NR 1/2022 (198)

SAMORZĄD | SPOŁECZEŃSTWO | GOSPODARKA | ZDROWIE | EDUKACJA | HISTORIA | WYDARZENIA

Rok 2021 rokiem istotnych
przedsięwzięć w szpitalach
str. 10

Uroczyste otwarcie
dróg powiatowych

Poloneza czas zacząć

str. 3

str. 21

Solidarni z Ukrainą

SAMORZĄD
Uroczyste otwarcie dróg powiatowych
Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi ma nową siedzibę!
2021 w liczbach
Publiczny transport zbiorowy

3-4
5-6
7
8-9

ZDROWIE
Rok 2021 rokiem istotnych przedsięwzięć
w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym
jest Powiat Lubelski
10-15

SPOŁECZEŃSTWO
Zmiany w ustawie o ruchu drogowym
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Wygraj ze stresem

16
17-18
19-20

EDUKACJA
Spotkanie z olimpijką
Poloneza czas zacząć

Skład i druk: Proﬁs tel. 602 12 12 86

1000 egz.

21
22-23

PANORAMA POWIATU NR 1/2022 (198)

Solidarni z Ukrainą

SAMORZĄD

Uroczyste otwarcie
dróg powiatowych

Katarzyna Petryszak - Starostwo Powiatowe w Lublinie

30 grudnia 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie dróg powiatowych w Bożej Woli i w miejscowości
Spławy. Zadania zrealizowanych inwestycji dotyczyły przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych
nr 2305L i 2306L w miejscowości Boża Wola – inwestycja współﬁnansowana ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg oraz przebudowy drogi powiatowej nr 2297L Zaraszów – Kąty – Wysokie –
inwestycja współﬁnansowana z Funduszy Dróg Samorządowych. Długość odcinka dróg objętych powyższym zadaniem to 14,2 km.
Celem tych projektów było zrealizowanie nowoczesnej i bezpiecznej
infrastruktury drogowej na szczeblu
lokalnym, przyczyniającej się jednocześnie do stworzenia zintegrowanego systemu transportowego na
szczeblu wojewódzkim i krajowym.
W wyniku realizacji inwestycji została wykonana m. in. nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego wraz
z chodnikami, system odwodnienia,
przebudowano zatoki autobusowe
i skrzyżowania z drogami gminnymi,
również utwardzono pobocza oraz
zamontowano latarnie uliczne LED
oraz balustrady.
W uroczystym otwarciu udział
wzięli Przemysław Czarnek –
Minister Edukacji i Nauki, Lech
Sprawka – Wojewoda Lubelski,

Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski,
Krzysztof Chmielik - Przewodniczący
Rady Powiatu w Lublinie, Grzegorz
Kozioł – Członek Zarządu Powiatu
w Lublinie oraz Radni Rady Powiatu
w Lublinie w osobach: Anna
Pawlas, Beata Gajur, Andrzej Kłapeć,
Tomasz Szpakowski, Paweł Pikula,
a także Marta Janeczko – Skarbnik
Powiatu w Lublinie, Teodora
Zaręba – Wójt Gminy Zakrzew,
Dorota Dobrzyńska – Wójt Gminy
Wysokie oraz Magdalena Kostruba
– Zastępca Burmistrza Bychawy.
Wśród zaproszonych gości pojawiła
się również Bożena Pajduszewska –
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
oraz Małgorzata
Kotarska –
Naczelnik Wydziału
Inwestycji
i Funduszy Pomocowych Starostwa
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Powiatowego w Lublinie.
Proboszcz Paraﬁi św. Antoniego
Padewskiego w Bożej Woli –
ks. Marek Goch oraz Proboszcz Paraﬁi
św. Michała Archanioła w Wysokiem
– ks. dr Mirosław Kawczyński
dokonali poświęcenia oddanych
do użytku przebudowanych dróg
powiatowych.
Zrealizowane inwestycje znacząco
przyczyniły się
do
poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
mieszkańców
gmin
Bychawa,
Wysokie i Zakrzew oraz wszystkich
mieszkańców Powiatu Lubelskiego.
Wydarzenia
zostały
objęte
Patronatem Medialnym TVP Lublin.
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Powiatowy Ośrodek Wsparcia
ma nową siedzibę
Jacek Figarski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie

Po 20 latach funkcjonowania w Matczynie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ma nową siedzibę. Od stycznia br. zajęcia dla osób niepełnosprawnych
odbywają się w budynku przy ul. Przemysłowej 44 w Bełżycach.
.Do grudnia 2021 r. placówka borykała się z problemami związanymi
z brakiem możliwości wypełnienia
wymaganych standardów usług
w obrębie zabytkowego Dworku
w Matczynie. Budynek nie był dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, z uwagi m.in. na
brak windy. Osoby poruszające się
na wózkach mogły korzystać jedynie z sal terapeutycznych ulokowanych na parterze. Rozmieszczenie
pomieszczeń zabytkowego obiektu
nie zapewniało odpowiednich warunków do zajęć terapeutycznych
i
rehabilitacyjnych. Sanitariaty
w placówce nie posiadały koniecznych udogodnień i z tego
powodu wykonywanie czynności
pielęgnacyjnych oraz prowadzenie treningu higienicznego było
bardzo utrudnione. Placówka nie
posiadała pomieszczeń gospodarczych do przechowywania narzędzi i maszyn ogrodowych oraz

miejsca do garażowania samochodów. W takich warunkach rozwój Ośrodka Wsparcia dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi był
niemożliwy. Zadaniem priorytetowym dla Zarządu Powiatu stało się
utworzenie bezpiecznego, przyjaznego i nowoczesnego ośrodka
- miejsca do terapii i rehabilitacji,
który w pełni zaspokoi potrzeby
i oczekiwania środowiska lokalnego.
...W listopadzie 2019 r. powstał
projekt pod nazwą: ,,Przebudowa
budynku przy ul. Przemysłowej
44 w Bełżycach na potrzeby
Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w
Matczynie”.
Realizacja
przedsięwzięcia trwała od sierpnia
2020.r. do października 2021.r.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł
3 765 913,58 zł (w tym
doﬁnansowanie: dotacja celowa
z
rezerwy
celowej
budżetu
państwa w 2020 r. - 814 159,59 zł,

