w Bełży-
cach. zaplanowaliśmy już w budżecie pieniądze, które 
zostaną przeznaczone na remont, celem dostosowania 
tego obiektu, do potrzeb osób niepełnosprawnych. mamy 
bowiem świadomość, że osobom niepełnosprawnym 
konieczne jest wsparcie, by zapewnić godne warunki do 
ich rozwoju i właściwego funkcjonowania.

 � panie Starosto, na jakich inwestorów powiat Lubelski 
czeka? w jakim kierunku chciałby pan, by się rozwijał?
te wszystkie obszary wymieniłem nie bez powodu.  

Są to usługi świadczone przez powiat z mocy prawa. dobra 
organizacja tych usług to element konieczny i podstawowy. 
zawsze trzeba poszukiwać usprawnień organizacyjnych 
w funkcjonowaniu tych wszystkich obszarów, bo nigdy 
nie jest idealnie.  chcemy przybliżyć usługi mieszkańcom. 
pierwszym elementem będzie przeniesienie podstawowych 
zadań  wydziału komunikacji do gmin. chodzi o to, by tutaj 
w Lublinie zlikwidować kolejki, a jednocześnie przybliżyć te 
usługi mieszkańcom powiatu. kolejnym przykładem czegoś, 
co przyniesie korzyści organizacyjne będzie utworzenie 
centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych 
powiatu. w tym momencie opracowywana jest koncepcja 
funkcjonowania tego centrum. 

ponadto chcemy podejść profesjonalnie do stworzenia 
Strategii rozwoju powiatu. to ma być dokument, który bę-
dzie pokazywał konkretne inwestycje, przedsięwzięcia, które 
chcielibyśmy, by w naszym powiecie powstały. Strategia 
ma pokazać skuteczną drogę do realizacji tych kluczowych 
dla nas, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy przedsięwzięć. 
jesteśmy po kilku spotkaniach z gminami dotyczącymi 
tego obszaru i w ciągłym kontakcie z urzędem marszał-
kowskim. powiat lubelski dotychczas nie był włączony do 
porozumienia międzygminnego dotyczącego Lubelskiego 
obszaru Funkcjonalnego, w ramach którego realizowane 
są zintegrowane inwestycje terytorialne, co było dla mnie 
niezrozumiałe. my już takie porozumienie podpisaliśmy 
i wchodzimy do Lubelskiego obszaru metropolitarnego, 
który zastępuje Lubelski obszar Funkcjonalny w nowej 
perspektywie finansowej. niestety nie wszystkie gminy 
wchodzą w ten obszar. cztery pozostają poza nim i to jest 
dla nas problem. dlatego właśnie będziemy pracować 
nad Strategią rozwoju powiatu. chcemy uchwycić w niej 
między innymi te elementy, których nie będzie w Strategii 
Lubelskiego obszaru metropolitarnego. rozwój gospodar-
czy to rzecz priorytetowa dla naszego powiatu.  przyszłość 
wysokiej jakości usług zależy od poziomu dochodów wła-
snych. ten dochód obecnie to ponad 30% budżetu. całą 
resztę mamy z różnego typu dotacji i dofinansowań. mimo 
to, te ponad 30% to nasze „oczko w głowie”. jeśli będziemy 
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w stanie więcej dochodu wygenerować, będziemy 
mogli wydatkować więcej na usługi. dochody własne 
powiatu są w 90%  z pit i cit. niewiele jest jednak 
przedsiębiorstw w naszym powiecie. dlatego też 
chcemy wspólnie z gminami pochylić się nad plana-
mi zagospodarowania przestrzennego szczególnie 
w okolicach tras S17 i S19. należy przyjrzeć się jakie 
są możliwości lokalizacji terenów pod inwestycje. 
chcemy wyznaczyć takie obszary, doinwestować 
je i oczywiście ująć w Strategii. to wszystko musi 
być dobrze przemyślane. zależy nam na stworzeniu 
maksymalnie korzystnych warunków dla inwestorów, 
bo takie jest zadanie władz samorządowych. temu 
celowi ma służyć podpisane niedawno porozumienie 
z urzędem marszałkowskim dotyczące powstania 
„powiatowego Biura Biznes Lubelskie”. ten projekt 
to początek tego, co chcemy uzyskać. zależy nam 
na współpracy ze środowiskiem biznesu. jesteśmy 
dużym powiatem, w kluczowym obszarze wokół 
Lublina, a miasto Lublin wyczerpało już swoje tereny 
jeśli chodzi o lokalizację nowych przedsiębiorstw. 
najwyższy czas, by to powiat Lubelski przyjął no-
wych inwestorów. 

 � panie Starosto, kiedy możemy się spodziewać, 
że powstanie Strategia rozwoju powiatu?  
chcielibyśmy, by powstała do końca roku, ale 

ma na to wpływ wiele czynników zewnętrznych. 
teraz zrobimy diagnozę potrzeb i wyznaczymy cele. 
natomiast rozpisanie planu realizacji tychże celów, 
uzależnione jest od podziału  środków finansowych 
dla nowej perspektywy w Brukseli. my musimy 
być gotowi na to, kiedy tam już podejmą decyzje, 
by został nam tylko ostatni krok, tzn. rozpisanie 
zadań definiujących źródła pozyskania środków 
zewnętrznych, niezbędnych do realizacji celów.

 � czego można życzyć panu na ten rok?
chciałbym, by mieszkańcy byli zadowoleni 

z poziomu usług świadczonych w powiecie, by 
plany i zamierzenia, o których tu mówiłem się 
zrealizowały i aby Bóg dał zdrowie, by te zadania 
móc realizować.

 � tego panu i całemu Zarządowi w takim razie 
serdecznie życzę.
dziękuję.

