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Lubelskie samorządy
stawiają na współpracę

Na konferecji „Biznes Lubelskie w sieci. Lokalna
gospodarka siłą regionu” przedstawiciele starostw
powiatowych podpisali deklarację współpracy.

Twój czas na rozwój biznesu. Przyjdź na
spotkanie informacyjne i dowiedz się więcej!

Sprawdź, na co w 2018 r. możesz uzyskać dofinansowanie i skorzystaj
z propozycji Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.
Dotacje oferowane są nie tylko na start, ale także na rozwój firmy.
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W ten sposób samorząd
województwa lubelskiego chce
uczcić 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości
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Fot. Wojtek Lembrych

100 km dróg
w każdym
powiecie
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OPASKA
ratująca życie

19. edycja konkursu Ambasador
Województwa Lubelskiego

W

...każdy z nas funkcjonuje w samorządzie.
Samorząd to cząstka
Polski
Sławomir Sosnowski
Marszałek Woj. Lubelskiego

21

kwietnia podczas uroczystej
gali w Targach Lublin
poznamy laureatów
19. edycji konkursu
„Ambasador Województwa Lubelskiego” za rok 2017. Tytuł
„Ambasadora” przyznany zostanie osobie,
instytucji i firmie, które
w ostatnim czasie wniosły
istotny wkład w promocję Regionu Lubelskiego
w kraju i poza jego granicami.

D

rodzy Czytelnicy, trzymacie w ręku pierwszy
numer gazety samorządowej Lubelskie.pl.
Chcemy w dobie informacyjnego chaosu i fake
news rzetelnie i obiektywnie przekazywać informacje o życiu i działaniach samorządu województwa
lubelskiego. Wyjaśniać, czym na co dzień zajmuje się
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ale
nie tylko on.
Na łamach naszej gazety będziemy przybliżać też
działania innych samorządów naszego regionu. Pokażemy, w jaki sposób w województwie lubelskim
promowana jest przedsiębiorczość, jak powstają
nowe inwestycje i miejsca pracy. W jaki sposób i na
jakie cele samorządowcy pozyskują środki unijne
i jak radzą sobie z ich wykorzystaniem. Jak dzięki ich
pracy zmienia się otaczająca nas rzeczywistość.
Bo sukces w samorządzie to przede wszystkim
rozwój gospodarczy i infrastrukturalny. To również
życzliwa, przyjazna i kompetentna administracja, zaangażowana w rozwiązywanie codziennych spraw
naszych małych ojczyzn.
Lubelskie.pl to życie samorządu pokazane nie
tylko przez pryzmat gospodarki i innowacji, ale również kultury czy sportu. Na łamach naszej gazety
poznacie ludzi, którzy potrafią rozmawiać z każdym
środowiskiem społecznym i politycznym na rzecz
rozwoju Polski lokalnej.
Lubelskie.pl to informacje o nas samych, o naszym
codziennym życiu. Bo każdy z nas funkcjonuje w samorządzie. Samorząd to cząstka Polski.
Życząc przyjemnej lektury gorąco pozdrawiam.
Sławomir Sosnowski
Marszałek Województwa Lubelskiego

Do 5 kwietnia Kapituła
Honorowa, której przewodniczy Sławomir
Sosnowski, marszałek
województwa lubel-

skiego, czeka na propozycje kandydatur.
Dotychczas tytułem i prestiżową statuetką wyróżniono 52 Ambasadorów,
wśród których są m.in.: Budka Suflera,
Beata Kozidrak, Uzdrowisko Nałęczów,
Kabaret Ani Mru Mru czy dęblińska
Szkoła Orląt.
Prawo zgłaszania kandydatur do konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego” mają: jednostki samorządów
terytorialnych (także rady gmin, miast
i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Laureatów wyłoni kapituła, w skład
której wchodzą: przewodniczący Sejmiku, marszałek oraz członkowie Zarządu
Województwa Lubelskiego i redaktorzy
naczelni lubelskich mediów.
Wniosek o przyznanie tytułu „Ambasadora Województwa Lubelskiego”
powinien zawierać dane kandydata:
imię i nazwisko bądź nazwę instytucji

lub firmy, datę urodzenia lub datę założenia (w przypadku firmy, instytucji),
miejsce zamieszkania, miejsce pracy
oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana
charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna).
Zgłoszenia kandydatur należy dokonać w formie pisemnej i elektronicznej
na adres promocja@lubelskie.pl, do 5
kwietnia (czwartek), na adres: Sekretarz Kapituły, Departament Promocji
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego, ul. Artura
Grottgera 4, 20-029 Lublin, (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego w Lublinie).
W przypadku pytań prosimy o kontakt
z Jadwigą Januszek z Departamentu
Promocji i Turystyki, nr tel. 81 478 14 99,
e-mail: jadwiga.januszek@lubelskie.pl.
(SAB)

Marka Lubelskie po raz 12

O

głoszeniu 19. edycji konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego” za rok 2017 towarzyszyć będzie
przyznanie kolejnym firmom z naszego
regionu certyfikatów Marka Lubelskie,
programu który promuje najsilniejsze,
a zarazem najbardziej prestiżowe marki
województwa lubelskiego.
– Marka to zespół cech charakterystycznych dla danego produktu, a w przypadku Marki Lubelskie to nośnik
pozytywnych emocji, który decyduje
o wyborze konsumenckim i informuje
o pochodzeniu produktu. Marka Lubelskie to certyfikat dla najlepszych, ale
również najwyższej jakości produktów

Pismo Samorządu Województwa Lubelskiego
Adres redakcji: Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin

Marka Lubelskie to certyfikat
dla najlepszych, ale również najwyższej
jakości produktów z naszego regionu
Krzysztof Grabczuk
Wicemarszałek
Województwa Lubelskiego

e-mail: komunikacja@lubelskie.pl
Redaguje: Oddział Komunikacji Społecznej, Kancelaria
Marszałka, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

z naszego regionu – mówi Krzysztof
Grabczuk, wicemarszałek województwa
lubelskiego, zachęcając jednocześnie do
zakupu produktów z naszego regionu.
Certyfikatem Marka Lubelskie uhonorowano już 60 przedsiębiorstw. Są to
firmy zarówno z branży spożywczej, medycznej, usługowej, budowlanej, odzieżowej, produkcyjno-maszynowej, jak i IT.
Do grona firm posiadających certyfikat Marka Lubelskie dołączają co roku
kolejne przedsiębiorstwa z naszego regionu. W pierwszej edycji w 2007 roku
przyznano cztery certyfikaty. Podczas
ubiegłorocznej gali wyróżnienia trafiły
do 11 firm. 
(SAB)

Zdjęcia: UMWL
Wydawca: Województwo Lubelskie
ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel.: +48 81 44 16 600

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014- 2020Schemat B

Opaska życia trafi do
Fot. Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Samorząd.
Tu zaczyna się
Polska

135 osób
starszych
z powiatu
kraśnickiego

ygląda jak zwykła plastikowa opaska, ale
ma naprawdę
potężną moc. Sama mierzy
tętno i ciśnienie krwi, a nawet
ratuje życie. To pierwszy taki
projekt w woj. lubelskim.
Opaski trafią do osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych.
– O teleopiece w szerszym
zakresie dowiedziałem się
przed niespełna 2 laty. Pomysł przywiozłem z województwa pomorskiego, gdzie
taka forma opieki działa od
wielu lat i obejmuje dziesiątki tysięcy osób. Ta forma pomocy nie jest bardzo droga,
a daje ogromne poczucie
bezpieczeństwa – wyjaśnia
Marek Kos, radny Województwa Lubelskiego i jednocze-

śnie lekarz oraz dyrektor
szpitala w Kraśniku.

W Kraśniku rusza
program pilotażowy

Urządzenie mierzy tętno, ciśnienie krwi, a także reaguje na utratę przez pacjenta
równowagi. Już niebawem
w powiecie kraśnickim rusza
pilotażowy program, który
zapewni opaski ratujące
życie.
– To ważny dla powiatu
kraśnickiego dzień. Cieszę
się, że projekt realizujemy
w szerokim partnerstwie
z samorządami. Mam nadzieję, że te działania pozwolą zniwelować wyłączenie
społeczne wielu osób. Tylko
w powiecie kraśnickim liczba osób, które mogłyby korzystać z urządzenia, jest

liczona w tysiącach – podkreśla Andrzej Maj, starosta kraśnicki.
Opaskę życia dostanie 135
osób z powiatu kraśnickiego.
To urządzenie z nadajnikiem,
które będzie monitorowane
przez centrum powiadamiania. Opaska wyposażona jest
w alarmowy przycisk życia,
pozwalający pacjentowi połączyć się z Centrum Zdalnej
Opieki Medycznej i wezwać
pomoc. Operatorzy będą
zbierać dane na temat osób
wskazanych przez ośrodki
pomocy społecznej. W bazie
zostaną zgromadzone podstawowe informacje o pacjencie, a także historia
przebytych chorób oraz
przyjmowane leki.
– Opaska jest projektem pilotażowym. Jak dotąd nikt

nie wymyślił szybszego urządzenia powiadamiającego
o potrzebie pomocy. Mam
nadzieję, że inne samorządy
również podejmą się realizacji
takiej inicjatywy – mówi Sławomir Sosnowski, marszałek
województwa lubelskiego.