Rządowy
Fundusz
Inwestycji
Lokalnych - 2 881 513,99 zł, wkład
własny Powiatu Lubelskiego 70 240 zł).
...20 stycznia 2022 r. odbyło
się uroczyste otwarcie budynku,
a
w
spotkaniu
uczestniczyli
przedstawiciele
administracji
rządowej i samorządowej oraz
przyjaciele i sponsorzy placówki Dyrektor Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej - Małgorzata
Romanko, Dyrektor Lubelskiego
Oddziału PFRON - Małgorzata
Paprota, Dyrektor Wydziału Polityki
Społecznej Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego - Albin Mazurek,
Przewodniczący
Rady
Powiatu
w Lublinie - Krzysztof Chmielik,
Starosta Lubelski - Zdzisław
Antoń, Wicestarosta Lubelski Andrzej Chrząstowski, Burmistrz
Miasta Bełżyce - Ireneusz Łucka,
Członek Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej Powiatu Lubelskiego
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- Grzegorz Widelski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Jacek Figarski, Kierownik Działu
ds. Pieczy Zastępczej PCPR w Lublinie - Sławomir Styk, Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Bełżycach - Anna Ostasz, Kierownik Działu
ds. Pomocy Instytucjonalnej
Lubelskiego Urzędu WojewódzkiegoMałgorzata Frant-Błażucka, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Matczynie - Sławomir Piotrowski,
Dyrektor Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej - Marian Podsiadły, Dyrektor
Domu Dziecka w Przybysławicach
i Domu Dziecka w Dąbrowicy Rafał Lipert, Dyrektor Zespołu
Szkół im. Mikołaja Kopernika - Anna
Matysek, Zespół Biura Projektowego
Arconel z Lublina - Maria Tarczyńska, Proboszcz Paraﬁi w Matczynie ks. Leszek Niedźwiedź, Opiekun Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy Paraﬁi w Bełżycach - ks. Rafał
Rechnio, członkowie Ochotniczej
Straży Pożarnej Matczyn-Wojcieszyn, wieloletni sponsorzy placówki
- Ewa i Adam Zielińscy oraz rodzice
i opiekunowie osób niepełnosprawnych.
Część oﬁcjalna uroczystości przebiegła w podniosłej atmosferze
pełnej podziękowań dla inicjatorów i realizatorów projektu. Swoją wdzięczność wyraziła Dyrektor
Ośrodka - Urszula Zielińska, dziękując władzom powiatowym i wojewódzkim za zrozumienie potrzeb
i problemów społecznych oraz
konstruktywne ich rozwiązywanie. Duże znaczenie w powodzeniu
przedsięwzięcia miały międzyinstytucjonalne powiązania opierające
się na współpracy, rzetelnym przekazie informacji i szybkim reagowaniu na pojawiające się trudności.
Do osiągnięcia sukcesu projektu
przyczyniły się odpowiednio zdeﬁniowane cele, zabezpieczenie zasobów ﬁnansowych oraz stałe monitorowanie i kontrola przebiegu prac.
Dzięki zaangażowaniu i współpra-
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cy instytucji powiatowych i wojewódzkich: Starostwa Powiatowego
w Lublinie, Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
udało się rozwiązać problem związany ze standaryzacją placówki.
Podczas uroczystości wręczono podziękowania osobom, które
w sposób szczególny były zaangażowane w prace przy realizacji
przebudowy budynku. Wyróżnienia otrzymali: Starosta Lubelski
Zdzisław
Antoń,
Wicestarosta
Lubelski Andrzej Chrząstowski,
Dyrektor PCPR w Lublinie Jacek
Figarski, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW Albin Mazurek,
Ewa Lebiecka-Nowakowska reprezentująca Biuro Projektowe Arconel,
Małgorzata Kotarska Naczelnik
Wydziału Inwestycji i Funduszy
Pomocowych Starostwa Powiatowego w Lublinie. W dalszej części spotkania ks. Rafał Rechnio
z Paraﬁi w Bełżycach dokonał poświęcenia budynku. Wyjątkowym
zakończeniem części oﬁcjalnej
był koncert ,,Grupy Artystycznej”
z Mosznej.
Nowe miejsce oznacza nowe
możliwości. W chwili obecnej placówka spełnia wymagane standardy. Usytuowana jest w miejscu
zapewniającym bezpieczeństwo
osób niepełnosprawnych. Posiada
dobrze wyposażone pracownie terapeutyczne, treningowe, sanitariaty, windę i platformę schodową.
W miesiącach wiosenno-letnich,
ogrodzony teren zielony przylegający do budynku będzie spełniał funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe.
Z usług Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi korzysta 40 osób niepełnosprawnych,
a zwiększona powierzchnia użytkowa i dostosowanie pomieszczeń
pozwala na objęcie wsparciem szerszej grupy osób, bowiem planowane
jest zwiększenie działalności placówki o 20 miejsc.
Powiatowy Ośrodek Wsparcia
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dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Bełżycach jest placówką
wsparcia dziennego dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób
z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Ośrodek działa w obszarze pomocy
społecznej i realizuje założenia statutowe w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Celem
działalności placówki jest wspieranie osób niepełnosprawnych i ich
rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze
zdrowia psychicznego. Ośrodek
świadczy usługi: terapii zajęciowej,
rehabilitacji, treningów funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnia wyżywienie i transport osób objętych działaniem placówki.
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2021 w liczbach
Katarzyna Kosowska – Starostwo Powiatowe w Lublinie

Początek nowego roku sprzyja wszelkim podsumowaniom działań zrealizowanych w minionym roku. Rok
2021 zapisał się na kartach historii za sprawą kontynuacji pandemii koronawirusa i kryzysu gospodarczego,
który wywołała sytuacja epidemiczna na całym świecie. Miniony rok był porównywalny do poprzedniego –
2020 pod względem wstrzymania możliwości realizowania pieczołowicie zaplanowanych wydarzeń. To rok
rozwijającej się pandemii, trudności oraz zmian, do których nie byliśmy do końca przygotowani, a którym
musieliśmy stawić czoło. Najważniejsza wysuwa się pointa minionego roku – razem czy osobno – liczy się
tylko współpraca i wzajemne wsparcie.

2871 wydanych pozwoleń na budowę, w tym 1986
pozwoleń na nowe obiekty
2057 zgłoszeń robót budowlanych, niewymagających
pozwolenia na budowę
22740 wydanych decyzji o rejestracji pojazdu
1888 wydanych decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu
9052 przyjętych zawiadomień o zbyciu pojazdu
23723 wydanych dowodów rejestracyjnych
4464 wydanych praw jazdy ogółem (nowe, wtórniki,
wpis kwaliﬁkacji zawodowej)
20 wydanych międzynarodowych praw jazdy
88 wymienionych zagranicznych dokumentów prawa
jazdy
3365 wydanych proﬁli kandydata na kierowcę
1612 spraw związanych z zatrzymaniem, zakazem
prowadzenia
pojazdów, cofnięciem
uprawnień,
skierowaniem na badania
1351 świadectw legalności pozyskania drewna
166 spraw dotyczących wycinki drzew lub krzewów
z terenów stanowiących własność gmin

4468 wydanych zaświadczeń w sprawie objęcia działki
uproszczonym planem urządzenia lasu
235 wydanych kart wędkarskich
2451 wydanych decyzji na wyłączenie gruntu
z produkcji rolniczej (wyłączono z produkcji rolniczej
grunty o łącznej powierzchni 55,69 ha)
834 uzgodnionych projektów decyzji o warunkach
zabudowy
15 328 wprowadzonych zmian w ewidencji gruntów
i budynków
36 961 wydanych wypisów i wyrysów z ewidencji
gruntów i budynków
17648 wydanych map do celów opiniodawczych
i innych dokumentów z zasobu
10 152 zgłoszonych robót geodezyjnych
1 552 wydanych opinii o koordynacji urządzeń
podziemnych
103 wydanych decyzji w sprawach ewidencji gruntów
i budynków
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Publiczny transport
zbiorowy
Krzysztof Dudziński – Starostwo Powiatowe w Lublinie

Celem publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego jest
ograniczenie negatywnych skutków wykluczenia komunikacyjnego. Planowanie, organizowanie i funkcjonowanie
publicznego transportu zbiorowego, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym. Powiat jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w zakresie
powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.
Określone w ustawie zadania organizatora, w odniesieniu do powiatu wykonuje starosta.
Podstawowymi źródłami ﬁnansowania powiatowych przewozów
pasażerskich są środki własne organizatora oraz dopłaty z Funduszu
Rozwoju Przewozów Autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej. W celu zabezpieczenia wkładu
własnego organizatora, nieodzowne
jest wsparcie od gmin, przez teren
których przebiegają trasy. Dzięki
temu wsparciu możliwe było uruchomienie linii oraz ich dalsze funkcjonowanie, dzięki czemu udaje się
złagodzić choć w części negatywne
skutki wykluczenia komunikacyjnego. W ostatnich latach, zauważalne
jest pogłębianie problemów w funk-
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cjonowaniu publicznego transportu
zbiorowego, szczególnie ze względu
na wybuch pandemii Covid-19, sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu.
Wzrasta zapotrzebowanie na rozwój linii o charakterze użyteczności
publicznej.
Pierwsza linia komunikacyjna
w Powiecie Lubelskim, uruchomiona została w listopadzie 2019 r.,
a kolejna w grudniu tego samego
roku. Ze względu na wybuch pandemii Covid-19, uruchomienie kolejnych sześciu tras nastąpiło dopiero 1 października 2020 r., a od 16
listopada jeszcze dwóch linii.
Z dniem 1 lipca 2021 r. utworzona

została jedenasta linia komunikacyjna. Wszystkie linie w takim kształcie
działały do końca ubiegłego roku.
W międzyczasie opracowana została nowa koncepcja sieci komunikacyjnej i zaktualizowany został plan
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
Powiatu Lubelskiego. Na tej podstawie od stycznia 2022 r. Powiat Lubelski uruchomił 16 linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności
publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich, na następujących
trasach, przedstawionych w tabeli
na kolejnej stronie:
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Linie komunikacyjne o charakterze użyteczności
publicznej na obszarze Powiatu Lubelskiego