Funkcjonowanie nieodpłatnego poradnictwa w 2020 roku 
na terenie powiatu lubelskiego to rezultat wejścia w życie 1 
stycznia 2016 r. ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
oraz edukacji prawnej, która uszeregowała polskę w gronie 
państw realizujących przepisy unijne o darmowym dostępie 
do porad prawnych na etapie przedsądowym. realizowane 
od 2016 roku usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 
w roku 2020 zostają uzupełnione o nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie i nieodpłatną mediację. 

poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dosto-
sowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej 
oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. 
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między 
innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu 
spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecz-
nego. w razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą 
uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizację. 

w zakres poradnictwa może wchodzić również nieod-
płatna mediacja, czyli dobrowolne i poufne postępowanie, 
w którym niezależna, bezstronna i przygotowana osoba, za 
zgodą stron pomaga im poradzić sobie z konfliktem. włą-
czenie mediacji do katalogu nieodpłatnych usług prawnych 
zwiększy dostępność tej usługi i pozwoli na załatwienie 
niektórych  spraw zanim trafią one na drogę sądową. 

zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy 
prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej 
realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami 
i samorządami prawniczymi.

na terenie powiatu lubelskiego funkcjonuje 16 punk-
tów poradnictwa prawnego i obywatelskiego zlokalizo-
wanych w lokalach udostępnionych przez gminy. osoby 
zainteresowane zapraszamy do punktów najbliższych 
pod względem miejsca zamieszkania. 

z nieodpłatnej pomocy może skorzystać każdy, kto 
złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosz-
tów odpłatnej pomocy prawnej. zgłoszenia telefoniczne 
umówienia wizyt przyjmujemy pod numerem 815 286 714 
w godz. 7:30 – 15:30. informacje na temat udzielania nie-
odpłatnej pomocy prawnej dostępne są na stronie www.
powiat.lublin.pl w zakładce „nieodpłatna pomoc prawna”.

Barbara Boroch

Nieodpłatna 
pomoc praWNa 
na terenie powiatu lubelskiego
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Tomasz Banaszek

cyfryzacja zasobów geodezyjnych 
województwa lubelskiego na finiszu

zadanie na które przeznaczona jest największa część 
budżetu projektu obejmuje realizację prac geodezyjnych: 
modernizację ewidencji Gruntów i Budynków , założenie 
baz Bdot500 (Baza danych obiektów topograficznych 
– baza zawiera informacje o obiektach otaczających 
nas w przestrzeni takich jak drzewa, jezdnie, chodniki, 
schody, skarpy itd.) i GeSut (Geodezyjna ewidencja Sieci 
uzbrojenia terenu – informacji o uzbrojeniu terenu, 
m.in. o przewodach biegnących pod ziemią) - łącznie 
zaangażowano ponad 153 mln zł (127 podpisanych 
umów). najwięcej środków na prace geodezyjne wyda 
powiat Lubelski (15,07 mln zł), drugi pod względem za-
angażowania środków jest powiat Bialski (14,04 mln zł) 
nieznacznie wyprzedzając powiat zamojski (14,01 mln zł). 

dzięki realizacji wszystkich umów na prace geodezyjne 
uda się „ucyfrowić” zasoby geodezyjne obejmujące ponad 
38% powierzchni województwa lubelskiego. cyfryzacja 
zasobów geodezyjnych jest bardzo ważna, ponieważ 
korzystają z nich wszyscy właściciele nieruchomości oraz 
potencjalni inwestorzy. część zbiorów jest już opraco-
wana w wersji numerycznej (cyfrowej), ale duża część 
ma formę analogową (mapy na folii kreślarskiej), co nie 
pozwala na ich szybkie wykorzystanie i udostępnianie. 
dlatego celem podjętego przez powiaty wspólnego 
przedsięwzięcia jest opracowanie numerycznych baz 
danych, włącznie z mapami, by w ten sposób zdecydowa-
nie ułatwić do nich dostęp. obecnie osoby, występujące 
o wydanie dokumentów z rejestru gruntów i budynków 
otrzymują je przeważnie w wersji papierowej.

dzięki planowanemu uruchomieniu e-usług droga 
i formalności związane z obsługą z zakresu geodezji 
i kartografii świadczone przez powiaty zdecydowanie 
się skróci, część spraw będzie można załatwić nawet bez 
konieczności wychodzenia z domu i oczekiwania w urzę-

dowej kolejce. wnioski będzie można składać siedem dni 
w tygodniu, przez całą dobę. cały proces otrzymywania 
informacji i regulowania opłaty za usługi przypominać 
będzie dokonywanie zakupów w sklepie internetowym.

e-usługi będą udostępniane mieszkańcom poprzez 
specjalne oprogramowanie – geoportal. przykładowe 
e-usługi udostępnione w geoportalu:

 � dla wszystkich klientów:
 � dostęp do mapy ewidencyjnej oraz zasadniczej 

z możliwością przybliżonego pomiaru odległości 
i powierzchni,

 � zamówienie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów 
i budynków,

 � zamówienie kopii mapy zasadniczej,
 � zamówienie kopii baz danych: eGiB, Bdot500, GeSut 

 � dla pracowników urzędów gmin:
 � dostęp do aktualnej części opisowej ewidencji 

gruntów i budynków
 � dla projektantów, pracowników urzędów gminy, 
jednostek zarządzających sieciami uzbrojenia terenu:
 � elektroniczne narady koordynacyjne (dawniej zud)

 � dla geodetów:
 � obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych

 � dla rzeczoznawców majątkowych:
 � informacje z rejestru cen i wartości nieruchomości

 � dla komorników:
 � potwierdzenie czy osoba figuruje w ewidencji 

gruntów i budynków
użytkownicy e-usług zaoszczędzą zarówno pieniądze, 

jak i czas, który do tej pory poświęcali na dojazd do 
urzędu oraz oczekiwanie na realizację sprawy. uprosz-
czeniu ulegnie również sam proces pozyskania danych 
od momentu złożenia wniosku do czasu otrzymania 
zamówionych materiałów. 

każdy podróżujący po polsce gołym okiem widzi efekty realizacji projektów dofinansowanych ze środków 
europejskich. Najbardziej widoczne są oczywiście drogi, baseny czy sale gimnastyczne. unia europejska 
umożliwia realizację zadań, które są może mniej „widoczne w terenie”, ale równie ważne, ponieważ korzystają 
z nich wszyscy mieszkańcy. Świetnym przykładem takiego rodzaju zadania jest realizacja projektu „e-Geodezja 
cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. jest to wspólne zadanie wszystkich dwudziestu po-
wiatów ziemskich z terenu województwa lubelskiego. realizacja projektu rozpoczęła się w 2016 roku a jego 
zakończenie planowane jest na koniec 2020 roku. łączna wartość wydatków to 187,5 mln złotych, z czego 
85% to środki pochodzące z budżetu unii europejskiej. 
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dodatkowo w ramach projektu opracowano cyfro-
wą ortofotomapę, obejmującą zdjęcia lotnicze terenu 
wszystkich dwudziestu powiatów ziemskich województwa 
lubelskiego. w chwili obecnej aktualną ortofotomapę 
można zobaczyć na stronie internetowej Głównego urzę-
du Geodezji i kartografii - http://mapy.geoportal.gov.pl/

Spośród pozostałych zadań projektowych można 
wymienić m.in.: nadzór nad wykonaniem prac geode-
zyjnych i kartograficznych, skanowanie dokumentów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
zakup sprzętu informatycznego, zakup oprogramowania 
do utworzenia lub rozbudowy istniejących geoportali do 
świadczenia e-usług. 