Dodatkowe warsztaty

Dodatkowo dla osób objętych wsparciem zostaną
zorganizowane warsztaty
zapobiegające utrwalaniu
wśród ludzi starszych zachowań, które prowadzą do osamotnienia lub wykluczenia
z lokalnej społeczności.
Powiat kraśnicki zakupi
opaski z unijnego projektu,
dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jego wartość to blisko
900 tys. zł.
(ALIS)

Trwa akcja przeciw ASF
Zapraszamy na bezpłatne badania
na terenie województwa lubelskiego! M
Rak jelita grubego jest
jedną z bardziej podstępnych i zabójczych
chorób nowotworowych. Żeby zwiększyć
szanse na wyleczenie, powinniśmy się
badać i najszybciej
jak to możliwe podejmować odpowiednią
terapię.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego wspiera rozwój
profilaktyki w tym zakresie.
Badania są bezpłatne. Prowadzą je placówki w Lublinie,
Białej Podlaskiej i Parczewie.
O terminach informują placówki.

Główny problem tkwi
w tym, że wielu ludzi zbyt
późno dowiaduje się, że ma
raka. Trzeba się badać. Temu
właśnie służą wspierane przez
samorząd województwa programy badań profilaktycznych
Arkadiusz Bratkowski
członek Zarządu
Województwa Lubelskiego
– Rak jelita grubego to ogromny problem i jeden z najczęściej w ystępujących

nowotworów – mówi dr Janusz Wargocki, gastroenterolog. – To również bardzo
podstępny zabójca, który bezobjawowo może rozwijać się
nawet 10 lat. W Polsce tylko w
przypadku 28 % chorujących
na niego pacjentów możemy mówić o przeżywalności
5 lat. W krajach Unii Europejskiej odsetek ten wynosi 50%,
a w Stanach Zjednoczonych
nawet 80%.
W przypadku nowotworów
najważniejsza jest profilaktyka i szybkie ich wykrycie.
– Na to przede wszystkim powinno się stawiać, tym bardziej, że mamy na ten cel
także środki unijne – mówi
Arkadiusz Bratkowski, czło-

nek Zarządu Województwa
Lubelskiego odpowiedzialny
za służbę zdrowia. I dodaje:
– Na realizację najlepszych
projektów przeznaczyliśmy
ponad 43 mln zł.
Szpital w Parczewie zamierza w ramach projektu przebadać 600 pacjentów. – W tej
chwili przyjęliśmy na badania
już ponad 100 osób. […] W międzyczasie złożyliśmy też wniosek na kolejne 600 badań,
które planujemy zrealizować
w roku 2019 – mówi Janusz
Hordejuk, dyrektor placówki
medycznej, która otrzymała
dofinansowanie z RPO WL. –
Zakładamy, że łącznie przebadamy kilka tysięcy osób.
(PIEJ)

ADRESY PLACÓWEK, w których można wykonać bezpłatne badania
profilaktyczne w zakresie nowotworu jelita grubego:
• BIALSKOPODLASKIE
STOWARZYSZENIE ROZWOJU
REGIONALNEGO
Program kolonoskopii przesiewowej
w profilaktyce raka jelita grubego
kierowany do mieszkańców
podregionu bialskiego. / Zasięg:
powiaty parczewski, radzyński,
włodawski, bialski i miasto Biała
Podlaska / Grupa wiekowa: 25-65
lat / www.bsrr.pl zakładka: projekty
realizowane / tel. 725 520 202 /
Miejsce badań: Centralna Pracownia
Endoskopii, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Białej Podlaskiej,
ul. Terebelska 57-65

• CENTRUM MEDYCZNE
LUXMED SP. Z O.O.
LUBLIN
Zwiększenie ilości wykonywanych
badań kolonoskopowych przez
pacjentów kwalifikujących się do
objęcia programem profilaktyki
raka jelita grubego / Zasięg: cały
region / Grupa wiekowa: 55-64
lata / www.luxmedlublin.pl
zakładka: aktualności/informacje
/ tel. 81 532 37 11 / Miejsce
badań: Pracownia Endoskopii
Gastroenterologicznej Centrum
Medycznego Luxmed w Lublinie
przy ul. Koncertowej 4D

• ARION
SZPITALE SP. Z O.O.
LUBLIN
Profilaktyka raka jelita grubego
ARION Szpitale sp. z o.o. Lublin
/ Zasięg: powiaty biłgorajski,
tomaszowski, hrubieszowski,
krasnostawski, chełmski,
zamojski oraz miasta Chełm,
Zamość / Grupa wiekowa:
25-60 lat / www.arion-szpitale.
pl aktualności / tel. 84 688
22 70 / Miejsce badań: Arion
Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki
Zdrowotnej w Biłgoraju,
ul. Dr Pojaska 5

• SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PARCZEWIE
Profilaktyka i diagnostyka raka
jelita grubego w powiecie
parczewskim / Zasięg: powiaty:
parczewski, radzyński, włodawski,
bialski i miasto Biała Podlaska
/ Grupa wiekowa: 30–64 lata /
www.spzozparczew.pl/projekty
/ tel. 83 355 21 52 / Miejsce
badań: Pracownia Endoskopowa,
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Parczewie,
ul. Kościelna 13

ieszkańcy gmin zagrożonych wirusem
afrykańskiego pomoru świń (ASF), którzy znajdą
padłego dzika, mogą zgłaszać
się po nagrodę w wysokości
200 zł. Pieniądze na drugi
etap konkursu w kwocie
350 tys. zł wygospodarował
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Akcja
potrwa do 29 czerwca.

Konkurs jest kontynuacją działań rozpoczętych w ubiegłym
roku i ma na celu zapobieganie
dalszemu rozprzestrzenianiu
się wirusa ASF, którego nosicielami są głównie dziki. – Te
zarażone – żywe czy martwe
– stanowią realne zagrożenie.
Stąd pomysł, by na większą
skalę zlokalizować, przebadać i zutylizować padłe sztuki.
Pomóc w tym mogą mieszkańcy – mówi Grzegorz Kapusta
wicemarszałek województwa
lubelskiego.

Konkurs jest kontynuacją działań rozpoczętych w
ubiegłym roku i ma na celu zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa ASF
Grzegorz Kapusta
Wicemarszałek Woj. Lubelskiego

Akcja skierowana jest do
osób niebędących myśliwymi oraz pracownikami Służby
Leśnej.
Osoba, która znalazła na
tym terenie padłego dzika
(innego, niż dzik zabity w wypadku komunikacyjnym), powinna:
• zgłosić to do właściwego
Powiatowego Lekarza Weterynarii, który poświadczy
znalezisko na stosownym
formularzu*
• złożyć uzupełniony formularz (będący jednocześnie
wnioskiem o wypłatę nagrody) we właściwym urzędzie
gminy. Do wniosku należy
dołączyć podpisane oświadczenie.*
Akcja prowadzona jest
obecnie na terenie 82 samorządów. Wykaz miast i gmin
objętych akcją jest dostępny
na stronie www.lubelskie.pl.
(DRiS)
* Formularze do pobrania
na stronie www.lubelskie.pl
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Lubelskie samorządy
stawiają na WSPÓŁPRACĘ
O

kazją do rozmowy o współpracy
była konferencja „Biznes Lubelskie
w sieci. Lokalna gospodarka siłą
regionu”, która odbyła się na początku marca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.
- Musimy wspierać gminy, w tym celu chcemy
powołać Powiatowe Biura Biznes Lubelskie –
mówi marszałek województwa lubelskiego,

Sławomir Sosnowski – Pozwoli to naszym
gminom zintensyfikować działania na rzecz
powstawania nowych biznesów i przyciągania kapitału inwestycyjnego. Zespół „Biznes
Lubelskie” ma być wsparciem dla samorządów, które chcą przyciągać inwestorów.
Może to być pomoc w przygotowaniu oferty
inwestycyjnej, czy pomoc w zakresie ulepszenia strony internetowej.
O atrakcyjności inwestycyjnej gmin z województwa lubelskiego mówiła na konferencji prof. Hanna Godlewska-Majkowska
ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. – Lubelskie to bardzo atrakcyjny inwestycyjnie region. Jest to dostrzegane także
poza granicami Polski. Mieszczą się tu miasta i gminy, które w niczym nie ustępują,
pod względem atrakcyjności inwestycyjnej,
swoim odpowiednikom z regionów o zdecydowanie wyższym poziomie rozwoju gospodarczego – podkreślała prof. Godlewska.
Jednym z poważniejszych niedociągnięć
naszych samorządów jest brak stron w języku

angielskim, choć w ostatnim czasie nastąpiła
poprawa w tym zakresie. Miasto Hrubieszów
ma stronę internetową dostępną w pięciu językach obcych: angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i hiszpańskim.

Podpisanie listu intencyjnego
Punktem kulminacyjnym konferencji było
podpisanie listu intencyjnego o współpracy z samorządami. Strony zadeklarowały
pełne poparcie dla idei „Biznes Lubelskie
Lokalnie”. To pierwszy w Polsce system
współpracy pomiędzy samorządem wojewódzkim a samorządami lokalnymi
w zakresie wzmacniania rozwoju przedsiębiorczości i działań dotyczących wzrostu
atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Deklaracja obejmuje w szczególności:
● działania w kierunku utworzenia sieci Powiatowych Biur Biznes Lubelskie,
● promowanie aktywności sektora publicznego oraz Instytucji Otoczenia Biznesu

na rzecz wspierania przedsiębiorczości,
w szczególności tworzenia przyjaznego klimatu dla jej działalności,
● aktywne włączanie się w realizację działań
poszczególnych Powiatowych Biur Biznes
Lubelskie z biznesem oraz dla biznesu.
Jednym ze wspólnie realizowanych przedsięwzięć będzie organizacja regionalnych
spotkań. W ciągu 48 wydarzeń regionalnych
chcemy stworzyć przestrzeń do wzajemnego poznania się i dyskusji, a także wymiany
dobrych praktyk sprzyjających rozwojowi
przedsiębiorczości. Inicjatywa przyczyni się
do wypracowania rozwiązań w aspekcie
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
oraz wyzwań dla władz lokalnych w zakresie
wsparcia przedsiębiorczości, eksportu, nowych inwestycji oraz tworzenia większej liczby miejsc pracy.
O spotkaniach będziemy informować na bieżąco na łamach lubelskie.pl, a także na stronie
internetowej invest.lubelskie.pl.
(OKS)

Jak wyglądało nasze województwo
10 lat temu? Czy, zgodnie z opiniami
niektórych osób, nic się od tamtego czasu
nie zmieniło? Nic bardziej błędnego!
Pokażemy Państwu przykłady, jak w ciągu
minionej dekady województwo lubelskie
skutecznie zawalczyło o nowe oblicze.
Zaczynamy od Centrum Spotkania Kultur.
Miejsca z historią i przyszłością.
W stolicy województwa lubelskiego – Lublinie
– wyrosło kilka pokoleń mieszkańców, pamiętających straszącą w centrum miasta ruinę, nazywaną przez 40 lat „teatrem w budowie”. Po
wielu latach ruina zniknęła, a jej miejsce zajmuje
nowoczesny gmach Centrum Spotkania Kultur.
Kosztem prawie 171 mln złotych, w większości pochodzących z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2007-2013, powstał obiekt mogący śmiało konkurować z podobnymi instytucjami na
całym świecie.