Łączna długość wszystkich tras wynosi 730,6 km. W ciągu całego roku przewidywana praca eksploatacyjna
wyniesie ponad 686 tys. km, a łączny koszt funkcjonowania szacowany jest na kwotę ponad 1,3 miliona
złotych. Informacje w zakresie publicznego transportu zbiorowego znajdują się na stronie internetowej:
https://www.powiat.lublin.pl/transport/.
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Otwarcie zmodernizowanego Bloku Operacyjnego w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach
Urszula Jędrej, Dariusz Kamiński – SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach udziela mieszkańcom powiatu lubelskiego
oraz innym zgłaszającym się osobom następujących świadczeń zdrowotnych: leczenia szpitalnego (5 oddziałów z łączną bazą 90 łóżek), rehabilitacji leczniczej (oddział oraz 3 pracownie ﬁzjoterapii), podstawowej opieki
zdrowotnej (10 ośrodków zdrowia lekarza rodzinnego), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (17 poradni
specjalistycznych), ratownictwa medycznego (zespół S, P i T), opieki długoterminowej (Zakład Pielęgnacyjno
-Opiekuńczy z bazą 45 łóżek).

Rok 2021 rokiem istotnych przedsięwzięć
w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym
jest Powiat Lubelski
Jednostka Zakładu - Szpital Powiatowy im. dr Wojciecha Oczki
w Bełżycach przechodzi szeroko
rozumianą metamorfozę. W 2018 r.
dokonano gruntownej modernizacji
oddziału położniczego i neonatologicznego. Kolejnym, postulowanym i długo wyczekiwanym przez
środowisko pacjentów i personel
medyczny etapem zmian w szpitalu
była przebudowa bloku operacyjnego. W grudniu 2021 r., w obecności
Dyrekcji, lekarzy oraz pracowników
SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach odbyło się
otwarcie zmodernizowanego Bloku
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Operacyjnego. Pandemia i wymogi
epidemiczne znacząco zmodyﬁkowały plany uroczystego otwarcia
inwestycji.
Projekt pt. „Modernizacja Bloku

go na lata 2014-2020. Inwestycja
pochłonęła 6 227 709,40 zł. Wartość doﬁnansowania ze środków
Unii
Europejskiej
to
kwota
2 885 542,91 zł. Dotacja z PoOperacyjnego i komórek pomocniczych wiatu
Lubelskiego
wyniosła
dla
Oddziałów
Położniczo
– 1 500 000 zł, w tym ze środków
Ginekologicznego, Neonatologicznego, Rządowego Funduszu Inwestycji
Chirurgicznego, Chorób Wewnętrznych Lokalnych - 1 372 572 zł. Pozostaoraz Pracowni Endoskopii Szpitala ła część w kwocie 1 842 166,49 zł
Powiatowego im. dr Wojciecha Oczki została pokryta ze środków wław Bełżycach ” współﬁnansowany był ze snych Zakładu.
środków Unii Europejskiej w ramach
Inwestycja ta została zrealizowaRegionalnego Programu Opera- na od podstaw i obejmowała komcyjnego Województwa Lubelskie- pleksowe roboty budowlane oraz
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prace wykończeniowe. Modernizacja bloku operacyjnego dotyczyła wykonania bloku operacyjnego
w nowej lokalizacji z dwoma salami operacyjnymi i salą poznieczuleniową. Wykonano montaż
instalacji mediów medycznych (tj.
tlen medyczny, sprężone powietrze,
podtlenek azotu), odpowiednio do
różnych komórek organizacyjnych
(interna, położnictwo, neonatologia,
izba przyjęć) i pracowni szpitala,
a także zamontowano nowoczesną
infrastrukturę, tj. rozprężnię gazów
i stację sprężarkowni. Wyposażono
obiekt w awaryjne źródło zasilania
energią elektryczną z funkcją autostartu, wymieniono również windę. W ramach projektu zakupiono
zestaw artroskopowy, bezprzewodowe aparaty KTG i stanowisko do
resuscytacji noworodka, o łącznej
wartości 328 000 zł. Poza projektem zakupiono mobilny inkubator
(o wartości 79 898,40 zł), szafy nierdzewne, zainstalowano także nowe
podstawowe stoły operacyjne otrzymane z Agencji Rezerw Strategicznych. Roboty budowlane rozpoczęto
w grudniu 2020 r. , a pierwszy zabieg
na nowym bloku operacyjnym odbył
się 23 grudnia 2021 r.
Nowoczesny blok operacyjny potrzebny jest do realizacji świadczeń
operacyjnych dla pacjentów, w tym
kobiet rodzących. Zabiegi wykonywane są w ramach planowego
leczenia pacjentów w oddziałach
chirurgii ogólnej, położniczo-gi-
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nekologicznym oraz oczywiście
w stanach nagłych. Zabiegi chirurgiczne, ortopedyczne i ginekologiczne wykonywane są zarówno
metodą otwartą, jak i laparoskopową. W Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej nr 1
w Bełżycach rocznie wykonuje się
ok. 770 operacji.
W przeciągu ostatnich lat w naszym szpitalu odbyło się ponad 400
porodów rocznie. W 2021 roku, tj.
w drugim roku pandemii, porodów
odbyło się 467, w tym 226 cięć cesarskich. Łącznie daje to liczbę ok.
1 000 zabiegów rocznie.
Wykonywane są zabiegi z zakresu chirurgii oraz ortopedii - są to
głównie operacje pęcherzyków żółciowych, wyrostka robaczkowego,
operacje niedrożności jelit z guzami, operacje ostrych zapaleń jamy
brzusznej, plastyki przepukliny
brzusznej, artroskopie kolan i stawu