łączna kwota wydatków powiatu Lubelskiego w ra-
mach projektu to ponad 17,4 mln zł. Środki te zostały 
przeznaczone głównie, na realizację prac geodezyjnych 
na terenie gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Głusk, 
wólka, jabłonna, Strzyżewice (część gminy) i wysokie. 

mając na uwadze powyższe, proszę się nie dziwić, kiedy 
zobaczą państwo geodetę robiącego pomiary, w polu, 
czy przed domem – oni po prostu wykonują swoją pracę, 
aby państwo mogli korzystać w przyszłości z jej efektów.

projekt „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny wo-
jewództwa lubelskiego” realizowany jest w ramach 
regionalnego programu operacyjnego województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 2 
cyfrowe Lubelskie, działanie 2.1 cyfrowe Lubelskie, 
w formie współfinansowania ue oraz współfinansowania 
krajowego z budżetu państwa

Lider projektu: powiat Lubelski, partnerzy: powiat 
Bialski, powiat Biłgorajski, powiat chełmski, powiat 
Hrubieszowski, powiat janowski, powiat krasnostawski, 
powiat kraśnicki, powiat Lubartowski, powiat łęczyński, 
powiat łukowski, powiat opolski, powiat parczewski, 
powiat puławski, powiat radzyński, powiat rycki, po-
wiat Świdnicki w Świdniku, powiat tomaszowski, powiat 
włodawski, powiat zamojski.

tytuł projektu: „e-Geodezja – cyfrowy zasób 
geodezyjny województwa lubelskiego”
Nazwa Beneficjenta: powiat Lubelski
Numer i nazwa działania: działanie 2.1 cyfrowe 
Lubelskie
całkowita wartość projektu: 187 500 000,00 zł
całkowite wydatki kwalifikowane: 187 500 000,00 zł
dofinansowanie projektu z ue: 159 375 000,00 zł
dotacja celowa z budżetu państwa: 15 450 000,00 zł
wkład własny partnerów: 12 675 000,00 zł
umowa o dofinansowanie: 
rpLu.02.01.00-06-0039/16-00 
z dnia 18 lipca 2017 r.

depositphotos.com
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dobre kwalifikacje
dają pracę…
Grażyna Gwiazda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie

chciałabym zdecydowanie podkreślić zasadę indywi-
dualizacji działań oraz elastyczność w zakresie dostoso-
wanej formy wsparcia. od poprzedniego roku w naszym 
powiatowym urzędzie pracy w Lublinie rozpoczeliśmy 
stosowanie tzw. wkp czyli nowego narzędzia diagno-
stycznego pokazującego preferencje, zainteresowania, 
kompetencje osób bezrobotnych. najważniejszą bowiem 
rzeczą w procesie ich aktywizacji jest poznanie potencjału 
zawodowego osoby, jej kwalifikacji, talentu, umiejętno-
ści, predyspozycji, pasji. jak mawiał przecież konfucjusz 
„wybierz pracę, która kochasz, i nie przepracujesz ani 
jednego dnia więcej w twoim życiu” 

od nowego roku rozpoczeliśmy w naszym urzędzie 
cykl systematycznych warsztatów pt. „Ćwiczymy twoje 
kompetencje – spotkania z doradcą zawodowym”

tematyka zajęć to m. in. dokumenty aplikacyjne, auto-
prezentacja, wyznaczanie celów zawodowych, przygoto-
wanie do rozmowy kwalifikacyjnej, metody poszukiwania 
pracy i kwalifikacje potrzebne na rynku pracy.

psycholog omawia też metody radzenia sobie ze 
stresem i trudnymi sytuacjami, pracuje nad samooceną 
i wzmacnianiem mocnych stron, przełamywaniem barier 
na rynku pracy, komunikacją i efektywnym słuchaniem, 
rozwijaniem postawy asertywnej, planowaniem kariery 
zawodowej i rozwijaniem postawy proaktywnej. warsz-
taty cieszą się coraz większym zainteresowaniem. tak 
naprawdę może przyjść na nie po uprzednim zgłoszeniu 
do doradcy klienta każdy zainteresowany mieszkaniec 
naszego powiatu. poprzez udział w warsztatach, reali-
zowane wkp oraz wsparcie doradcy chcemy pomagać 
naszym osobom pozostającym bez pracy w świadomym 
wyborze swojej ścieżki zawodowej. 

kolejną, konkretną propozycją oferowaną przez urzędy 
pracy są szeroko prowadzone szkolenia indywidualne 
ukierunkowane pod potrzeby pracodawcy bądź pro-
wadzenia przyszłej działalności gospodarczej, czy też 
szkolenia grupowe odpowiadające na zapotrzebowanie 

pracodawców odnoszące się do zawodów deficytowych 
w naszym powiecie bądź w województwie.

zaproponowaliśmy na pierwsze półrocze m .in. szko-
lenia grupowe takie jak: operator obrabiarek sterowa-
nych numerycznie cnc, księgowość z elementami kadr 
i płac, opiekunka dziecięca, opiekunka osób starszych 
i niepełnosprawnych, operator koparko – ładowarki kl. 
iii, magazynier, operator walca jezdniowego, technolog 
robót wykończeniowych, kucharz, czy szkolenie prawo 
jazdy kat. d z kwalifikacją wstępną przyspieszoną. aby 
skorzystać z tych propozycji przyszły uczestnik powi-
nien zgłosić się do swojego dorady klienta i wypełnić 
stosowny wniosek.