1972

Decyzja o budowie
teatru operowego

W połowie roku 1972 czynniki partyjne i rządowe podjęły decyzję o budowie teatru operowego. Zaplanowano go jako obiekt z salą

Lubelskie…
DEKADA ZMIAN!

widowiskowo-kongresową, mogącą pomieścić tysiąc osób. Gmach teatru miał stanowić
centrum administracyjno-kulturalne oraz ostoję sztuki w „drugim zagłębiu węglowym”. Miał
być również jednym z największych gmachów
widowiskowych w ówczesnej Europie. Kamień
węgielny pod przyszłą świątynię sztuki socjalistycznej wmurowano w lipcu 1974 roku.
Charakterystyczny dla dekady gierkowskiej
rozmach planistyczny nie wytrzymał konfrontacji z rzeczywistością, zaś pogłębiający się
kryzys lat 80. XX wieku wymusił wstrzymanie prac budowlanych na wiele lat. Budynek
zyskał wspomniane już miano "teatru w budowie”. Niszczejący obiekt był świadkiem zawirowań historycznych, protestów studenckich,
a wreszcie również wydarzeń roku 1989 i zmiany ustrojowej.

2007

Centrum
Spotkania Kultur

Decyzję o budowie Centrum Spotkania Kultur władze regionu
podjęły w styczniu 2007 roku. Zorganizowano międzynarodowy konkurs
na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną. Wystartowało w nim
49 firm z kraju i zagranicy. Rozstrzygnięcie nastąpiło dwa lata później,
a za najlepszą została uznana koncepcja przygotowana przez lu-

świątynię sztuki
r.
LNY pod przyszłą
KAMIEŃ WĘGIEtycznej wmurowano w lipcu 1974
socjalis

belską pracownię architektoniczną Stelmach
i Partnerzy Biuro Architektoniczne sp. z o.o.
Prace rozbiórkowe rozpoczęły się na przełomie października i listopada 2012r. i chociaż
kondycja obiektu oraz zastosowane przez budowniczych rozwiązania z epoki „późnego
Gierka” w sposób dobitny na każdym kroku pokazywały „przewagi” socjalistycznej myśli technicznej, już 16 maja 2014 roku nad gmachem
Centrum Spotkania Kultur zawisła wiecha. Uroczyste otwarcie stało się faktem w 2016 roku.
Władze województwa wykazały się niemałą determinacją, żeby przebudowa, a w wielu
miejscach budowa od podstaw, była możliwa.
„Dzięki środkom finansowym pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy zaangażowaniu samorządu
województwa lubelskiego i miasta, nie tylko dokończyliśmy budowę, ale także, mam nadzieję,
uruchomiliśmy potencjał tkwiący w tym miejscu. Naszym założeniem jest, by ta największa
w historii regionu inwestycja w sferze kultury
stała się dla naszego województwa czynnikiem
rozwojowym i prawdziwie kulturotwórczym”
– tak o nadziejach związanych z Centrum Spotkania Kultur mówi marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski.
Centrum Spotkania Kultur dysponuje drugą
co do wielkości w Polsce salą operową. Ma ona
prawie 500 mkw. powierzchni oraz 926 miejsc.
Jest wyposażona w imponujących rozmiarów
windę, mogącą pomieścić naczepę tira. Oświetlenie i nagłośnienie w sali to najwyższa światowa półka. Pomysł wykończenia jest
nawiązaniem do fortepia-

nu: czarne błyszczące ściany i obite czerwonym
aksamitem fotele. Sala operowa to niewątpliwie serce tego wyjątkowego obiektu.
Drugą co do wielkości salą w Centrum Spotkania Kultur jest sala kameralna. Mieści się na 2
piętrze, przynależy do niej foyer o wielkości 147
m kw. To sala typu studio, z możliwością dowolnej aranżacji sceny i widowni. W ustawieniu teatralnym dostępnych jest 208 miejsc.
Sala baletowa jest ogólnodostępnym pomieszczeniem o powierzchni 231,35 mkw.,
przystosowanym do prób baletu i teatrów
tańca. Podłoga została wykonana z deski sosnowej na legarach, sala wyposażona jest
w przenośną podłogę taneczną.
Centrum Spotkania Kultur to przede wszystkim wydarzenia artystyczne. W CSK występują
zarówno gwiazdy światowego formatu, jak i ci,
dla których czas popularności dopiero nadejdzie. Gościli tu miedzy innymi: Seal, Moscow City
Ballet, Kibbutz Contemporary Dance Company
oraz twórcy rodzimi: Zbigniew Wodecki, Dawid
Podsiadło, Krzysztof Penderecki czy Teatr Wielki – Opera Narodowa. Centrum to prawdziwa
przestrzeń spotkania, poczynając od sztuk klasycznych, czyli opery, teatru, baletu, a kończąc
na sztuce współczesnej: street art, design, architektura, fotografia dokumentalna. Każdy
znajdzie tu coś dla siebie. Warto też odwiedzać
stronę internetową: www.spotkaniakultur.com
Każdy z nas widzi, jak bardzo zmieniło się
nasze województwo. Chętnie pokażemy
też zmiany, które zaszły w Państwa miejscowości. Nowe drogi, boiska, przedszkola,
a może przedsiębiorstwa, które powstały
w sąsiedztwie. Pomysły prosimy przesyłać
na e-mail komunikacja@lubelskie.pl
(OKS)

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA podpisał
deklarację współpracy z przedstawicielami
starostw powiatowych
Wbrew pozorom to bardzo duże wsparcie, szczególnie dla takich samorządów, jak nasz. Inwestorzy nie pukają do naszych drzwi codziennie, więc
każdy z nich jest na wagę złota. Profesjonalna oferta dla inwestorów dostępna
w Internecie otworzy przed przedsiębiorcami z terenu powiatu włodawskiego
szansę na zwiększenie sprzedaży i promocję ich produktów.
Andrzej Romańczuk, starosta włodawski

SYMBOLICZNE PODPISANIE
deklaracji współpracy
samorządów powiatowych

STAROSTA LUBARTOWSKI Fryderyk Puła
odbiera certyfikat „Witamy w sieci” z rąk Sławomira
Sosnowskiego, marszałka województwa lubelskiego

Ta inicjatywa jest kolejnym istotnym przełomem we współpracy powiatu opolskiego z
samorządem województwa lubelskiego. Jestem przekonany, że w powiecie opolskim pojawią się nowe
miejsca pracy i przedsiębiorcy.
Zenon Rodzik, starosta powiatu opolskiego

ROZBIÓRKA zniszczonych części
„teatru w budowie”.

Fot. Marcin Tarkowski / UMWL w Lublinie (1), archiwum CSK (3)

BUDOWA gmac
hu teatru
w latach siedemdz
iesiątych.

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR Widok z lotu ptaka.
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udowa stu kilometrów dróg w każdym
pow iecie. W ten
sposób samorząd
województwa lubelskiego chce uczcić
100. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. Ponad miliard złotych na ten cel pochodzi
ze środków unijnych i budżetu
samorządów. W marcu odbyło
się otwarcie pierwszej tzw. „niepodległościówki”. To droga wojewódzka nr 829 łącząca powiaty
świdnicki i łęczyński.

Nowe wozy
strażackie dla OSP

Autorski program
samorządu woj.
lubelskiego

Do Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa lubelskiego trafiły 43 średnie i ciężkie wozy
strażackie. 20 mln zł dofinansowania na ich zakup
i wyposażenie pochodzi z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wartość
całego projektu to prawie 32 mln zł.
Druhowie z naszego województwa mają do dyspozycji 1800 samochodów. Część
z nich jest w bardzo złym stanie. Średnia wieku auta to 34
lata, choć są wśród nich również 50-latki. Widok żuka
czy nysy na służbie wciąż nie
należy do rzadkości. Leciwe pojazdy ulegają częstym
awariom. Zdarza się, że wozy
naprawiają sami druhowie.
Nowe samochody przystosowane są nie tylko do zdarzeń
pożarowych, ale również do
akcji ratowniczych prowadzonych na drogach. To właśnie te wydarzenia stanowią
ok. 60% interwencji. Sprawność w działaniu decyduje
o powodzeniu całej akcji, niejednokrotnie ratującej czyjeś
życie. W tej kwestii sprzęt nie
może zawodzić.
– Urząd Marszałkowski dał
nam wielkie wsparcie, dzięki
któremu nasze OSP otrzymały nowy sprzęt. Żadne województwo nie może pochwalić
się taką przychylnością. To
dotychczas największe środki, jakie zostały przydzielone
Ochotniczym Strażom Pożarnym. Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych i Administracji zabrało nam dotacje, które
wcześniej otrzymywaliśmy
na wsparcie działalności
i zakup samochodów pożarniczych – powiedział Marian
Starownik, prezes Zarządu
Wojewódzkiego OSP.
Jaka jest kondycja OSP?
Na terenie województwa
mamy 1753 jednostki OSP
i ponad 61 tys. strażaków
ochotników, których z roku
na rok przybywa. Co ciekawe,
w ciągu ostatnich 5 lat przybyło 30 kobiecych drużyn
pożarniczych. W skali całego województwa jest ich już
130. Drużyn młodzieżowych
mamy aż 340.
– Dzięki bezpośredniemu wsparciu Ochotniczych
Straży Pożarnych poziom
bezpieczeństwa, nie tylko
pożarowego, w naszym województwie wzrośnie. Cieszę
się, że strażacy potrafią sięgać
po to, co poprawi ich sprawność i działanie wtedy, kiedy
trzeba nieść pomoc drugiemu człowiekowi – powiedział Sławomir Sosnowski,
marszałek woj. lubelskiego.
(OKS)