ZDROWIE

skokowego, operacje barku, artrotomie kolan i nadgarstków, osteotomie
klinowe, rekonstrukcje pierwotne
i wtórne wielotkankowych uszkodzeń kończyn, operacje cieśni nadgarstka. Natomiast główne zabiegi
z zakresu ginekologii to: abrazje,
histeroskopie zabiegowe, operacje
zapobiegające wysiłkowemu nietrzymaniu moczu z zastosowaniem
TOT, laparoskopie operacyjne, laparotomie.
Głównym celem projektu było
podniesienie jakości i dostępności do wysokwoczesną aparaturą medyczną i wyposażeniem, tym zabudowanym jak
i mobilnym. Mikroklimat to powietrze
z central wentylacyjnych odpowiednio nagrzewane, nawilżane, ﬁltrowane w ﬁltrach absolutnych heppa.
Nad stołami operacyjnymi znajdują
się suﬁty laminarne, umożliwiające liniowy przepływ powietrza
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bez
zawirowań.
Narzędzia
i przyłącza mediów rozmieszczone są na kolumnach anestezjologicznych i chirurgicznych. Jedna
z sal operacyjnych wyposażona jest
w monitor przeglądowy obrazów
radiologicznych. W salach operacyjnych znajdują się nowoczesne lampy operacyjne oraz nowe stoły.
Dzięki tej inwestycji znacznie
zwiększył się komfort leczonych
pacjentów, jak również polepszyły
się warunki pracy personelu medycznego. Planujemy, poza podniesieniem jakości świadczonych
przez nas usług, zwiększyć ilości
wykonywanych operacji i rozszerzyć
zakresy świadczeń zabiegowych,
aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom
pacjentów. Będzie to realizacja misji przyświecającej naszemu Zakładowi - ,, Jesteśmy i doskonalimy się
dla Was - Pacjenci”. Po dokonanych
pracach, nowy blok operacyjny spełnia wszystkie standardy wymagane
przepisami prawa dla tego typu placówki.
Jeżeli stan zdrowia wymaga operacji dla dalszego życia w dobrej
kondycji zdrowotnej, czy też konieczna jest operacja do utrzymania zdrowia i życia, zapraszamy
pacjentów do zabiegów w nowo
wyremontowanym bloku operacyjnym z nowoczesną infrastrukturą
lokalową oraz aparaturą medyczną
najnowszych technologii. W szpitalu
pracują bardzo dobrze wykształceni
oraz doświadczeni pracownicy, (lekarze specjaliści, dobrzy operatorzy,
pielęgniarki i położne z wieloletnim
doświadczeniem, z wykształceniem
wyższym oraz kierunkową specjalizacją). Wielu specjalistów operatorów współpracujących z nami
pracuje także w dużych klinikach
i szpitalach wojewódzkich, przenosząc nowoczesne metody leczenia
na grunt małego szpitala powiatowego, jakim jesteśmy. Zapraszamy
mieszkanki powiatu lubelskiego do
porodów w gruntownie zmodernizowanym oddziale położniczym, który
w październiku 2019 r. zajął I miej-
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sce w rankingu Fundacji „Rodzić po
ludzku”, prowadzonym przez Dziennik Wschodni.
Dyrektor SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach - Dariusz Kamiński słowa podziękowania za doﬁnansowanie
inwestycji i owocną współpracę
składa na ręce Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława
Stawiarskiego i całego Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Departamentu Wdrażania EFRR. Dziękujemy Wojewodzie Lechowi Sprawce
i Wydziałowi Zdrowia Urzędu
Wojewódzkiego
za
akceptację potrzeb i przekazanie zakładowi sprzętu i aparatury medycznej potrzebnej do walki
z pandemią Covid - 19. Szczególne
podziękowania składamy Zarządowi
Powiatu w Lublinie, dziękujemy Staroście Lubelskiemu - Zdzisławowi
Antoniowi, Wicestaroście Lubelskiemu
- Andrzejowi Chrząstowskiemu,
Skarbnikowi Powiatu Lubelskiego Marcie Janeczko i pracownikom Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw
Społecznych za bardzo dobrze zorganizowaną współpracę, wsparcie
proceduralne i doﬁnansowanie zadania. Dziękujemy także poprzedniemu Zarządowi Powiatu w Lublinie, który zainicjował powyższe
przedsięwzięcie.
Dziękujemy generalnemu wykonawcy inwestycji - ﬁrmie PPH
WAMACO Sp. z o.o. za terminowe
realizacje zadań, pozytywny dialog
w realizacji harmonogramu robót
i przy problemach technicznych oraz

dobrą jakość robót.
Podziękowania
należą
się
także kadrze Zakładu bezpośrednio zaangażowanej w inwestycje: Kierownikowi Działu
Administracyjno-Gospodarczego Januszowi Domżałowi, Kierownikowi
Sekcji Remontowo-Technicznej–
Ireneuszowi Wójtowiczowi, Głównej Księgowej – Marzenie Czubek,
a także kadrze medycznej nadzorującej pracę szpitala w trakcie wykonywania robót budowlanych, Arturowi
Pastwie - Zastępcy Dyrektora
ds. Opieki Zdrowotnej, Renacie Tarkowskiej – Pielęgniarce
Naczelnej oraz Ewie Kurek –
pielęgniarce epidemiologicznej,
kierownikom oddziału chirurgicznego i bloku operacyjnego dr
Ryszardowi
Nucińskiemu
i mgr Wiesławie Jarzynce, Kierownikowi Działu Higieny – Iwonie
Gajowiak.
Serdecznie dziękujemy kierownikom komórek szpitalnych i pracownikom szpitala oraz sekcji
technicznej, którzy angażowali się
i wykonywali zadania: utrzymania ruchu komórek medycznych,
utrzymania czystości i reżimu sanitarnego, przenosin wewnętrznej
infrastruktury podczas kolejnych
etapów inwestycji, a także dokonali
przeniesienia i odpowiedniego rozmieszczenia sprzętu i wyposażenia
do końcowego efektu - uruchomienia nowego bloku operacyjnego.

Dariusz Kamiński - Dyrektor SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach
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Działalność Zakładu w 2021 roku
Piotr Derkaczew – Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie

Na wstępie należy podkreślić, iż rok 2021 był kolejnym rokiem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie
w czasie trwającej pandemii i jej skutków przekładających się bezpośrednio
zarówno na realizację bieżących świadczeń zdrowotnych, jak też świadczeń
mających charakter związany typowo z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.
W okresie trwania pandemii NFZ
ograniczył lub zawiesił wiele postępowań w zakresie kontraktowania
świadczeń „standardowych”, jednocześnie uruchomił możliwość realizacji dodatkowo płatnych świadczeń
zdrowotnych związanych z walką
z COVID-19 (np. poprzez możliwość
tworzenia łóżek covidowych, łóżek
obserwacyjno-zakaźnych, punktów
poboru wymazów, punktów szczepień, itd.). Ponadto pojawiła się możliwość ubiegania i pozyskania nowej
aparatury oraz sprzętu medycznego
w ramach nowo tworzonych funduszy w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19,
a także pozyskiwania środków na
wypłatę dodatków covidowych oraz
innych dodatkowych świadczeń dla
personelu medycznego. Sytuacja
epidemiczna jest nadal niezwykle
dynamiczna, co w dużej mierze będzie warunkowało kierunki wdrażanych przedsięwzięć w sferze dalszej
restrukturyzacji Zakładu.
Nie mniej jednak, już w chwili obecnej sporządzone, wstępne
sprawozdanie ﬁnansowe SP ZOZ

w Bychawie za rok 2021 (przed jego
badaniem przez biegłego rewidenta) wykazuje zysk netto na poziomie ponad 1,8 mln zł. Jednocześnie
zobowiązania pożyczkowo-kredytowe Zakładu w układzie rok do roku
zostały po raz kolejny zredukowane
o łączną wartość nominalną w wysokości blisko 1,4 mln zł.
Reasumując pomimo ogromnej poprawy osiąganych wyników
w latach 2020 -2021, bieżącą sytuację ekonomiczno-ﬁnansową SP ZOZ
w Bychawie należy wciąż oceniać
jako bardzo trudną. Toteż w opinii
Dyrekcji niezbędne jest podejmowanie dalszych zdecydowanych
działań pro oszczędnościowych,
a także pro rozwojowych, ale tylko
w zakresach gwarantujących ich
rentowność. Dla przypomnienia
w 2020 roku Zakład osiągnął zysk
netto w kwocie ponad 1,7 mln zł.
W 2021 r. Zakład przystąpił
do następujących, istotnych przedsięwzięć w zakresie uruchomienia
i rozszerzenia realizowanych świadczeń zdrowotnych:
organizacji i realizacji szczepień
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ochronnych przeciw COVID-19
– utworzono punkty szczepień
węzłowych, populacyjnych i powszechnych (Bychawa, Jabłonna,
Piotrowice, Krzczonów i Strzyżewice) – łącznie wykonano blisko
19 tys. szczepień;
SP ZOZ w Bychawie przystąpił
do Programu Fizjoterapii dla
osób po przebyciu COVID-19
w warunkach ambulatoryjnych
oraz domowych. Głównym założeniem programu jest wspomaganie pełnego powrotu do
zdrowia i aktywności, w tym
i zawodowej, osób po przebyciu
COVID-19. Skupiamy się na poprawie tolerancji wysiłku ﬁzycznego, zmniejszeniu natężenia
objawów związanych z przebyciem COVID-19 oraz edukacją „ozdrowieńców” w zakresie
samodzielnego radzenia sobie
z objawami, związanymi z przebyciem COVID-19. Zakład zakupił ze środków własnych sprzęt
niezbędny do realizacji programu o łącznej wartości 16,5 tys.
zł;
uruchomienia od 21.06.2021 r.
działającego na zasadach komercyjnych gabinetu specjalistycznego w zakresie endokrynologii;
uruchomienia od 01.09.2021 r.
Poradni Kardiologicznej w ramach kontraktu z NFZ;
organizacji i realizacji szczepień przeciw grypie na sezon
2021/2022;
przekształcenia
z
dniem
12.11.2021 r. (na mocy decyzji Wojewody Lubelskiego)
szpitalnego Oddziału Chorób
Wewnętrznych w Oddział Covidowy złożony z 35 łózek dla
pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 – dodatkowo
poniesione koszty organizacyjno-adaptacyjne (tj. montaż
i instalacja pozyskanego z RARS
generatora tlenu medycznego,
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systemu monitoringu wizyjnego, itp.) wyniosły 74 tys. zł
i zostały pokryte ze środków
własnych Zakładu;
złożenia wniosku do LOW NFZ
o rozszerzenie umowy w ramach
POZ w zakresie świadczeń – Koordynacja Opieki. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 04.01.2022 r. Zakład
zawarł z Funduszem stosowny
aneks do umowy.
Z kolei do istotnych projektów inwestycyjno-majątkowych zrealizowanych w 2021 r. należy zaliczyć:
integrację ucyfrowionej Pracowni RTG/USG z funkcjonującym
w SP ZOZ w Bychawie oprogramowaniem informatycznym –
łączny koszt 45 tys. zł, zadanie
sﬁnansowane ze środków własnych;
zakup ambulansu typu „S” wraz
z wyposażeniem oraz środków
ochrony osobistej dla Zespołu Ratownictwa Medycznego
w Bychawie – łączna wartość
520 tys. zł, zadanie w całości
sﬁnansowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 – działanie 9.1 – wsparcie ZRM w walce z COVID i innymi chorobami
zakaźnymi;
rozbudowę i modernizację istniejącej instalacji wentylacji