jednym z powodów rejestracji w urzędzie pracy jest możliwość rozwoju zawodowego realizowanego 
poprzez różnorodne kursy i szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb zainteresowanych osób.
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oprócz szkoleń osób bezrobotnych mamy również 
możliwość przeszkolenia osób niepełnosprawnych posia-
dających status poszukującego pracy. w tym przypadku 
dostosowane indywidualne kursy i szkolenia finansujemy 
z pFronu.

chciałabym ponadto zaprosić pracodawców mających 
siedzibę bądź oddział na naszym terenie działania, do 
skorzystania z krajowego Funduszu Szkoleniowego prze-
znaczonego na finansowanie kształcenia ustawicznego 
pracowników i pracodawców. 

na ten cel otrzymaliśmy kwotę 500 tys. zł. zachętą 
niech będzie informacja, iż finansujemy między innymi 
szkolenia, kursy, studia podyplomowe w wysokości do 
300 % przeciętnego wynagrodzenia. jeżeli firma zatrudnia 
do 9 osób włącznie, wówczas jest możliwy zwrot nawet 
całości kosztów inwestycji szkoleniowej. powyżej 9 
osób dofinansowanie jest na poziomie 80 %. warunkiem 
niezbędnym jest konieczność 
zatrudniania przynajmniej 
jednego pracownika. wnio-

sek o dofinansowanie z kFSu pracodawca składa do 
właściwego pup ze względu na siedzibę pracodawcy 
albo miejsce prowadzenia działalności.

możliwość ubiegania się o te środki oznacza koniecz-
ność spełnienia przynajmniej jednego priorytetu ogłoszo-
nego przez ministra rodziny, pracy i polityki Społecznej 
(patrz ramka). po szczegółowe informacje zapraszamy 
na naszą stronę internetową lublin.praca.gov.pl. zapra-
szamy serdecznie zainteresowane osoby do skorzystania 
z proponowanych form wsparcia szkoleniowego. 

pamiętajmy, że inwestycja w szkolenie to dobra in-
westycja na przyszłość dająca bądź utrzymująca pracę.
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priorytety wydatkowania krajowego Funduszu 
Szkoleniowego w roku 2020
(priorytety ministra rodziny, pracy i polityki Społecznej)

1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek 
pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
3. wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych 

w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
4. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w fir-

mach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy 
narzędzi pracy;

5. wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczo-
wych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumen-
tach strategicznych/planach rozwoju;

6. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki 
zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, 
opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego 
oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

7. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych 
w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, 
wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej 
przez mrpipS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych 
lub pracowników zakładów aktywności zawodowej.

baRometR ZaWodóW 2020 powiat lubelski

d
eF

Ic
Yt  � asystenci w edukacji

 � betoniarze i zbrojarze
 � elektrycy, 
elektromechanicy 
i elektromonterzy

 � kierowcy samochodów 
ciężarowych i ciągników 
siodłowych

 � logopedzi i audiofonolodzy
 � magazynierzy
 � monterzy elektronicy
 � monterzy instalacji 
budowlanych

 � nauczyciele języków 
obcych i lektorzy

 � nauczyciele nauczania 
początkowego

 � nauczyciele przedszkoli
 � nauczyciele szkół 
specjalnych i oddziałów 
integracyjnych

 � operatorzy i mechanicy 
sprzętu do robót ziemnych

 � operatorzy maszyn 
włókienniczych

 � opiekunki dziecięce
 � opiekunowie 
osoby starszej lub 
niepełnosprawnej

 � pielęgniarki i położne
 � pracownicy ds. 
budownictwa drogowego

 � pracownicy przetwórstwa 
spożywczego

 � projektanci 
i administratorzy baz 
danych, programiści

 � psycholodzy 
i psychoterapeuci

 � robotnicy budowlani
 � samodzielni księgowi
 � spawacze
 � sprzedawcy i kasjerzy

SpołeczeńStwo
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Katarzyna Nowosad

ważny w pracy nad rozwojem stał 
się model oparty na rozumieniu życia 
zawodowego w aspekcie planowania 
i realizowania kariery zawodowej. 
przejawem tej zmiany było min.:

 � rozszerzenie ścieżki zawodowej 
(niekoniecznie wykonywanie jed-
nego zawodu do końca życia),

 � brak typowego etapu przygoto-
wania do zawodu (zawód można 
właściwie zdobyć w każdej chwili 
-> edukacja ustawiczna),

 � wydłużenie czasu edukacji szkol-
nej (kiedyś praca od 15-16 roku 
życia; obecnie w tym wieku kon-
tynuuje się kształcenie w szko-
le ponadpodstawowej).

charakterystyczne jest, więc dą-
żenie do tego, aby okres nauki był 
jak najbardziej otwarty, by człowiek 
w tym czasie jak najwięcej się nauczył 
(z różnych dziedzin życia), zdobył jak 
najwięcej doświadczeń, które będą 
mu przydatne w pracy (działalności 
zawodowej), aby; zdobył jak najwię-
cej umiejętności. ciekawe i aktual-
ne stają się tu słowa pisarza petera 
druckera: „Jeśli przez całe swoje 
życie zawodowe robiłeś jedno, to 
znaczy że nigdy nie dowiedziałeś 
się, kim byłeś.”