100 km dróg
w każdym
powiecie
„Sołtys na zagrodzie równy Wojewodzie”

11 marca ŚWIĘTO SOŁTYSÓW
Na terenie naszego
województwa jest
ich prawie 3,5 tysiąca. Funkcję sprawują
społecznie i są prawdziwymi liderami na
obszarach wiejskich.
To oni reprezentują
swoje małe ojczyzny
we współpracy z samorządami.
PODZIĘKOWANIA za ponad 30 lat pełnienia funkcji
sołtysa – wśród wyróżnionych Stanisław Zygo (trzeci od lewej)

O kim mowa? O sołtysach!
Niektórzy z nich, jak choćby
Stanisław Zygo – sołtys wsi

Wymysłówka (gmina Bełżyce), piastują swój urząd od
ponad 30 lat.
„W ubiegłym roku obchodziłem jubileusz 30-lecia pełnienia funkcji sołtysa. Bardzo
dziękuję mieszkańcom mojego sołectwa za zaufanie.
Przez wiele lat starałem się
działać na rzecz rozwoju naszego terenu realizując przy
tym razem z mieszkańcami
szereg niełatwych inicjatyw.
Do najtrudniejszych zaliczyłbym budowę drogi od szosy

Bełżyce – Niedrzwica do
szosy Bełżyce – Strzeszkowice. We współpracy z samorządem udało nam się zmienić
nawierzchnię z żużlowej na
asfaltową. Niełatwa była też
budowa gazociągu. Pamię-

3,5 tys.
tyle osób w woj. lubelskim
sprawuje społeczną
funkcję sołtysa
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tam, jak kopaliśmy rowy pod
rury gazowe używając łopat,
bo koparki nie wszędzie były
w stanie wjechać. Do gazociągu podłączyło się wówczas
90% mieszkańców” – mówi
Stanisław Zygo.
W dużej mierze właśnie
dzięki zaangażowaniu sołtysów zmienia się przestrzeń
publiczna naszego województwa. Dzieje się tak m.in.
dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu Funduszu Sołeckiego. Obecnie Fundusz

W ramach autorskiego programu
samorządowego na terenie województwa lubelskiego zostanie
wybudowanych lub zmodernizowanych blisko 2 tys. kilometrów dróg różnej kategorii. – Pod
koniec stycznia odbyło się pierwsze spotkanie ze starostami powiatów, które przyłączyły się do
tego projektu – relacjonuje Sławomir Sosnowski, marszałek
województwa lubelskiego. – Jako
samorządowcy chcemy uczcić
ważną dla nas wszystkich rocznicę. Wspólną pracą z powiatami i gminami jesteśmy w stanie
zrealizować ten cel. Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich
do współpracy w ramach projektu – dodaje.

Połączenie sił

Po spotkaniu samorządowcy zadeklarowali przystąpienie do
programu. - Chodzi nam o połączenie sił przy wykorzystaniu
dostępnych funduszy pomocowych i wybudowaniu w każdym
powiecie 100 km dróg, które
przez długie lata będą służyły
mieszkańcom i znacząco poprawią bezpieczeństwo w naszym
regionie – mówili zgodnie samorządowcy.
W ramach projektu „100 km
dróg w każdym powiecie na 100lecie niepodległości” powstaną
nie tylko drogi powiatowe, ale
również wojewódzkie i gminne.
Przy każdej z nich stanie okolicznościowa tablica informacyjna.

wykorzystywany jest na remonty świetlic czy remonty
dróg.
„S ołtysi to w y jątkow i
przedstawiciele lokalnej społeczności. Za swoją pracę nie
otrzymują wynagrodzenia,
ale działają często bardziej
skutecznie, niż niejedna organizacja. Właśnie podczas
ostatniego Kongresu Sołtysów zaapelowałem do władz
samorządowych obecnych
na spotkaniu, aby każdy z sołtysów dostawał prowizję od
doręczenia podatku, niezależnie od tego, czy ten podatek
jest wpłacany przez podatników bezpośrednio na konto
gminy. Byłby to ukłon w stronę lokalnych liderów, którzy
często są niedoceniani w swo-

Fundusze na realizację inwestycji
będą pochodziły z zarządzanych
przez Urząd Marszałkowski środków unijnych oraz budżetu województwa. Najwięcej, blisko 500
km dróg wybudowanych zostanie dzięki środkom pochodzącym
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. - To ponad dwie trzecie
wszystkich dróg, które zostaną sfinansowane w ramach PROW na
lata 2014-20 – informuje Mateusz
Winiarski, zastępca dyrektor Departamentu Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich UMWL.
Znaczną część programu będą
stanowiły drogi współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To
ponad 220 km dróg w dwudziestu powiatach. Tak zwanymi
niepodległościówkami będą też
drogi dojazdowe do obszarów
rolniczych. - Na ten cel z budżetu
województwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
zamierzamy przeznaczyć od 14
do 18 mln złotych – mówi Grzegorz Kapusta, wicemarszałek województwa odpowiedzialny za
rolnictwo.

UROCZYSTE OTWARCIE
drogi wojewódzkiej nr 829

KRZYSZTOF BOJARSKI
radny Województwa Lubelskiego
Bardzo się cieszę z dzisiejszego
wydarzenia. Jako przewodniczący
komisji infrastruktury i gospodarki zajmuję
się sprawami dróg wojewódzkich. Cieszę
się też jako mieszkaniec Łęcznej, ponieważ to istotna dla całego powiatu i ruchu komunikacyjnego
droga, wykonana w dobrym standardzie. Mieszkańcy również są pełni entuzjazmu, bo wcześniej na tej drodze zdarzało się wiele wypadków, co wynikało z jej stanu technicznego.
Nie mieliśmy poboczy, ścieżek rowerowych, chodników.
Dziś wiemy, że bezpieczeństwo użytkowników, zarówno
poruszających się pojazdami, jak i pieszych, znacząco się poprawiło.
ROMAN CHOLEWA
starosta łęczyński
Bardzo cieszę się, że w końcu rozbudowano drogę wojewódzką nr
829 między Łęczną a Biskupicami. Warto
dodać, że ten prawie 18-km odcinek w ok.
90% przebiega przez powiat łęczyński.
Nie ulega wątpliwości, że znacznie poprawiła się jakość
i drożność komunikacyjna, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Mieszkańcy są przekonani, że to bardzo ważne
i potrzebne przedsięwzięcie. To wielka zasługa marszałka
województwa Sławomira Sosnowskiego, któremu serdecznie dziękuję. Warto dodać, że nie tylko jakość podróżowania
oraz bezpieczeństwo uległy poprawie. W ramach drogi powstała ścieżka rowerowa, jestem więc przekonany, że powiat łęczyński odwiedzi więcej turystów.

Inwestycja
o wartości 600 mln zł

Z kolei Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2018-19 wybuduje blisko 95 km nowych dróg.
Do inwestycji, których wartość
wyniesie ponad 600 mln zł, realizowanych przez jednostkę
samorządową podległą marszałkowi, będą zaliczać się takie drogi
wojewódzkie jak: 815, 836, 837,
835, 812, 801, 858, 809, 807 oraz
843. Środki na ten cel będą pochodziły m.in z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-20 oraz
budżetu województwa.
W połowie marca oficjalnie została oddana do użytku pierwsza
niepodległościówka. To droga
wojewódzka 829 łącząca powiat
świdnicki z łęczyńskim. - Przy
trasie pojawiła się też pierwsza tablica informująca o tym, że droga
jest włączona do programu, którym chcemy uczcić stulecie
państwa polskiego – informuje
Sławomir Sosnowski.  (CHOM)

ich działaniach” – mówi Sławomir Sosnowski marszałek
województwa lubelskiego.
V Lubelski Kongres Sołtysów odbędzie się na przełomie września i października
tego roku. Będzie to kontynuacja poprzednich czterech
edycji imprezy, na którą już
teraz zapraszamy sołtysów z
całego województwa lubelskiego.
Zarząd Województwa Lubelskiego składa wszystkim
Sołtysom z okazji ich święta
najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia i cierpliwości
potrzebnej do realizacji nowych inicjatyw oraz satysfakcji z wykonywanej misji
publicznej.
(PCh)

INWESTYCJA WAŻNA
NIE TYLKO DLA POWIATU

SŁAWOMIR SOSNOWSKI
marszałek województwa lubelskiego

W ramach projektu
powstaną nie tylko
drogi powiatowe,
ale również
wojewódzkie
i gminne. Przy
każdej z nich stanie
okolicznościowa
tablica informacyjna

Cieszę się, że dziś w Łęcznej otwieramy tak ważną drogę. Tu właśnie
stawiamy pierwszą tablicę w ramach programu, który powstał dla uczczenia 100.
rocznicy odzyskania niepodległości przez
nasz kraj. Myślę, że dzisiejszy dzień jest dniem symbolicznym. To pierwszy, prawie 18-km odcinek drogi 829, który
wliczy się w kilometraż programu. Mam nadzieję, że w powiecie łęczyńskim będziemy otwierać następne odcinki
dróg wspólnie wykonywanych ze środków samorządu województwa lubelskiego, jak i starostw, czy gmin. Zależy mi,
aby zwiększyło się tempo inwestowania we wszystkie drogi
w naszym województwie. Liczba 100 jest symbolem, chcemy przez kolejne lata realizować projekt i stale przypominać
sobie wydarzenie odzyskania niepodległości przez Polskę.