14

Solidarni z Ukrainą

Solidarni z Ukrainą

PANORAMA POWIATU NR 1/2022 (198)

oraz klimatyzacji w budynkach
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Przychodni Rejonowej
w Bychawie – łączna wartość
zadania 206 tys. zł, zadanie
w całości sﬁnansowane przez
Powiat Lubelski;
budowę parkingu dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi przed Gminnym Ośrodkiem
Zdrowia w Jabłonnej – wartość
zadania 55,2 tys. zł, zadanie
sﬁnansowane dotacjami Gminy
Jabłonna w wysokości 29,6 tys. zł
oraz Powiatu Lubelskiego w kwocie 25,6 tys. zł;
budowę parkingu i chodnika
przed Gminnym Ośrodkiem
Zdrowia w Piotrowicach – wartość zadania blisko 42 tys. zł,
zadanie doﬁnansowane dotacją
Gminy Strzyżewice w wysokości
15 tys. zł;
zakup dwóch kardiomonitorów

z funkcją holtera wraz ze stacją
roboczą i licencją systemu centralnego dla potrzeb Pracowni
EKG – wartość 46 tys. zł, zadanie ﬁnansowane w ramach dotacji celowych Miasta i Gminy
Bychawa - 23 tys. zł oraz Gmin
Jabłonna, Krzczonów, Strzyżewice i Wysokie po 4,6 tys. zł, udział
własny 4,6 tys. zł;
otrzymanie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych generatora tlenu ULTRAOX 260
o wydajności tlenu 26,2 m3/h,
zabudowanego w kontenerze,
wartości 703,9 tys. zł;
zakup 5 aparatów EKG wraz
z wózkami – wartość zadania
21,7 tys. zł, zadanie sﬁnansowane dotacją Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej
– wartość dotacji 17,8 tys. zł,
środki własne 3,9 tys. zł;
zakup toru wizyjnego, nowoczesnych wideogastroskopu, wideokolonoskopu i diatermii dla
potrzeb Pracowni Endoskopii
przy SP ZOZ w Bychawie – wartość zadania 293,7 tys. zł, w tym
dotacja Powiatu Lubelskiego
274,3 tys. zł, środki własne
19,4 tys. zł;
zakup 4 zestawów pomp infuzyjnych o łącznej wartości
20,9 tys. zł, sﬁnansowany środkami własnymi.

Piotr Derkaczew – Dyrektor SP ZOZ w Bychawie
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Ponadto w 2021 r. SP ZOZ w Bychawie, dzięki staraniom Kadry Kierowniczej:
przystąpił i zrealizował II etap
projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki
pacjentom oraz bezpieczeństwa
personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy
społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów
na czas COVID-19”, w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020,
współﬁnansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego,
realizowanego
na podstawie umowy zawartej
w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. Po
wcześniejszym złożeniu wnio-

sku, została podpisana umowa,
w ramach której Zakład otrzymał kolejny grant ﬁnansowy
w łącznej wysokości 226 tys. zł
na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników.
Łącznie poniesione nakłady i wydatki, wyniosły 2.353,9 tys. zł, w tym:
środki pozyskane
z zewnątrz: 2.059,3 tys. zł,
środki własne: 294,6 tys. zł.
W 2021 roku SP ZOZ w Bychawie został między innymi, wyróżniony:
przez Marszałka Województwa
Lubelskiego za szczególne zaangażowanie się w ratowanie
zdrowia i życia ludzkiego podczas pandemii COVID-19;
przez BFF Banking Group (pod
auspicjami:
Ogólnopolskiego
Związku Pracodawców Szpi-

Zakup nowej aparatury
i sprzętu medycznego
dla SP ZOZ w Bychawie
Zespół Redakcyjny Starostwa Powiatowego w Lublinie

W dniu 21 stycznia 2022 r. w budynku Szpitala Powiatowego w Bychawie w obecności Wicestarosty Lubelskiego - Andrzeja Chrząstowskiego, Dyrektora SP ZOZ
w Bychawie - Piotra Derkaczewa, Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa - Dagmary Kucharskiej, kadry kierowniczej
i pracowników Zakładu, odbyło się formalne przekazanie do użytkowania nowej aparatury i sprzętu medycznego, w postaci:
Zestawu endoskopowego wraz z wyposażeniem:
deogastroskopu, wideokolonoskopu, toru wizyjnego,
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tali Powiatowych, Polskiej Federacji Szpitali oraz Redakcji Dziennika Rzeczpospolita)
w rankingu Liderzy Zarządzania – najlepiej zarządzane
szpitale publiczne, w kategorii
szpitale z kontraktem z NFZ do
49 mln zł.
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bychawie po raz kolejny pragnie
wyrazić ogromne uznanie i złożyć
głębokie podziękowania:
wszystkim Pracownikom SP ZOZ
w Bychawie,
Władzom Powiatu Lubelskiego,
Instytucjom i organom państwowym, samorządowym oraz
osobom prawnym i ﬁzycznym,
Donatorom Zakładu,
za zaangażowanie i pracę oraz
udzieloną pomoc i wsparcie.

monitora medycznego, pompy wodnej, ssaka endoskopowego, diatermii oraz systemu archiwizacji i rejestracji badań endoskopowych o łącznej wartości
293 664 zł. Zakup zestawu był możliwy dzięki dotacji otrzymanej od Powiatu Lubelskiego w kwocie
274 318 zł.
Pomp infuzyjnych: Perfusor Space w ilości 4 sztuk,
o łącznej wartości 20 865,60 zł, zakupionych ze środków
własnych.
Aparatów EKG wraz z wózkami/stolikami: w ilości
5 sztuk, sﬁnansowanych z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – szczegóły w odrębnej informacji.
Nowo zakupiona aparatura i sprzęt będą stanowiły wyposażenie Pracowni Endoskopii, z przeznaczeniem do
specjalistycznych badań diagnostycznych, a także zostanie przekazana do użytkowania na Oddziale Chorób
Wewnętrznych, Izbie Przyjęć Szpitala, Przychodni Rejonowej w Bychawie oraz wytypowanych, zamiejscowych
Ośrodkach Zdrowia.
Dyrekcja Zakładu wraz z Pracownikami pragnie wyrazić głęboką wdzięczność podmiotowi tworzącemu Powiatowi Lubelskiego oraz osobom reprezentującym
Ministerstwo Sprawiedliwości za przyczynienie się do
pozyskania przez SP ZOZ w Bychawie opisanej powyżej
aparatury i sprzętu medycznego.
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Zmiany w ustawie
Prawo o ruchu drogowym