Na przestrzeni ostatnich 20 lat nastąpiła bardzo gwałtowna zmia-
na w rozumieniu i postrzeganiu życia zawodowego ludzi. wraz ze 
zmieniającą się rzeczywistością i wystąpieniem szeregu czynników 
ekonomicznych, gospodarczych, politycznych i społecznych.

pLaNoWaNie 
kariery 
zaWodoWej 
– jak zrobić to dobrze?

depositphotos.com

SpołeczeńStwo
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parafrazując, oznacza to, że: im lepiej się poznasz, 
tym łatwiej będzie ci się znaleźć w różnych sytuacjach, 
również zawodowych.

reasumując, w odniesieniu do sytuacji zawodowej 
człowieka musimy raczej mówić o niej jako o karierze 
zawodowej, czymś co trwa przez całe życie, gdyż na 
każdym etapie naszego rozwoju możliwe jest zdobycie 
jakiegoś zawodu, kwalifikacji, czy nowych umiejętności.

karierę zawodową trzeba jednak świadomie zaplano-
wać. trzeba wyznaczyć sobie cel, bądź cele, do których 
będziemy dążyć. zanim to jednak zrobimy, musimy poznać 
szereg czynników warunkujących właściwe zaplanowanie 
przyszłości. poznanie ich – z jednej strony ułatwi nam 
odnalezienie się na rynku pracy, a z drugiej – pozwoli na 
wybór ścieżki zawodowej zgodnej z naszymi własnymi 
możliwościami, predyspozycjami, przekonaniami, itd. de-
cyzje dotyczące wyboru zawodu, czy też – jak wcześniej 
wspomniałam – zaplanowania zawodowej kariery są 
jednymi z ważniejszych. od nich w dużym stopniu zależy 
przyszłe życie. i mimo, że zmieniająca się rzeczywistość 
związana z rynkiem pracy wymaga dużej mobilności 
(umiejętności dokonywania zmian, przystosowania się), 
umiejętności przekwalifikowania się, to niezmiernie 
istotne jest, jak dalece człowiek (szczególnie młody) 
świadomie podejmuje swoją pierwszą decyzję. Skutki 
błędnych decyzji to m.in.:

 � niepodejmowanie pracy w wyuczonym zawodzie 
(strata czasu, po co się tego uczyć, skoro nam nie od-
powiada),

 � niska jakość wykonywanej pracy (z powodu braku 
uzdolnień czy zainteresowań w tym kierunku),

 � brak satysfakcji z pracy,
 � napięcie psychiczne (gdy stwierdzamy, że praca 
nie sprawia nam przyjemności, że przerasta nasze 
możliwości, czy przeciwnie – że nas nudzi).

wśród czynników decydujących o trafnym wyborze 
zawodowym wyróżnia się dwie podstawowe grupy:

1. czynniki wewnętrzne – związane bezpośrednio 
z człowiekiem, z jego indywidualnymi cechami, 
rozwojem, z tym, jaki on jest;

2. czynniki zewnętrzne – znajdujące się poza czło-
wiekiem, czynniki sytuacyjne, wpływające na 
niego w mniejszym bądź większym stopniu, ale 
które należy brać pod uwagę.

przemyślane planowanie własnej kariery zawodowej 
składa się więc z kilku etapów:

1. poznania siebie (czynniki wewnętrzne),
2. poznania zawodów, rynku pracy (czynniki ze-

wnętrzne),
3. konfrontacji tych dwóch czynników,
4. właściwego zaplanowania kariery, czyli określenia 

drogi rozwoju zawodowego, w tym znalezienia 
ścieżek kształcenia prowadzących do wybranego 
zawodu (grupy zawodów).

ważne przede wszystkim powinno być realne spoj-
rzenie na własną osobę. a więc nie to, co mi się wydaje, 
ale to, jak jest rzeczywiście. I jakkolwiek obiektywizm 
w postrzeganiu siebie może być trudny, to:

 � dysponujemy szeregiem obiektywnych narzędzi ba-
dawczych (testy, kwestionariusze), które pomagają 
w samopoznaniu,

 � możemy swoją ocenę siebie skonfrontować z tym, jak 
postrzegają nas inni (szczególnie osoby najbliższe),

 � na terenie całego województwa jest wiele jednostek, 
w których możemy skonsultować się z doradcą za-
wodowym, np. urzędy pracy, oHp, Biura karier itp. 

 � musimy sobie uświadomić, że tylko rzetelne po-
znanie siebie gwarantuje dokonanie jak najbardziej 
skutecznych wyborów.

Przyszłość zawodowa oraz efektywność 
decyzji edukacyjnych i zawodowych 

zaczyna się od CIEBIE. 

SpołeczeńStwo
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NoWe karetki 
w Sp zoz Nr 1 w bełżycach
Magdalena Toporowska-Lebiocka

w dniu 14 lutego 2020 r. przy Sa-
modzielnym publicznym zakładzie 
opieki zdrowotnej w Bełżycach od-
było się uroczyste przekazanie do 
użytkowania zakupionych dwóch 
nowych ambulansów typu ,,p” i ,,S” 
z przeznaczeniem dla zespołów ra-
townictwa medycznego Sp zoz nr 1 
w Bełżycach, wykonujących zadania 
z zakresu ratowania życia i zdrowia 
ludzkiego. zakupione pojazdy, to 
nowoczesne ambulanse z aparaturą 
stosującą nowe technologie w me-
dycynie ratunkowej. ambulans spe-
cjalistyczny ,,S” posiada urządzenie 
do kompresji klatki piersiowej, defi-
brylator z transmisja ekG, respirator, 
nowoczesne nosze z transporterem 
o udźwigu 250 kg. pojazdy kosztowa-
ły łącznie 869.000 zł. finansowanie 
z dotacji wojewody lubelskiego to kwota 772.500 zł 
a dotacja z powiatu Lubelskiego wyniosła 80.000 zł.

Stare karetki, które zakupione zostały w 2009 roku 
z dużym przebiegiem często ulegały awariom, trzeba 
było je pilnie naprawiać i wynajmować pojazdy zastęp-
cze. w takich sytuacjach trudno było zapewnić ciągłość 
realizacji świadczeń ratownictwa medycznego, utrzymać 
parametry mediany i maksymalnego czasu dojazdu. 
koszty napraw, wynajmu, holowania były bardzo wysokie. 

załoga działu ratownictwa medycznego, to pra-
cownicy o wysokich kwalifikacjach działają w rejonie 
operacyjnym ro 06/01 lubelskim, w obszarze miasta 
i gminy Bełżyce, gminy Borzechów, niedrzwica duża 
i wojciechów, czasem ambulanse dysponowane są rów-
nież do poniatowej, chodla, opola lubelskiego, nałę-
czowa i w zachodni rejon Lublina. wykonujemy rocznie 
ok. 3200 wyjazdów.

dyrektor Sp zoz nr 1 w Bełżycach pan dariusz ka-
miński szczególne słowa podziękowania za udzielone 
wsparcie przekazał panu posłowi byłemu wojewodzie- 
przemysławowi czarnkowi, który udzielił dotacji, Staro-