IV LUBELSKI KONGRES SOŁTYSÓW, który odbył się 9 grudnia 2017 r.
w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zgromadził 350 uczestników
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WIZYTA
W KRAŚNIKU
w firmie JAK MET

RADZYŃ PODLASKI Christopher Todd ogląda
wyposażenie pracowni technikum mechanicznego
w ZS Ponadgimnazjalnych, kupione z funduszy europejskich

WŁADYSŁAW NABORCZYK
z kraśnickiej firmy NABOR prezentuje produkty
wytwarzane w przedsiębiorstwie

Komisja Europejska sprawdziła,
jak wydajemy unijne środki

C

hristopher Todd, dyrektor departamentu odpowiedzialnego
w Komisji Europejskiej za politykę regionalną i miejską,
gościł w naszym regionie.
Rozmawiał o wykorzystaniu
środków unijnych w Regionalnym Programie Operacyjnym
i odwiedził kilka projektów
dofinansowanych z funduszy
europejskich.
– Cieszę się, że tak wysokiej
rangi przedstawiciel Komisji
Europejskiej odwiedził nasz
region. Pokazaliśmy, jak Lubelskie radzi sobie z wykorzystaniem środków unijnych.
Sporo czasu poświęciliśmy
analizie zaawansowania Regionalnego Programu Operacyjnego. Dyskutowaliśmy
też o przyszłości funduszy

europejskich dla regionów po
2020 roku – zaznaczył Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

larze. Szkoła realizuje kilka
unijnych projektów. Z obecnego Regionalnego Programu Operacyjnego (RP O)

pracownie, m.in. aplikacji internetowych i zawodowych,
spawania i obróbki mechanicznej CNC.

Cieszę się, że tak wysokiej rangi przedstawiciel
Komisji Europejskiej odwiedził nasz region.
Pokazaliśmy, jak Lubelskie radzi sobie
z wykorzystaniem środków unijnych.
SŁAMOWIR SOSNOWSKI, Marszałek Województwa Lubelskiego

Wizyta w Radzyniu
Podlaskim

Wizyta rozpoczęła się w Radzyniu Podlaskim. Marszałek
zaprosił Christophera Todda
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie uczą
się m.in. przyszli mechanicy, kucharze, fryzjerzy i sto-

placówka pozyskała dotację na dodatkowe zajęcia
językowe i komputerowe.
Organizuje też praktyki dla
u c z n i ów w s p ó ł p ra c u j ą c
z przedsiębiorcami, nie tylko
z województwa lubelskiego. Największą od lat inwestycją jest budowa nowego
obiektu, w którym powstaną

– To moja pierwsza wizyta w województwie lubelskim i już dzisiaj wiem, że nie
ostatnia. Wszystko, co tu zobaczyłem, jest imponujące –
podkreślił Christopher Todd.
– Być może przyjadę ponownie za trzy, cztery miesiące
– zadeklarował szef departamentu polityki regionalnej

i miejskiej w Komisji Europejskiej.

Dobre tempo realizacji
projektów

Drugą część dnia zdominowały rozmowy o stanie realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego.
– Jesteśmy zadowole ni z tempa podpisywania
umów. Gratuluję postępów
w tym obszarze RPO. Teraz
wyzwaniem jest przełożenie
tego wyniku na rozliczanie
zakontraktowanych środków
z Komisją Europejską. Liczę,
że także w tym przypadku
utrzymacie tempo z końca
ubiegłego roku – zaznaczył
Todd.
Przedstawiciel Komisji
Europejskiej pojechał również do Kraśnika, gdzie w to-

Fot. Paweł Florek / UMWL w Lublinie

Twój czas
na rozwój biznesu!

warzystwie Andrzeja Maja,
starosty kraśnickiego, odwiedził firmy NABOR i JAK MET.
Pierwsza zajmuje się obróbką
metali i wyrobem elementów gumowych oraz gumowo– metalowych. Z kolei JAK
MET specjalizuje się w wytwarzaniu kosiarek. Jest jedynym polskim producentem
tego sprzętu. Dzięki dotacji
z Regionalnego Programu
Operacyjnego przedsiębiorstwo kupiło nowoczesną linię
produkcyjną.
– Doceniam oba przedsiębiorstwa. Odważnie inwestują w swój rozwój, dokładając
cegiełkę do rozwoju całego
województwa. Gratuluję im
dotychczasowych osiągnięć
i życzę kolejnych sukcesów –
zapewnił Christopher Todd.
(FLOR)

Lubelskie jednym z najlepszych
Europejskich Regionów Przyszłości!
Województwo lubelskie w tegorocznym
rankingu „Europejskie Miasta i Regiony Przyszłości
2018/19” zajęło 8. miejsce w kategorii: TOP 10 fDi's
Mid-Sized European Regions of the Future 2018/19
– Najlepszych 10. Średnich Europejskich Regionów
Przyszłości 2018/19 – Strategia przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ).
Ceremonia wręczenia nagród
odbyła się 13 marca podczas
MIPIM w Cannes. MIPIM to
targi branży deweloperskiej,
najważniejsza i najbardziej
prestiżowa tego typu impreza Starego Kontynentu.
– Cieszę się, że Województwo Lubelskie zostało zauważone i docenione w tym
rankingu. Mimo że jesteśmy

jednym z najprężniej rozwijających się województw
w Polsce, nadal pozostajemy
jednym z najmniej odkrytych
regionów w kraju i Europie –
mówił Sławomir Sosnowski,
marszałek województwa lubelskiego.
Ranking został w lutym
opublikowany w przez FDi
Magazine, a przeprowadza go

sekcja fDiIntelligence (wywiadownia gospodarcza i wersja
online FDi Magazine). Oba te
serwisy poświęcone są bezpośrednim inwestycjom zagranicznym (Foreign Direct
Investments) i pracują w ramach Financial Times.
– W 2017 roku działania
zespołu Biznes Lubelskie zostały docenione przez
Komisję
Europejską
i zdobyliśmy nagrodę EEPA (European Enterprise
Promotion Awards)
na poziomie krajowym,

w kategorii Wspieranie internacjonalizacji biznesu.
Biznes Lubelskie to taki administracyjny start-up – komentuje wyróżnienie Artur
Habza, dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy
Zagranicznej.  (DGiWZ)

D

otacje unijne oferowane są nie tylko
na start, ale także
na rozwój firmy. Sprawdź,
na co w 2018 r. możesz
uzyskać dofinansowanie
i skorzystaj z propozycji
Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości
w Lublinie.

Pieniądze dla
przedsiębiorców

MARCELI NIEZGODA
Dyrektor Lubelskiej Agencji
Wspierania Przedsiębiorczości

Warto sięgnąć po dofinansowanie z Unii
Europejskiej. Do dyspozycji przedsiębiorców mamy jeszcze
320 milionów złotych! – Warto przypomnieć tu znane
porzekadło: „Kto
stoi w miejscu,
te n s i ę c o f a”
– m ó w i d yrektor Lubelskiej Agencji
Wspierania
Przedsiębiorczości Marceli Niezgoda.
– Nie stójmy więc w miejscu!
Środki unijne są mocnym impulsem dla
aktywizacji działalności gospodarczej. Chcemy, by
jak najw ięcej
przedsiębiorców skorzystało z tej szansy.

Dlatego już od kwietnia ruszamy ze spotkaniami informacyjnymi w miastach
powiatowych na terenie
całego Lubelskiego – podkreśla.
– Skorzystałem z dotacji
unijnej i w ramach projektu
wyposażyłem swoją firmę
w specjalistyczny sprzęt do
wykonywania odwiertów
– mówi Daniel Szkutnik
właściciel firmy „Daniel”,
który w ramach Działania
3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP z Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego
w 70% sfinansował zakup
specjalistycznego sprzętu. –
Z pewnością wezmę udział
w spotkaniu informacyjnym.

Przyjdź na spotkanie,
dowiedz się więcej

Podczas konsultacji każdy
zainteresowany będzie
mógł uzyskać informacje
na temat wsparcia na rozpoczęcie oraz na rozwój
firmy, jakie można otrzymać z funduszy europejskich. Poruszone zostaną
także kwestie możliwości
dofinansowania projektów
realizowanych przez społeczności lokalne. Zaprezentujemy również
ofertę pożyczek i poręczeń
korzystnych dla osób prowadzących działalność
gospodarczą. Tego wszyst-

kiego będzie się można
dowiedzieć w trakcie spotkań dla przedsiębiorców
w każdym z 20 miast powiatowych, m.in. w Białej
Podlaskiej, Opolu Lubelskim, Hrubieszowie, Kraśniku czy Łukowie.