Aneta Goral – Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie

Pozostawienie dotychczasowych tablic rejestracyjnych
Od 31 stycznia 2022 roku po dokonaniu zakupu używanego auta,
zarejestrowanego już na terytorium RP, nie ma konieczności wymiany tablic rejestracyjnych, trzeba
jednak spełnić określone warunki,
aby dotychczasowe tablice mogły
pozostać. Jak dotąd można było zachować tablice rejestracyjne przy
zakupie auta używanego tylko
w przypadku, gdy zbywca i nabywca
mieszkali w tym samym powiecie.
W świetle przepisów, które obowiązują od 31 stycznia 2022 roku, osoba składająca wniosek o rejestrację
pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru
rejestracyjnego, w tym także tablic
rejestracyjnych, jeżeli pojazd był
wcześniej zarejestrowany na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i posiada
tablice rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art.
76 ustawy Prawo o ruchu drogowym
oraz utrzymane w należytym stanie
i czytelne.
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Nie każdy jednak będzie mógł skorzystać z takiego przywileju. Przede
wszystkim, tablice mogą pozostać
z nowym właścicielem, gdy ich stan
nie budzi żadnych wątpliwości. Nie
można zachować starych tzw „czarnych tablic”, a także nowej wersji
opatrzonej znakiem polskiej ﬂagi.
Pozostawić można tablice oznaczone symbolem UE (gwiazdki). Gdy
przedłożone do rejestracji tablice
są czytelne i zgodne z wymaganiami
w/w ustawy, a nowy właściciel chce
je zachować, starosta, dokonując
rejestracji pojazdu, wydaje decyzję
o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji
dotychczasowych tablic rejestracyjnych. Więc nawet w wypadku
pozostawienia
dotychczasowych
tablic rejestracyjnych należy je
w momencie rejestracji dostarczyć
do urzędu w celu weryﬁkacji ich
stanu i naklejenia nowych znaków
legalizacyjnych.
Jeżeli tablice rejestracyjne nie są
zgodne z przepisami wydanymi na
podstawie w/w ustawy lub nie są
utrzymane w należytym stanie albo

nie są czytelne, stosuje się przepisy
dotychczasowe.

Czasowe wycofanie pojazdu
z ruchu
Kolejną zmianą, która weszła w życie z dniem 31 stycznia 2022 r. jest
możliwość czasowego wycofania
z ruchu samochodu osobowego.
Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od
3 do 12 miesięcy bez możliwości
przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia,
w którym upłynął okres czasowego
wycofania, określony w ostatniej
decyzji o jego czasowym wycofaniu
z ruchu.
W przypadku samochodu osobowego, właściciel pojazdu składa
oświadczenie, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku
z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji lub
w przypadku wystąpienia szkody
istotnej.
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Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
kreatorem szkoleń pracodawców i pracowników
w ramach środków
Krajowego Funduszu Szkoleniowego
Grażyna Gwiazda – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie

To, co wyróżnia nasz Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, to śmiałe sięganie po środki ﬁnansowe mające
na celu rozwój naszego lokalnego rynku pracy. Jednym z priorytetów naszego działania jest wsparcie
kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników, ﬁnansowane ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego. Poprzez takie wsparcie, dbamy o aktualizację oraz pozyskiwanie nowej wiedzy, umiejętności i uprawnień, wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii wśród pracowników zatrudnionych
przez ﬁrmy z naszego powiatu. To rozwiązanie jest szczególnie prorozwojowe dla mechanizmów gospodarczych, zwłaszcza w obecnym czasie pełnym dynamizmu i zmian oraz nowej jakości obsługi klienta
i nowych wyzwań w tym zakresie.
W ubiegłym roku pozyskaliśmy
i wydatkowaliśmy na realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego
kwotę 922 tysięcy złotych. Podpisaliśmy 104 umowy z pracodawcami
na realizację szkoleń dla 494 osób
oraz z naszym doﬁnansowaniem
9 osób podjęło kształcenie na studiach podyplomowych. Dominującą
branżą, składającą wnioski o doﬁnasowanie do szkoleń, było budownictwo (możliwość szkoleń na operatorów sprzętu budowlanego) oraz
transport stanowiąc odpowiedź na
niezbędne kwaliﬁkacje dla kierowców z kat. C, C+E. Wiele ﬁrm z branży gastronomicznej ubiegało się

o otrzymanie wsparcia w zakresie
np. organizacji pracy cateringu, czy
też obsługi programów komputerowych do obróbki zdjęć z elementami zasad tworzenia fotograﬁi kulinarnych. Szkolenia były też szansą
na wzbogacenie wiedzy w zakresie
np. kuchni śródziemnomorskiej. Pracodawcy także uzyskiwali wsparcie
z Funduszu na realizację szkoleń
z obsługi programów biurowych Microsoft Ofﬁce, w szczególności Word
i Excel oraz w zakresie cyberbezpieczeństwa. Każdorazowo wspieramy
pracodawców w uzyskiwaniu takiego wsparcia. Utworzyliśmy również
dla nich BBI, czyli Branżowy Bank

Informacji, poprzez który wysyłamy
ﬁrmom informacje mające wpływ
na ich rozwój, a docelowo na umacnianie przedsiębiorczości w naszym
powiecie i tworzenie nowych miejsc
pracy. Do naszych pracodawców
wysyłamy e-maile z istotnymi informacjami, przykładowo o możliwości
pozyskania funduszy na szkolenie
pracowników. Do współpracy w ramach BBI zaprosiliśmy instytucje wspierające biznes z poziomu
województwa lubelskiego, ale też
z poziomu centralnego. Aktualnie
w naszej bazie jest już ponad
320 ﬁrm.
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Wracając do Krajowego Funduszu Szkoleniowego, chcę dodać, iż
aktualnie prowadzimy nabór wniosków o doﬁnansowanie przeznaczone na ten cel. Pozyskaliśmy już
650 tys. zł z bieżącego limitu i z pewnością będziemy ubiegać się o środki z Rezerwy (po wyczerpaniu limitu
podstawowego). Chcemy wspierać
pracodawców z naszego terenu i zapraszamy ich do współpracy.
Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje o ogłoszonym przez
nas naborze:
Więcej informacji na stronie internetowej: lublin.praca.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków
o przyznanie środków z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego na sﬁnansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach priorytetów wydatkowania środków KFS w 2022 r.
Termin
naboru
wniosków:
od 11.02.2022r. do wyczerpania
środków.
Do rozdysponowania jest kwota
650 tys. zł w ramach limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych w 2022 r. na
realizację zadań w ramach priorytetów wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Koszt doﬁnansowania w ramach
środków
Krajowego
Funduszu
Szkoleniowego w 2022 r. nie może
przekroczyć 6 tys. zł na osobę
i 30 tys. zł na ﬁrmę.
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W 2022 roku środki KFS będą przeznaczone na kształcenie ustawiczne
pracowników i pracodawców zgodnie z następującymi priorytetami:
wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w ﬁrmach, które na skutek pandemii
COVID-19, musiały podjąć działalność w celu dostosowania się
do zmienionej sytuacji rynkowej;
wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na
rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad
dzieckiem;
wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyﬁkowanych w danym powiecie lub województwie
zawodach deﬁcytowych;
wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących
członkami rodzin wielodzietnych;
wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów
Integracji Społecznej, Klubów
Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej,
członków lub pracowników
spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status
przedsiębiorstwa społecznego
wskazanych na liście/rejestrze
przedsiębiorstw
społecznych
prowadzonych przez MRiPS;
wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w ﬁrmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym
także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kom-
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petencji cyfrowych;
wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży
motoryzacyjnej.
Wniosek należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 11C,
20-209 Lublin /Filii w Bełżycach/ Filii w Bychawie w formie papierowej
lub elektronicznej. Wniosek wraz
załącznikami dla posiadaczy zweryﬁkowanego i aktywnego konta
z proﬁlem zaufanym ePUAP lub
kwaliﬁkowanym podpisem elektronicznym można złożyć też za pośrednictwem platformy: www.praca.
gov.pl.
Pracodawca zatrudniający mniej
niż 10 osób może się ubiegać
o 100 % doﬁnansowania kosztów
kształcenia ustawicznego nie więcej jak 6 tys. zł na osobę i 30 tys. zł
na ﬁrmę. Pracodawca zatrudniający
10 lub więcej osób może otrzymać
80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jak 6 tys. zł na
osobę i 30 tys. zł na ﬁrmę. Wnioski
należy składać zgodnie z właściwością miejscową, czyli do urzędu pracy właściwego terytorialnie
ze względu na siedzibę lub miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej. Dla Powiatowego Urzędu Pracy
w Lublinie /Filii w Bełżycach/ Filii
w Bychawie właściwością miejscową siedziby lub prowadzonej działalności jest Powiat Lubelski z wyłączeniem miasta Lublin.
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
kontakt: 501 870 996
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Weź głęboki oddech i…
…pomóż sobie przetrwać stres
Ewa Wójcik - Logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Lublinie

Nie bez powodu w sytuacjach stresujących mówi się: „weź głęboki oddech”. Prawidłowe oddychanie pomaga opanować stres, złagodzić napięcia, uspokoić serce i wspomaga nasze zdrowie, co jest niezwykle ważne
również teraz, gdy zmagamy się z epidemią koronawirusa.