ście Lubelskiemu zdzisławowi antoniowi, wicestaroście 
Lubelskiemu andrzejowi chrząstowskiemu oraz zarządo-
wi powiatu w Lublinie za wspieranie działań i udzielanie 
dotacji, dyrektorowi wydziału Finansów i certyfikacji 
urzędu wojewódzkiego pani Beacie niemczyk za wiel-
kie zaangażowanie, pani dyrektor wydziału zdrowia 
urzędu wojewódzkiego agnieszce kowalskiej- Głowniak 
za pomoc w działaniach związanych z przekazaniem 
dotacji. dyrektor podziękował również pracownikom 
Sp zoz nr 1 w Bełżycach za zaangażowanie w działania 
logistyczne, przeprowadzenie procedury przetargowej 
i rozliczenie dotacji.

nowe ambulanse przeznaczone będą wyłącznie do 
obsługi systemu państwowego ratownictwa medycznego, 
usprawnią jego funkcjonowanie, zapewnią niezawodność 
dojazdów do miejsc wezwania i transportów pacjentów 
do Sor, izb przyjęć oraz specjalistycznych oddziałów 
szpitalnych, co znacznie wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa zdrowotnego mieszkańców naszych obszarów 
działania i obszarów z nimi sąsiadujących.

zdrowie
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wychodząc naprzeciw potrzebom zdrowotnym mieszkanek Gminy jabłonna i okolic, z myślą o szero-
ko rozumianej profilaktyce, diagnostyce położniczej i ginekologicznej w dniu 19 lutego br. odbyło się 
uroczyste otwarcie Gabinetu Ginekologiczno-położniczego przez wicestarostę Lubelskiego andrzeja 
chrząstowskiego, dyrektor ds. medycznych joannę Zielińską, koordynatora poZ-ów Ninę Siejko, pełno-
mocnika ds. wdrażania i realizacji programu naprawczego Sp ZoZ w Bychawie piotra derkaczewa oraz 
przedstawicieli władz Gminy jabłonna w osobach: Sekretarza Gminy jabłonna ryszarda próchnickiego 
oraz Skarbnika Gminy jabłonna jolanty Góry a także przez przewodniczącą komisji Zdrowia i pomocy 
Społecznej rady powiatu w Lublinie marię Studzińską oraz przedstawicieli rady powiatu w Lublinie: 
annę Grzywaczewską, urszulę paździor oraz andrzeja kłapeć. 

Magdalena Toporowska-Lebiocka

Nowa poradnia 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w Jabłonnie

zdrowie
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 Gabinet jest czynny w poniedziałki 
w godz. 8.00 - 12.00 i w środy w godz. 
9.00 - 13.00. usługi w dziedzinie gi-
nekologii i położnictwa świadczy dr 
n. med. wacława Zalewska i lek. med. 
Sylwia pałubska. 

wyzwaniem XXi wieku dla współ-
czesnej medycyny jest m. in. reali-
zowanie profilaktyki na wysokim 
poziomie. do tego zadania niezbędna 
jest wyspecjalizowana kadra lekarska, 
a także profesjonalne wyposażenie 
gabinetu. Samodzielny publiczny za-
kład opieki zdrowotnej w Bychawie 
zadbał o adaptacje pomieszczeń, 
przygotowanie dodatkowego intym-
nego gabinetu przygotowawczego 
dla kobiet, a także zakupiono profe-
sjonalny fotel ginekologiczny.

 Gabinet będzie również wyposażo-
ny w sprzęt uSG, ponieważ wsparcie 
finansowe na ten cel zadeklarowali 
podczas otwarcia poradni przedsta-
wiciele Gminy jabłonna. pełna dia-
gnoza, bez konieczności wyjazdu na 
kolejne badania to nie tylko wygoda 
dla pacjentek, ale również ogromna 
oszczędność czasu i pieniędzy.

zdrowie
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czym jest 
koroNaWiruS?
nowy koronawirus SarS-cov-2 wywołuje chorobę o nazwie coVid-19. choroba objawia 
się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. najbardziej 
narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną od-
pornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

jak się zabezpieczyć przed 
koroNaWiruSem?
wirus przenosi się drogą kropelkową. aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu 
koronawirusowi. można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, za-
prezentowane poniżej. metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym 
chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, 
szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

zdrowie
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zajęcia pełne uśmiechu 
w poradni psychologiczno-pedagogicznej 
w bychawie
Magdalena Gąbka, Iwona Zaręba

w tym roku Ferie zimowe w poradni mimo braku śniegu za oknem 
okazały się ciekawą propozycją dla grupy dzieci w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym. uczestnicy nie tylko odpoczywali od 
szkolnych obowiązków, ale przede wszystkim kreatywnie spędzali 
czas w grupie nowych rówieśników. w zajęciach wzięły udział dzieci 
w wieku od 4 do 7 roku życia z terenu działania poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej w Bychawie.

zajęcia prowadziły: iwona zaręba 
– logopeda oraz magdalena Gąbka 
– pedagog. Spotkania w grupie mia-
ły na celu nie tylko dobrą zabawę, 
ale także rozwijanie wielu talentów: 
plastycznych, aktorskich, a także do-
skonalenie umiejętności społecznych 
i odkrywanie atrakcyjnych sposobów 
spędzania czasu wolnego. Był czas 
na naukę piosenek i wierszyków, 
ale także na wykonanie laurki dla 
babci i dziadka z okazji ich święta. 
w programie znalazły się liczne gry, 
konkursy i zabawy integracyjne, jak 
również zabawy ruchowe i ćwiczenia 
relaksacyjne. wśród dzieci nawiązały 
się nowe przyjaźnie, a dzieci z rado-
ścią przyznały, że z ochotą wezmą 
udział w następnej edycji takich zajęć. 

edukacja
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z zajęć organizowanych na terenie 
poradni psychologiczno pedagogicz-
nej w Bychawie skorzystały dzieci 
z gmin Bychawa, Strzyżewice, wy-
sokie i krzczonów. 