Rozwój przede
wszystkim

W ramach programu regionalnego można uzyskać
dofinansowanie dla firmy
na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych,
infrastrukturę do badań
i wdrażanie innowacji. Pozyskane fundusze można
przeznaczyć np. na termomodernizację budynków
firmy, wprowadzanie energooszczędnych technologii czy przebudowę linii
produkcyjnej.
Jesteśmy otwarci na opinie, gotowi na dyskusję
i wymianę doświadczeń.
– Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
jest po to, aby stwarzać
optymalne warunki do rozwoju lubelskiego biznesu
poprzez fundusze unijne –
zaznacza dyrektor. Serdecznie zapraszamy wszystkich
przedsiębiorców. – zaprasza
Marceli Niezgoda.
Informacje o spotkaniach będą podane także
na stronach internetowych
www.lawp.eu i www.lubelskie.pl(SAB)

MYŚLĄ GLOBALNIE
DZIAŁAJĄ LOKALNIE
Pokazujemy, co robią Lokalne Grupy Działania

Lokalna Grupa
Działania
STOWARZYSZENIA
„POLESKA DOLINA
BUGU”

N

aszą misją jest współpraca
z lokalnymi środowiskami
z obszaru LGD „Poleska Dolina Bugu”.

Gdy zaczynaliśmy w 2006
roku, nie wiedzieliśmy, że tak
bardzo potrzebne są środki
na oddolne inicjatywy w środowiskach lokalnych, że NGO,
przedsiębiorcy i samorządy
mają tak duże potrzeby. Nie
sądziliśmy, że mieszkańcy są
przygotowani, żeby środki tak
efektywnie i sprawnie wykorzystywać. Myliliśmy się zasadniczo: to właśnie oni stoją
za Lokalną Strategią Rozwoju
(LSR) oraz sukcesem Lokalnej Grupy Działania „Poleska
Dolina Bugu”! Dlaczego? – to
proste: oni ją tworzą. Chcemy
działać więcej, lepiej i szybciej
– mówią twórcy grupy.
Jesteśmy liderem wśród lokalnych grup działania w województwie. W roku 2016 i 2017
rozdysponowaliśmy 5,65 mln
zł z 5,7 mln dostępnych środków. To daje nam pewność,
że potrafiliśmy dostrzec potrzeby lokalne i efektywnie
współpracować z lokalnymi
środowiskami. Dodaje nam
to skrzydeł i energii do jeszcze bardziej wytężonej pracy.
Najbardziej cieszą nas nowo
powstające firmy, nowe miejsca pracy, infrastruktura społeczna i turystyczna (nowe
ścieżki rowerowe, siłownie

zewnętrzne, place zabaw,
wiaty rekreacyjne, turystycznie zagospodarowane centra
miejscowości, obiekty sportowe,…), inicjatywy kulturalne (choćby 160 kompletów
strojów dla młodzieżowych
grup artystycznych). Schlebia
nam zainteresowanie ludzi,
którzy dopytują o nowe środki, dzięki którym mogliby podjąć działalność gospodarczą.
Bardzo nam zależy na pozyskaniu kolejnych środków
i zbudowaniu mocnej pozycji
obszaru. Chcemy to osiągnąć
razem z mieszkańcami naszego terenu.
LGD „Poleska Dolina Bugu”
nie zwalnia tempa. W kolejce
do realizacji czekają kolejne
projekty. Oto kilka przykładów:
• „Powstanie całoroczna
baza noclegowa z możliwością wynajęcia łodzi
wędkarskiej z bogatym innowacyjnym wyposażeniem” (Marzena Borowik,
czerwiec 2018, powiat włodawski, gmina Stary Brus,
Lubowierz)
• „Wykorzystanie biomasy
do produkcji materiałów
opałowych” (Warmex Wojciech Walczuk, powiat włodawski, Wola Uhruska)
• „Polski Ogród – produkcja
i sprzedaż soków z owoców i warzyw” (Agnieszka
Zańko, powiat włodawski,
gmina Włodawa). (SZPON)

Zostaw swój 1% podatku na Lubelszczyźnie

C

o roku podatnicy zastanawiają się, na co
przekazać 1% swojego
podatku. My proponujemy, aby zostawić go w województwie lubelskim. Na taki
gest czeka wiele organizacji
pożytku publicznego, dla których ta forma wsparcia jest
czasem jedyną pomocą.

Barbara Sokolnicka UMWL, Courtney Fingar
redaktor naczelny fDi Magazine i Artur Habza UMWL

HISTORIA

Pierwsza edycja rankingu dotyczyła lat 2012/13, obecna
jest już 5. Ranking ma na celu pokazanie gospodarczych,
finansowych i biznesowych atutów miast i regionów
w Europie. Poszukiwane są miejsca, które rokują najlepiej
w zakresie inwestycji, rozwoju i ekspansji gospodarczej.
fDi Magazine publikuje ranking miast i regionów
w 6 kategoriach.

Przekazując 1 % swojego podatku organizacjom pożytku
publicznego z Lubelszczyzny pomagamy ludziom,
którzy często mieszkają
tuż obok nas. Mamy realny
wpływ na poprawę jakości
życia naszej społeczności.
Odpisanie 1% w żaden sposób nie obciąża podatnika,
a sama czynność jest niezwykle prosta.

Wydawać się może, że 1% to
niewiele, ale pamiętajmy – każda
złotówka ma znaczenie!
– podkreśla Anna Augustyniak
sekretarz województwa lubelskiego

Jak to zrobić? W odpowiednią rubrykę na końcu formularza PIT należy wpisać numer
KRS wybranej przez nas instytucji. Resztę zrobi Urząd
Skarbowy, przelewając odpowiednią kwotę na konto
wskazanej organizacji.
– Wydawać się może, że 1%
to niewiele, ale pamiętajmy
– każda złotówka ma znaczenie! – podkreśla Anna Augustyniak. – Szacuje się, że gdyby
każdy mieszkaniec regionu
wskazał w deklaracji podat-

kowej numer KRS organizacji
pożytku publicznego z regionu, te instytucje otrzymałyby łącznie ponad 27,5 miliona
złotych.– dodaje.
Za 2004 rok lubelscy podatnicy przekazali 1,7 miliona złotych na lubelskie organizacje.
W 2016 roku było to już 23,6
miliona złotych. To wielka
kwota, ale jeszcze i tak około
4 mln zł. mogłyby trafić do lubelskich organizacji pożytku
publicznego od mieszkańców
naszego województwa. Dla-

czego nie wszyscy przekazują 1% ?
– Często spotykam się z osobami, które nie przekazują
części swojego podatku, bo
nie wiedzą, że mogą. Gorąco zachęcam wszystkich do
wpłaty 1 % z podatku na lubelskie organizacje pożytku
– kończy sekretarz województwa lubelskiego. 
(SAB)
Pełna lista dostępna jest
na stronie internetowej
www.lubelskie.pl

WIEJSKA BANIA – utworzenie tradycyjnej łaźni
w gospodarstwie agroturystycznym „Siedlisko Sobibór"

Adaptacja budynku organistówki
na Regionalną Izbę Tradycji Wsi Różanka

MARKA LUBELSKIE
miejsce ma znaczenie
P

rojekt promocji gospodarczej Marka Lubelskie realizowany jest od 11 lat. Jego
efektem jest przywilej posługiwania się tytułem, który
uzyskało już 60 firm z województwa lubelskiego. Marka
Lubelskie to symbol jakości,
innowacyjności i troski o środowisko.
Program Marka Lubelskie
promuje firmy związane
z województwem lubelskim.
Dlaczego to takie ważne?
Często właśnie miejsce pochodzenia produktu decyduje o tym, że wybierają go
klienci. Efektem pochodzenia specjaliści od marketingu nazywają „oddziaływanie
miejsca wytwarzania, projektowania, a nawet montażu
artykułów na preferencje zakupowe konsumentów”. My
powiemy po prostu, że szczególnie lubimy twaróg z mle-

Wsparcie samorządu województwa nie kończy się wraz
z przyznaniem certyfikatu
Marka Lubelskie. Pomagamy
w inicjowaniu różnego rodzaju działań marketingowych.
Podczas najważniejszych
wydarzeń kulturalnych i gospodarczych organizujemy
stoiska promocyjne naszych
„markowiczów”, zaś przedsiębiorcom z województwa
lubelskiego oraz produktom
z naszego regionu zapewniamy udział w branżowych
wystawach, targach i misjach
gospodarczych.

Świadomość
konsumenta

Miodowa
tradycja
SPÓŁDZIELNIA PSZCZELARSKA APIS jest firmą o bogatej, ponad
85-letniej, tradycji. Produkuje miody pitne
oraz pszczele, cenione zarówno w kraju, jak
i za granicą. Mistrzostwo w produkcji tych
staropolskich trunków to wynik lat pracy
i wielu doświadczeń.
Lubelska Spółdzielnia Pszczelarska APIS
kontynuuje ponadtysiącletnią słowiańską
tradycję miodosytnictwa na ziemiach polskich. Obecnie APIS produkuje kilkanaście
rodzajów miodów pitnych. Są wśród nich
półtoraki, najszlachetniejsze typy miodów pitnych o niepowtarzalnym aromacie i smaku, dwójniaki, trójniaki, także te
dodatkiem soków owocowych i ziół oraz
czwórniaki.
Popyt na miody pitne stale rośnie. Aby
zaspokoić wymagania konsumentów, APIS
stosuje nowoczesne stale ulepszane technologie, a jednocześnie wykorzystuje tradycyjne surowce i receptury
ich przetwarzania. Niezwykle
istotne jest, że miody pitne produkowane przez APIS powstają
z naturalnych, wyselekcjonowanych miodów.
Zanim trafią do rąk nabywców, miody pitne poddawane
są wieloletniemu leżakowaniu.
Temu zawdzięczają niepowtarzalny smak i aromat. Dlatego sercem firmy Apis jest leżakownia.
W ogromnej hali znajdują się po-

Pomoc samorządu

czarni, w pobliżu której nie
brakuje zielonych pastwisk,
a miód wybieramy nie ze Śląska, ale z Roztocza. Wykorzystanie tej wiedzy niesie za
sobą wielkie możliwości promocyjne.