Gdy jesteśmy zestresowani, napinamy całe ciało, również mięśnie
regulujące proces oddychania. Oddychamy wtedy szybko, płytko i głośno. To sprawia, że nasz mózg jest
słabiej dotleniony i w związku z tym
gorzej myślimy i rozwiązujemy problemy, a w niedotlenionym organizmie napięcie zwrotnie się potęguje. W sytuacji stresowej powinniśmy
zatem w pierwszej kolejności starać
się uspokoić oddech. Wdechy i wydechy to pierwsza czynność, którą
wykonujemy po narodzeniu. I to od
razu dobrze. Później często jest dużo
gorzej. Co to znaczy więc właściwie
oddychać?
Wolniej, głębiej i z większą świadomością. Jeśli stale oddychamy
byle jak, organizm dostaje za mało
tlenu i szybciej się męczy. Znużenie,
ból głowy, rozdrażnienie przypisujemy często stresowi albo niewyspaniu. Często zaś jest to po prostu
efekt zaciągniętego w ciele długu
tlenowego. Organizm nie może pra-

cować na 100 procent swoich możliwości, więc oszczędza energię na to
co najważniejsze. Warto więc zwracać uwagę na to, jak oddychamy.
W codziennych aktywnościach
wyróżnia się trzy rodzaje oddychania: oddychanie obojczykowe
(płytkie), oddychanie piersiowe
i oddychanie brzuszne (najgłębsze). Najczęściej oddychamy górną
częścią klatki piersiowej, angażując
w to m.in. mięśnie szyi. Tymczasem
to właśnie oddech przeponowy jest
dla nas najzdrowszy. Oddychanie
przeponą pomaga dotlenić jak największą część płuc, dotlenić cały organizm bez zaciągania w ciele długu
tlenowego. Długi, spokojny oddech
przeponą powinien być wypisywany
na receptę do stosowania dwa razy
dziennie przez całe życie. Jego prozdrowotne działanie jest nie do przecenienia: wydłuża życie, przywraca
równowagę emocjonalną, ratuje
zdrowie ﬁzyczne i psychiczne.
Warto ćwiczyć prawidłowe oddy-

chanie. Właściwy wdech nie tylko
nas uspokoi w trudnym czasie, ale
także wzmocni naszą odporność.
Oddychanie to jednak nie tylko dostarczanie tlenu do tkanek, to także
zabieranie z nich dwutlenku węgla,
a zatem oczyszczanie. Dlatego ważny jest nie tylko sam wdech, ale też
odpowiednio długi wydech.
Nasz organizm nie może liczyć
na to, że będziemy o oddechu sami
pamiętać. Woli nim sterować bez
naszej świadomości. Za regulację
procesu wymiany gazowej odpowiada więc znajdujący się w rdzeniu
przedłużonym ośrodek oddechowy.
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Powoduje on powstanie rytmu oddychania. Jest także odpowiedzialny za
głębokość i częstość oddechów. Nie
jesteśmy świadomi tego procesu, ale
co ważne, możemy nim jednak świadomie sterować!
Naucz się prawidłowo oddychać
wykonując ćwiczenia oddechowe.
Wykonujemy je stopniowo, bez nadmiernego napinania mięśni i wysiłku.
Powtarzamy je kilkakrotnie, w pewnych odstępach czasu. Nie należy
ćwiczyć za długo, by nie dopuścić
do zmęczenia i hiperwentylacji.
Oto kilka pomocnych ćwiczeń:
Wąchanie.
Wąchanie jest intensywnym wdychaniem przez nos z wykorzystaniem
zmysłu powonienia. To przyjemne
ćwiczenie może być wykonywane przy pomocy przypraw i olejków
eterycznych. Można też wąchać różne artykuły spożywcze, które należy
włożyć do ﬁliżanek, np. kawę, cytrynę,
kawałek sera, cebulę, czosnek. Najpierw wąchać z otwartymi oczami,
a z czasem z zamkniętymi.
Odprężenie.
Kładziemy się w jak najwygodniejszej pozycji na plecach. Warto położyć ręce na brzuchu w okolicach
pępka, tak aby dotykały się palce.
Oddychać i obserwować, jak podczas
wdechu podnosi się brzuch i powoli
opada.
Wdech x 5.
Usiądź wygodnie i oddychaj przez
nos, 4 pełne szybkie głębokie oddechy jeden po drugim (bez przerwy
między wdechami i wydechem), piąty
oddech wolniejszy i przedłużony. Należy wykonać 4 takie serie.
Energia płynie.
Stań prosto, ugnij ręce w łokciach,
zwróć dłonie ku górze. Biorąc wdech
wycofaj lekko łokcie utrzymując dłonie skierowane ku górze. Wydychając
szybko powietrze zwróć dłonie w dół
i wypchnij je przed siebie. Z wydechem powiedz głośno “HA”. Powtórz
co najmniej 10 razy.
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Na uspokojenie.
Zrób normalny wdech i wydech przez
nos. Zatkaj nos palcami i wstrzymaj
oddech na od 3 do 5 sekund. Puść
palce i oddychaj normalnie, czyli
przez nos, przez 10 sekund. Znowu
zrób normalny wdech i wydech przez
nos. Ponownie zatkaj nos palcami
i wstrzymaj oddech na od 3 do 5 sekund. Powtarzaj te kroki przez kilka
minut.
Jedna dziurka w nosie.
Usiądź po turecku na płaskim podłożu lub na krześle. Plecy wyprostowane. Opuszczone barki i ramiona,
głowa skierowana na wprost. Ciało
rozluźnione. Ćwiczenie polega na
oddychaniu przez jedną dziurkę od
nosa. Dociskamy skrzydełka nosa na
przemian, najpierw z prawej, potem
z lewej strony. Jedną dziurkę zatykamy kciukiem, drugą czwartym palcem
prawej dłoni. Robimy wdech, zaciskamy prawą dziurkę i wydychamy powietrze tylko lewą dziurką. Podczas
kolejnego wdechu, mamy już zatkaną
prawą dziurkę i wdech lewą, liczymy
do czterech a potem wypuszczamy powietrze prawą dziurką licząc
do ośmiu. Następnie robimy wdech
prawą dziurką, licząc do czterech
i wydychamy powietrze lewą dziurką,
tym razem licząc do ośmiu. I tak na
przemian. Serii powinno być co najmniej pięć.
Ćwiczenia te wydają się proste. Tym
bardziej warto je stosować licząc, po
ich opanowaniu, na efekt w postaci
szybkiego uspokojenia i odprężenia
oraz na trwałe korzyści w postaci
redukcji napięcia, regeneracji i harmonijnej pracy systemu nerwowego,
lepszego samopoczucia.
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Spotkanie z olimpijką
Aleksandrą Mirosław
Agnieszka Spozowska – Kaźmirska – Zespół Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli

Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie
wybrało dwie szkoły w województwie lubelskim, które wzięły udział
w SKS-owej akcji mikołajkowej w ramach promocji Programu SKS
w naszym województwie. Wśród wyróżnionych szkół znalazł się Zespół
Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
W grudniu ubiegłego roku w naszej szkole zostały zorganizowane
międzyklasowe rozgrywki w piłce
siatkowej. Wzięło w nich udział pięć
klas. Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła klasa IV Technikum Pszczelarskiego. Na podium stanęły również
klasa II Technikum Pszczelarskiego,
zajmując tym samym II miejsce,
zaś klasa III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz
III klasa Technikum Pszczelarskiego
uplasowały się na III miejscu.
Instytut Sportu, jako Operator
Krajowy programu Szkolny Klub
Sportowy, zapewnił nagrody rzeczowe. Najlepsi otrzymali nagrodę voucher na kwotę 500 złotych. Pakiety upominkowe zostały wręczone

także uczniom uczęszczającym na
zajęcia SKS. Korzyści międzyklasowych rozgrywek w piłce siatkowej
są też dla wszystkich uczniów, ponieważ szkoła otrzymała nowoczesny sprzęt sportowy.
Gościem honorowym podczas
międzyszkolnych rozgrywek w piłce
siatkowej była Aleksandra Mirosław,
uczestniczka Igrzysk Olimpijskich
2020 w Tokio, podczas których ustanowiła kobiecy rekord świata we
wspinaczce na czas. Pani Aleksandra
wręczyła nagrody najlepszym drużynom w turnieju. Towarzyszył jej
Pan Michał Pyra z Instytutu Sportu
w Warszawie. Rywalizacja sportowa
dostarczyła uczestnikom wielu pozytywnych emocji i wrażeń!
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Poloneza

czas zacząć

Katarzyna Kosowska – Starostwo Powiatowe w Lublinie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Niemcach

Zespół Szkół im. M. Kopernika
w Bełżycach

Ten długo wyczekiwany przez uczniów Bal Studniówkowy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Niemcach rozpoczął się tradycyjnym polonezem,
który poprowadziła wicedyrektor Anna Kozieł z wychowawcą Ryszardem Sosnowskim. W tym roku szkolnym
przed najważniejszym w swoim życiu egzaminem maturalnym bawili się maturzyści Liceum Ogólnokształcącego z wychowawczynią Anną Kozieł, Technikum
Agrobiznesu oraz Żywienia i Usług Gastronomicznych z wychowawczynią Martą Wolińską, jak również
Technikum Informatycznego i Architektury Krajobrazu
z wychowawcą Ryszardem Sosnowskim. Był też czas na
życzenia skierowane do młodzieży przez dyrektor
Elżbietę Rudnicką, która przypomniała wszystkim
obecnym, że Bal Studniówkowy to tylko preludium do
ważniejszego wydarzenia, jakim jest egzamin maturalny. Nie zabrakło również ciepłych słów płynących od
przedstawiciela Rady Rodziców - Moniki Piech, która życzyła wszystkim, aby ten wyjątkowy wieczór był
wspaniały i niezapomniany. Przyszli maturzyści serdeczne podziękowania skierowali do dyrekcji, wychowawców, grona pedagogicznego oraz rodziców za trud
i wysiłek włożony w ich edukację i wychowanie.

Studniówka w “Koperniku” odbyła się 11 lutego
2022 r. i należy to uznać za sukces w tych pandemicznych czasach. Swoją obecnością zaszczycił nas
Ireneusz Łucka - Burmistrz Bełżyc, który jako pierwszy wśród zgromadzonych zabrał głos. Byli też obecni wychowawcy klas maturalnych, rodzice uczniów
oraz dyrekcja szkoły. Dyrektor Anna Matysek dokonała uroczystego otwarcia Balu Studniówkowego 2022,
a w swoim wystąpieniu życzyła uczniom, aby ten wieczór dał im dużo radości, a na maturze popisali się wiedzą i mądrością.
Sala balowa w Bystrzycy Nowej wypełniła się pięknymi młodymi ludźmi, którzy zatańczyli, zgodnie
z tradycją poloneza przygotowanego przez Annę
Białecką i Justynę Ślusarską. A po polonezie zaskoczyli
wszystkich, bo zamiast walca, który sprawiał na próbach sporo trudności, zatańczyli belgijkę. Było więc dostojnie i poważnie, jak na bal przystało, a potem skocznie, dynamicznie i niezwykle energetycznie!

Zabawa trwała do białego rana!
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Tradycyjnym odtańczeniem poloneza – tak swoje studniówki rozpoczęli maturzyści Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Niemcach, Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach, Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli oraz Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa
w Piotrowicach. Podczas tegorocznego karnawału, na umowne 100 dni przed maturą, odbyły się studniówki
szkół ponadpodstawowych, dla których Powiat Lubelski jest organem prowadzącym.

Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia
Zawodowego w Pszczelej Woli

Zespół Szkół
Techniki Rolniczej
im. W. Witosa w Piotrowicach

W sobotę, 5 lutego br., w Rezydencji w Szczerym Polu,
maturzyści z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli bawili się na
balu studniówkowym. Bal rozpoczął się tradycyjnym,
staropolskim polonezem, którego poprowadził Dyrektor szkoły – Marcin Kępowicz. Pierwszy raz w historii
szkoły studniówka odbyła się poza murami placówki.
Ten wieczór był wyjątkowy, uświadomił nam, że czas
płynie nieubłaganie. Niedawno witaliśmy naszych wychowanków w progach szkoły, niedawno uczyliśmy ich
historii szkoły, hymnu Pszczelej Woli, a za moment oni
sami przekroczą symboliczny próg dojrzałości i staną
przed najważniejszym w życiu egzaminem. „Dzisiejszego wieczoru, podobnie jak waszych nauczycieli i rodziców, rozpiera mnie duma, kiedy na Was patrzę, kiedy
widzę, jak zmieniliście się, jak dojrzeliście na naszych
oczach” – tymi słowami powitał uczniów Dyrektor
ZSR CKZ w Pszczelej Woli – Marcin Kępowicz. Maturzyści podziękowali swoim nauczycielom za przekazaną
wiedzę, wyrozumiałość, cierpliwość i wychowanie. Dyrektor szkoły – Marcin Kępowicz odczytał też list Pana
Starosty – Zdzisława Antonia - z życzeniami satysfakcjonujących wyników na maturze i niezapomnianych
wrażeń podczas studniówki. Były wspólne zdjęcia, tort,
niezapomniane rozmowy, a przede wszystkim - dobra
zabawa trwająca do samego rana.

Tegorocznym Maturzystom dopisało szczęście i z powodzeniem (po rocznej przerwie spowodowanej pandemią) uczniowie i ich rodzice oraz wychowawcy klas
zorganizowali 22 stycznia br. Bal Studniówkowy, takim
oto sposobem uczniowie maturalnych klas ZSTR w Piotrowicach bawili się na swojej wymarzonej Studniówce. Pierwszy raz w historii szkoły ten znakomity Bal
odbył się poza obiektami szkolnymi, bo w bystrzyckiej
Rezydencji w Szczerym Polu. W wieczorowych strojach,
wyszukanych fryzurach i blasku ﬂeszy przedstawiciele
młodzieży oraz rodziców pięknymi słowami podziękowali dyrekcji, gronu pedagogicznemu i pracownikom
szkoły za przekazaną wiedzę, umiejętności, dobre rady,
wspólnie spędzane lata … Następnie dyrektor szkoły
Janusz Baran odczytał i złożył na ręce wychowawców
list od Starosty Lubelskiego - Zdzisława Antonia oraz
skierował do uczniów, rodziców i pracowników szkoły miłe słowa. Następnie padł słynny, okolicznościowy
zwrot: „Studniówkę Anno Domini 2022 uważam za
otwartą” i tradycyjnie bal rozpoczęto polonezem. Po
pysznej kolacji przyszedł czas na pierwsze taneczne
szaleństwa na parkiecie, sesję zdjęciową i wzajemne
rozmowy. Humory dopisywały wszystkim, bez wyjątku!
Całości dopełniły beztroskie śmiechy, niecodzienne
pozy i nietuzinkowe gadżety przed obiektywem foto
-budki. Zabawa trwała do białego rana! A teraz… pozostały wspomnienia! Zatem w rytm Kankana przeżyjmy
to jeszcze raz!
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