czas zimowego wypoczynku został 
wykorzystany nie tylko na zabawę. 
poprzez różnego rodzaju aktywności, 
dzieci ćwiczyły słuch fonematyczny, 
rozwijały pamięć słuchową, orientację 
przestrzenną i kierunkową, sprawność 
manualną i grafomotoryczną oraz 
koncentrację i uwagę. dodatkowo 
poprzez różnego rodzaju ćwiczenia 
i zabawy logopedyczne dzieci uspraw-
niały narządy artykulacyjne, rozwijały 
i wzbogacały słownik. zastosowano 
elementy logorytmiki, terapii ręki, ele-
menty metody knillów oraz różnego 
rodzaju gry i zabawy dydaktyczne. 

zabawy ruchowe były świetnym 
ćwiczeniem w zakresie motoryki dużej. 
ponieważ zajęcia odbywały się w gru-
pie zróżnicowanej wiekowo, dzieci 
uczyły się współpracy, wzajemnej 
pomocy i odpowiedzialności. celem 
zajęć było przede wszystkim umożli-
wienie dzieciom odkrywania własnych 
mocnych stron, talentów, doskona-
lenia umiejętności społecznych, po-
znania nowych przyjaciół, rozwijania 
twórczości i kreatywności. dodatkowo 
pojawił się element pozytywnej ry-
walizacji podczas gier planszowych 
i zabaw ruchowych. zajęcia zostały 
pozytywnie ocenione przez rodziców. 
uznano, że były bardzo interesujące 
i atrakcyjne dla dzieci. pozwoliły nie 
tylko przyjemnie spędzić czas, ale 
również umożliwiły nabycie nowych 
umiejętności i doświadczeń. na zakoń-
czenie dzieci otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i gadżety.

dziękujemy za wspólnie spędzony 
czas i zapraszamy na kolejne przy-
gody z poradnią.

edukacja
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janina ciołek urodziła się 24 maja 1924 roku w kręż-
nicy jarej w części zwanej kolonią i tam mieszkała do 
śmierci. z domu rodzinnego wyniosła ważne wartości, 
które realizowała w swoim życiu: miłość do Boga, ojczy-
zny i bliźnich. jako młoda dziewczyna lubiła się uczyć 
i miała chęci i możliwości zdobywania wiedzy. przed 
wojną rozpoczęła naukę w szkole średniej w Lublinie 
i tam też czasowo zamieszkała. niestety wybuch drugiej 
wojny światowej zniweczył jej plany. wróciła do domu 
rodzinnego. kiedy na terenie krężnicy jarej powstała 
podziemna organizacja, przemianowana w 1942 roku 
w armię krajową, w jej szeregi wstąpiło wielu młodych 
ludzi. czternasta placówka obejmowała swoją działal-
nością tereny gm. niedrzwica duża i była podzielona na 
cztery plutony. Stanowiła część składową V rejonu obwód 
Lublin powiat, inspektorat i i okręg Lublin. dowódcą 14 
placówki był „mir” – krzysztof Goliński, a jego zastęp-
cami byli: „mostek” – józef kruk pochodzący z kolonii 
krężnica jara i „Żaba” – Szczepan Żelazny z niedrzwicy 
dużej. do oddziału wstąpił najpierw jej brat józef ciołek 
– pseudonim „mewa”, a później janina. zasiliła szeregi 
grupy sanitarnej i przyjęła pseudonim „Lidia”. ona, tak 
jak większość członków 14 placówki, przysięgę żoł-
nierską składała przed komendantem – podchorążym 
krzysztofem Golińskim, pseudonim „mir”. podobnie jak 
i inni zaprzysiężeni żołnierze ak przechodziła szkolenie 
wojskowe i sanitarne. jedną z większych i tragiczniejszych 
akcji, w jakiej brała udział jako sanitariuszka była pomoc 
poszkodowanym w katastrofie kolejowej niemieckiego 
pociągu w lipcu 1944 roku. poszkodowanymi byli polacy 
podróżujący w otwartych wagonach przed lokomotywą, 
które wyleciały w powietrze po najeździe na miny pod-
łożone na torach. jak wspominali członkowie jej rodziny 
wszystkie czyste, lniane prześcieradła zostały tej nocy 
zabrane z domu i przeznaczone do opatrywania rannych.

z końcem lipca 1944 roku nastał kres działań wo-
jennych z okupantem niemieckich, ale zaczęła się inna 

okupacja – sowiecka. oficjalnie powstało niepodległe 
państwo polskie –rzeczpospolita polska, ale niestety nie 
miało to państwo pełnej niepodległości i niezawisłości, 
wszelkie wytyczne pochodziły z moskwy. co to oznaczało 
dla żołnierzy armii krajowej? prześladowania.

19 stycznia 1945 roku ostatni dowódca ak gen. okulicki 
wydał następujący rozkaz.: „Żołnierze armii krajowej! 
daję wam ostatni rozkaz. dalszą swą pracę i działalność 
prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości 
państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. 
Starajcie się być przewodnikami narodu i realizatorami 
niepodległego państwa polskiego. w tym działaniu każdy 
z was musi być dla siebie dowódcą. w przekonaniu, że 
rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko 
polsce oraz by wam ułatwić dalszą pracę - z upoważnienia 
pana prezydenta rzeczypospolitej polskiej zwalniam 
was z przysięgi i rozwiązuję szeregi ak.w imieniu służby 
dziękuję wam za dotychczasową ofiarną pracę. wierzę 
głęboko, że zwycięży nasza Święta Sprawa, że spotkamy 
się w prawdziwie wolnej i demokratycznej polsce. niech 
żyje wolna, niepodległa, Szczęśliwa polska!”. 

wielu żołnierzy ak ujawniło się i zostało aresztowa-
nych, wielu zeszło do podziemia i dalej prowadziło walkę, 
wówczas z nową władzą i dyrektywami sowieckimi. na 
terenie Lubelszczyzny kierował taką walką antysowiecką 
Hieronim dekutowski, pseudonim „zapora”. do „zapor-
czyków” dołączyli też niektórzy członkowie 14 placówki 
ak krężnica jara, a wśród nich była również janina. 
oprócz sanitariuszki pełniła także funkcję łączniczki. 
kolportowała zakazaną przez władzę komunistyczną 
prasę, przenosiła meldunki, poufne listy. jej ostatnim 
zadaniem było doręczenie koperty do rąk marii peł-
czyńskiej. krótko po tym została aresztowana. czy była 
śledzona? czy ją ktoś wydał? czy to było przypadkowe 
zatrzymanie i rewizja i znaleziono przy niej nielegalną 
prasę? dziś nie znajdziemy odpowiedzi na te pytanie. 
Faktem jest aresztowanie janiny ciołek, rozprawa sądowa, 