Badania wykazały, że konsumenci, myśląc o pochodzeniu
towarów, kojarzą je z konkretnymi regionami. Dokonując
analizy produktów z różnych
regionów zauważono, że województwo lubelskie postrzegane jest jako teren, z którego
pochodzą doskonałej jakości
artykuły spożywcze. Niezwykle istotna jest świadomość,
że są one wytwarzane według tradycyjnych receptur.
Znajduje to odbicie również
w programie Marka Lubelskie: wśród firm wyróżnionych tym certyfikatem ponad

tężne zbiorniki, gdzie miód leżakuje, powoli
dojrzewając.
Polska to jedyny na świecie producent
miodu pitnego na skalę przemysłową. Obecnie APIS jest niekwestionowanym liderem
na rynku, a miody pitne z Lublina są ambasadorami naszego kraju i regionu. W butelkach szklanych, ozdobnych kamionkowych,
oplatanych wikliną, eleganckich złoconych
karafkach oraz w postaci upominkowych
zestawów trafiają do smakoszy w Polsce
i za granicą. Ich jakość i walory docenili m.in.
Japończycy, Niemcy, Włosi, mieszkańcy
Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Kanady.
Ostatnio także Chińczycy, którzy szczególnie
cenią miody pitne za ich słodki smak.
Produkty Spółdzielni Pszczelarskiej APIS
otrzymały nagrody i wyróżnienia w licznych
konkursach, co dodatkowo potwierdza ich
wyjątkową jakość. Marką Lubelskie mogą
posługiwać się od 2007 roku.

30 reprezentuje branżę spożywczą.

Przede wszystkim jakość
Certyfikatem Marka Lubelskie
nagradzamy te firmy z województwa lubelskiego, które
szczególnie dbają o jakość i in-

nowacyjność swojej oferty
i jednocześnie są przyjazne dla
środowiska naturalnego. Obok
wspomnianej branży spożywczej, są wśród nich również
przedstawiciele branży budowlanej, medycznej, produkcyjno-mechanicznej, informacyjnej,

Zamrożony smak
owoców i warzyw
AGRAM S.A. to uznany producent
mrożonych owoców i warzyw. Obecnie
firmę tworzą dwa zakłady - w Lublinie
i w Motyczu, które przechowują i przerabiają 25 tysięcy ton mrożonek rocznie.
Samodzielny zakład produkcyjny
Agram S.A. funkcjonuje od 2008 roku.
Nowym właścicielem spółki jest Crop’s NV,
rodzinna firma z Belgii istniejąca od ponad
40 lat. Dzięki poczynionym inwestycjom
Agram stał się nowoczesnym przedsiębiorstwem, którego oferta doceniana jest
zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Chłodnie Agramu są w stanie przerobić
i przechować do 25 tysięcy ton mrożonek
rocznie. Owoce i warzywa stanowiące
surowiec dla produktów Agramu pochodzą w 90 % od rolników z terenu Polski

wschodniej, obszaru uznanego za najbardziej ekologiczny w kraju.
Chłodnia, oprócz mrożonek owoców
i warzyw, oferuje też zupy „z pomysłem”.
Firma zasłużyła sobie na opinię czołowego producenta marek własnych i lidera
zmian w swojej branży. Większość produkcji Agramu trafia na eksport, głównie do
odbiorców z krajów Unii Europejskiej, Rosji
i krajów bałtyckich, ale także do USA, Kanady, Japonii i Chin.
Firma uzyskała wiele certyfikatów
potwierdzających jakość oferowanych
przez nią produktów. W tym między innymi certyfikat koszerności, certyfikat
ekologiczny oraz certyfikat GOST umożliwiający sprzedaż mrożonek na rynek
rosyjski. Marką Lubelskie Agram wyróżniono w 2007 roku.

11

// marzec 2018 // www.lubelskie.pl //

usługowej czy turystycznej.
Śledząc nowe trendy w rozwoju przedsiębiorczości w naszym
regionie, stworzyliśmy kategorię Marka Lubelskie – Debiut
Roku przeznaczoną dla firm
funkcjonujących na rynku krócej niż dwa lata.

Specjalnie dla Czytelników
na łamach Lubelskie.pl
prezentujemy firmy wyróżnione certyfikatem Marka
Lubelskie. Wybierajmy produkty pochodzące z naszego województwa, bo łączy
nas Lubelskie.

Nabiał znany
w całym kraju
OSM KRASNYSTAW to nowoczesna firma współpracująca z siecią ponad
trzystu dystrybutorów produktów nabiałowych z całej Polski. Jej tradycja sięga początków minionego wieku – została założona
w roku 1913.
To również największy producent
w branży mleczarskiej w regionie i jeden
z największych w kraju. Spółdzielnia Mleczarska z Krasnegostawu nieustannie inwestuje w swój rozwój. Stale wprowadza
nowoczesne rozwiązania i technologie,
które mają za zadanie udoskonalić wyroby
i zapewnić ich najwyższą jakość. Produkcja
jest w całości zautomatyzowana: nowoczesne maszyny i komputery czuwają nad
procesem przetwarzania mleka w produkty, które trafiają do klientów.
Zakład produkcyjny przetwarza rocznie 160 mln litrów mleka. Spółdzielnia
odbiera mleko od ponad dwóch tysięcy dostawców ze wszystkich powiatów
województwa lubelskiego. Wyroby OSM
Krasnystaw pochodzą z ekologicznych
i zielonych terenów Lubelszczyzny, dzięki swojej
wysokiej jakości cieszą się
dużym powodzeniem. Przykładem jest krasnostawski kefir,
od lat doceniany przez klientów.
Jego walory zostały potwierdzone nagrodami „Złoty paragon”
oraz „Hit handlu”, przyznanymi
w czerwcu 2017 roku niemal jednocze-

śnie przez dwa niezależne wydawnictwa
branżowe.
Obecnie krasnostawska Spółdzielnia
Mleczarska oferuje blisko 20 rodzajów wyrobów mlecznych. Na terenie kraju firma
ma ponad trzystu dystrybutorów swoich
produktów. Dzięki temu tak lubiane „Jogusie” są tak znane w całym kraju. Nabiał
z Krasnegostawu trafia także do Azji, Ameryki Południowej, Afryki i krajów Unii Europejskiej. Firma otrzymała nagrodę Prezesa
Agencji Rynku Rolnego za „Wybitne osiągnięcia w eksporcie”.
OSM Krasnystaw jest zdobywcą również innych prestiżowych nagród. Wśród
nich są m.in. Lider Galanterii Mleczarskiej,
Filar Polskiej Gospodarki.

K

iedyś w Opolu Lubelskim
była cukrownia. Dzisiaj
zostało po niej osiedle.
Mieszkają w nim jej byli pracownicy. Kiedy zakład działał,
osiedle tętniło życiem.
Wszystko zmieniło się po
jego likwidacji. Wzrosła przestępczość. Nasiliły się problemy: alkoholizm i bezrobocie.
Wiele do życzenia pozostawiał
też stan bloków na osiedlu.
Pilnego remontu wymagały dachy (część z nich pokrywał szkodliwy eternit), okna,
drzwi oraz elewacja budynków. Brakowało równych dróg,
szerokich parkingów i dobrego, oszczędzającego energię
oświetlenia.

Terapia środkami unijnymi
Władze miasta nie pozostały
obojętne na pogłębiającą się
degradację osiedla. Postanowiły działać. Mając diagnozę,
dobrały leczenie. Wspólnota
mieszkaniowa, do której należy osiedle przy ul. Fabrycznej,
wspólnie z opolskim magistratem wystąpiły po środki unijne
do lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Szybko okazało się, że była
to dobra decyzja. Terapia środ-

kami unijnymi z Regionalnego
Programu Operacyjnego okazała się skuteczna. Bloki przeszły lifting. Powstały świetlica,
siłownia pod chmurką i boisko
z bieżnią, chętnie używane
przez najmłodszych. Są długo
oczekiwane parkingi, nowe
alejki, ławki i zieleń.

Konsultacje
z mieszkańcami

W efekcie na Fabryczną powrócił dziecięcy śmiech. Mieszkańcy mają gdzie odpocząć i wyjść
na spacer, nawet po zmroku.
O ich bezpieczeństwo troszczą
się czujne kamery monitoringu. Zresztą sami decydowali
o tym, jak będzie wyglądała ich
okolica.
– Konsultowaliśmy z mieszkańcami osiedla niemal każdy
element projektu. Dlatego
mieli realny wpływ na kształt
zmian i zakres modernizacji.
Nie brakowało różnicy zdań,
ale ostatecznie udało się uzyskać kompromis – cieszy się
Grażyna Wesołowska, prezes
zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Fabryczna 17 w Opolu
Lubelskim.
Odnowienie osiedla przy Fabrycznej to modelowy przykład rewitalizacji. 
(FLOR)

Na Fabrycznej
znowu słychać
dziecięcy śmiech

Zeskanuj kod
i zobacz, jak dzisiaj
wygląda osiedle
przy ul. Fabrycznej
w Opolu Lubelskim

Pomaganie ma we krwi

N

a co dzień promuje
fundusze europejskie. Podpowiada,
jak dobrze oznakować unijny projekt. Zna się na
spadach, marginesach i papierach drukarskich. Załatwia
setki spraw związanych z organizacją jej największego,
zawodowego dziecka, czyli
Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Również po pracy
Marta Jankowska z Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie
nie traci energii i zapału do robienia rzeczy wielkich. Od 13
lat, z jedną przerwą, honorowo oddaje krew. W ten sposób
uratowała życie nawet 60 osobom!

RED.: Podobno po raz pierwszy
oddałaś krew w szkole?
AW: Zgadza się. Było to w 2005
roku, dokładnie w walentynki. Chodziłam wtedy do klasy
maturalnej. Mieliśmy w szkole tzw. krwawe walentynki.