Sanitariuszka „Lidia” 
z 14 placówki ak krężnica jara
Krystyna Roman – Stowarzyszenie AK z Niedrzwicy Dużej 

27 sierpnia minęło 15 lat od śmierci janiny kowalczyk z domu ciołek i jest to okazja do przypomnienia, 
a właściwie szerszego przedstawienia naszej społeczności postaci sanitariuszki „Lidii”.
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wyrok – dwa lata więzienia na lubelskim zamku. Bijąc 
ją i katując próbowano wyciągnąć z niej informacje na 
temat współtowarzyszy. nie udało się oprawcom z niej 
nic wydobyć, bo nie nastąpiły kolejne aresztowania. 
w więzieniu janina zachorowała na czerwonkę. Była 
bardzo słaba, właściwie nie dawano jej szans na przeżycie 
i dlatego pozwolono matce odwiedzać ją w więziennym 
szpitalu. matka, marianna ciołek, nosiła do tego szpi-
tala jakiś płynny tłuszcz, którym ją poiła. dzięki temu, 
modlitwom i opatrzności Bożej janina przeżyła, choć 
była już w agonii. rodzina starała się o ułaskawienie, 
niestety prośby odrzucono. wobec tego próbowano 
innymi metodami wydostać janinę z więzienia. rodzice 
sprzedając chyba kawałek ziemi zdobyli pieniądze i wy-
kupili ją. wróciła do domu 5 stycznia 1946 roku. Była 
w strasznym stanie – jej ciało stanowiło jedną wielką 
ranę. postrzępione kawałki ubrania przyklejone były do 
pokrwawionego ciała pokrytego strupami, krwiakami… 
najbliżsi otoczyli ją troskliwą opieką i powoli wracała do 
zdrowia i sił. po pobycie w więzieniu pozostała wielka 
trauma i strach – strach o siebie i najbliższych. ten strach 
towarzyszył jej całe życie. w ostatnich dniach lutego 
1946 roku wyszła za mąż za jana kowalczyka z krężni-
cy jarej. do jej domu wprowadził się mąż. poczuła się 
nieco pewniej, bezpieczniej, bo obok niej był ktoś, kto 
się nią opiekował, służył pomocą. jej prześladowcy nie 
zapomnieli jednak o niej. przez wiele lat nachodzili 
rodzinę, straszyli podpaleniem, stukali do okien nocą, 
przytykali rozżarzone papierosy do szyb, ścian domu. 
to wszystko burzyło spokój rodzinny i nie pozostawało 
bez wpływu na psychikę janiny, jej męża i córek. niejed-
nokrotnie nocą uciekali do lasu. w czasie wojny w domu 
państwa ciołków często przebywali partyzanci, mieli 
tam stację łączności, przechowywali też u nich radio, 
słuchawki i inne akcesoria łączności. jedna z córek jana 
kowalczyka pamięta, jak w połowie lat pięćdziesiątych 
zapakował to wszystko do koszyka i zakopał w krzakach 
w rowie. Bał się, że podczas rewizji zostanie znaleziona 
radiostacja i będzie powód do aresztowania i dalszego 
szykanowania rodziny. niestety po latach nie dało się 
odszukać tych zakopanych „wojennych skarbów”, a szko-
da, bo byłyby to ciekawe dowody wojennej przeszłości 
mieszkańców krężnicy.

pani janina kowalczyk z domu ciołek nigdy nie chciała 
wracać do tych tragicznych przeżyć, nie opowiadała o tym 
córkom. Bała się . Bała się o siebie i rodzinę. temat wojny 
był tematem tabu. przez resztę swojego życia przeszła 
cicho, modląc się, pracując w gospodarstwie i wycho-
wując córki. Starała się być niezauważaną przez ludzi. 
ten krótki okres więzienia zabrał wówczas tej młodej, 
pięknej dziewczynie, zdrowie i pozostawił trwałe blizny 
nie tylko na ciele, ale przede wszystkim na duszy.

kiedy nastąpił przełom polityczny w polsce i zaczęto 
doceniać ludzi, którzy w czasie wojny walczyli z niemcami 
w szeregach armii krajowej, a później z komunizmem, 
doceniono również sanitariuszkę „Lidię”. 18 stycznia 
1991 roku otrzymała legitymację Światowego związku 
Żołnierzy armii krajowej, a nieco później krzyż armii 
krajowej – odznaczenie honorujące członków polskie-
go państwa podziemnego z okresu ii wojny światowej. 
(krzyż armii krajowej został ustanowiony w 22 rocznicę 
wybuchu powstania warszawskiego, 1 sierpnia 1966 
przez generała tadeusza Bora-komorowskiego, byłe-
go dowódcę ak i ówczesnego przewodniczącego rady 
naczelnej koła ak w Londynie. dopiero od 1992 został 
uznany za polskie odznaczenie wojskowe, nadawane przez 
prezydenta rp. jego nadawanie uznano za zakończone 
z dniem 8 maja 1999.)

w 2017 roku rodzina otrzymała pismo z oddziałowej 
komisji Ścigania zbrodni przeciw narodowi polskiemu 
ipn w Lublinie informujące o unieważnieniu wyroku 
wydanego na janinę ciołek za działalność na rzecz 
niepodległego państwa polskiego. pośmiertnie zosta-
ła zrehabilitowana.

Serdecznie dziękuję córkom pani Janiny – paniom Gra-
żynie G. i Wiesławie W. oraz kuzynowi Wojciechowi G. za 
informacje i udostępnione materiały, dzięki którym powstał 
powyższy artykuł.
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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy
życzymy obfitości łask Bożych, zdrowia, nadziei i miłości.

Niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus błogosławi, 
podnosi na duchu i napełnia serca radością!

Krzysztof Chmielik
Przewodniczący Rady
Powiatu Lubelskiego

Zdzisław Antoń
Starosta Lubelski