Z taką akcją przyjechało do nas
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
(dalej RCKiK) z Lublina. Pamiętam, jak na sali gimnastycznej
w kilku punktach moje koleżanki oddawały krew. Pomyślałam, że też spróbuję i tak
zrobiłam. Później miałam kilkuletnią przerwę, której żałuję. Do regularnego oddawania
krwi wróciłam na ostatnim
roku studiów.

dni. Musi więc upłynąć minimum 2-2,5 miesiąca od
poprzedniego poboru krwi,
aby można było je ponowić.
W przypadku panów górna
granica to 6 razy do roku. Przerwa między poborami trwa
min. 6 tygodni. Oczywiście,
jeśli wyniki badań przed oddaniem donacji nie budzą zastrzeżeń. Jeśli chodzi o osocze,
można oddawać je częściej, co
2 tygodnie.

RED.: Od tego czasu ile razy
dałaś się pokłuć?
AW: W sumie 21 razy, licząc pobranie krwi i osocza. To nie koniec. Będą kolejne. Mam dużo
krwi, dlatego postanowiłam,
że chętnie się nią podzielę.

RED.: Dzisiaj postanowiłem:
idę oddać krew. Gdzie muszę
się udać i jak ten proces wygląda od kuchni?
AW: Najlepiej zgłoś się do
RCKiK. W Lublinie są dwa. Następnie wypełniasz szczegółową ankietę na temat swojego
zdrowia. Później czekasz na
badanie morfologiczne i wizytę u lekarza. Jeśli jesteś zdrowy,
dostajesz książeczkę honorowego krwiodawcy, dokładnie myjesz rękę specjalnym

RED.: Twój wynik mówi jedno
– oddajesz krew regularnie.
Jak często?
AW: Kobiety mogą to robić
maksymalnie 4 razy w roku,
ale nie częściej niż co 8 tygo-

płynem, zakładasz zielony
fartuch, kładziesz się na fotelu, zaciskasz pięść, a z ręki do
specjalnego woreczka płyną
pierwsze krople krwi. Wszystko higienicznie i sterylnie.

RED.: Wiele osób pomyśli teraz
– czy to boli?
AW: To oczywiste obawy. Nie
dziwię się, bo sama je miałam.
Teraz muszę jednak przyznać,
że poza pierwszym, naprawdę
delikatnym ukłuciem, w ogóle
nie czuje się bólu. Wiem, że
każdy z nas ma inny próg bólu
i każdy odczuwa go na swój
sposób, ale zapewniam, naprawdę nie ma się czego bać.
RED.: Pamiętasz, ile krwi już
oddałaś?
AW: Mam to dokładnie zapisane w mojej książeczce. Do tej
pory to już prawie 9 litrów. Postawiłam sobie za cel przekroczenie 10 litrów. Potem będą
kolejne!

RED.: Przyjmuje się, że 450 ml
krwi może uratować nawet 3
osoby, dlatego statystycznie
dzięki Tobie żyje dzisiaj nawet
60 osób.
AW: (Cisza). Zaskoczyłeś
mnie… Nigdy wcześniej nie
liczyłam, ilu osobom mogłam pomóc. Słyszałam, że
w niektórych państwach
krwiodawcy otrzymują smsy
z informacją, że ich krew uratowała dziś życie konkretnej
osobie. Co tu dodać? Teraz
już wiesz, dlaczego to
robię i zachęcam do
tego każdego, kto
przeczyta ten wywiad.(FLOR)
Zeskanuj kod,
a dowiesz się
ile trwa pobór
krwi, czym
różni się on
od oddania
osocza i czy oprócz czekolady
krwiodawca otrzymuje coś
jeszcze?

Fot. Marcin Tarkowski / UMWL w Lublinie
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Fot. Marcin Tarkowski / UMWL w Lublinie
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W CIĄGU 13 LAT MARTA
ODDAŁA OK. 9 LITRÓW KRWI.
Uratowała w ten sposób blisko
60 osób. Przyznaje, że
nie wyobraża sobie życia
bez regularnych wizyt
w lubelskim RCKiK
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Kibicujemy
Koziołkom!
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MUNDIAL

z Marszałkiem

Na zwycięzców turnieju organizowanego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego czeka wspaniała nagroda
– wyjazd na mecz Piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji

A
Województwo Lubelskie ponownie
jednym z głównych
partnerów Speed Car
Motoru Lublin, beniaminka żużlowej I ligi.
W weekend 7/8 kwietnia wystartują rozgrywki Nice Polskiej Ligi Żużlowej. W gronie
zespołów rywalizujących
na zapleczu ekstraligi zobaczymy także drużynę reprezentującą województwo
lubelskie, Speed Car Motor Lublin! W pierwszym spotkaniu
popularne “Koziołki” zmierzą
się na torze przy Al. Zygmuntowskich z Orłem Łódź.

Wsparcie dla ekipy
Koziołków

Nasz beniaminek, w składzie
z doświadczonymi Szwedem
Andreasem Jonssonem oraz
Australijczykiem Samem Mastersem, a także jeżdżącymi
już w poprzednim sezonie
w ekipie Koziołków, wychowankami lubelskiego klubu:
Danielem Jeleniewskim
i Oskarem Boberem oraz Anglikiem Robertem Lambertem
oraz pozyskanymi przed sezonem braćmi Dawidem i Wiktorem Lampartami, zamierza
bić się o czołowe lokaty
w lidze. W osiągnięciu celu
ma pomóc

między innymi wsparcie, jakiego Speed Car Motorowi
udzielił Samorząd Województwa Lubelskiego.
– O tym, że wspieranie żużla
to bardzo dobry wybór przekonaliśmy się już w ubiegłym
roku - mówił podczas spotkania, na którym przedstawiono
głównych partnerów klubu,
Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego,
podkreślając że w poprzednim sezonie mecze zespołu
Speed Car Motor Lublin na
stadionie przy Al. Zygmuntowskich odwiedziło aż 80 tysięcy kibiców.

Popularność i nadzieje
– To świadczy o popularności
tej dyscypliny sportu, ale również o zaufaniu i nadziejach
pokładanych w zawodnikach,
organizatorach i także sponsorach. Nie chcemy zawieść
tej nadziei i będziemy dalej
wspierać lubelski żużel – zapewnił Krzysztof Grabczuk,
wicemarszałek województwa
lubelskiego.
W pierwszym meczu o ligowe punkty żużlowcy Speed
Car Motoru Lublin zmierzą się
7 lub 8 kwietnia z Orłem Łódź.
Bilety na spotkanie można
kupić na portalu tubilety.pl,
a także w kasach na stadionie przy Al. Zygmuntowskich. 
(SAB)

LIGOWY ROZKŁAD JAZDY SPEED CAR MOTORU
I RUNDA
7/8 kwietnia
14/15 kwietnia
21/22 kwietnia
28/29 kwietnia
5/6 maja
19/20 maja
26/27 maja

Orzeł Łódź (dom)
Car Gwarant Start Gniezno (dom)
Zdunek Wybrzeże Gdańsk (wyjazd)
ROW Rybnik (dom)
Lokomotiv Daugavpils (wyjazd)
Agre Speedway Wanda Kraków (dom)
Euro Finannce Polonia Piła (wyjazd)

matorskie zespoły z Województwa
Lubelskiego zagrają w turnieju piłkarskim organizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Lubelski Związek Piłki Nożnej na
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Najlepsi w nagrodę pojadą
na mecz „biało-czerwonych” z Japonią,
który 28 czerwca będzie rozegrany na
Mundialu 2018 w Rosji!
Rywalizacja w turnieju toczyć się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
A 13-15 lat (roczniki 2003-2005) i B 35+
(rocznik 1983 i starsze). W zawodach
grać będą amatorzy spoza IV i wszystkich wyższych lig. W obu kategoriach
występować mogą zarówno chłopcy i
mężczyźni, jak również dziewczęta i kobiety.
– To pierwszy tak oryginalny projekt w
kraju, popularyzujący aktywny styl życia,
sport i piłkę nożną, zgodnie z hasłem
PZPN „Łączy nas piłka”. Projekt propaguje aktywny udział nie tylko młodzieży,
ale również dorosłych. Bardzo się cieszę,
że w konkursie przewidziane jest również miejsce dla pań. Z niecierpliwością
czekam już na pierwsze mecze – mówi
Zbigniew Bartnik, prezes Lubelskiego
Związku Piłki Nożnej.
Spotkania rozgrywane będą na boiskach typu Orlik lub naturalnych o

zmniejszonych wymiarach, a w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, w halach sportowych.
W rozgrywkach mogą uczestniczyć
drużyny 12-osobowe (6 zawodników:
bramkarz i 5 zawodników w polu plus 6
rezerwowych).
Zaplanowano osiem ćwierćfinałów
powiatowych, z których po dwie najlepsze drużyny awansują do półfinałów.
Cztery półfinały strefowe wyłonią finalistów wojewódzkich. Zwycięzców turnieju poznamy 20 maja.
Dwa najlepsze zespoły zdobędą nagrodę główną – wyjazd całej ekipy (12

dzieci plus 12 rodziców-opiekunów oraz
trener w kategorii A; 12 zawodników w kategorii B) na mecz Piłkarskich Mistrzostw
Świata: Polska – Japonia. Nagroda obejmuje pełny pakiet świadczeń: transport,
zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i bilety na mundialowy mecz!
- Tym turniejem chcemy uhonorować
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu z rodzinami na
sportowo. Zachęcam do uczestnictwa
w turnieju, a także kibicowania! – mówił
Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. 
(SAB)

OD LEWEJ: Zbigniew Bartnik, prezes
Lube
go Związku Piłki Nożnej
oraz Sławomir Sosnowski, marszałelskie
k województwa lubelskiego

Bobsleiści AZS UMCS zasłużyli na duże brawa
Historyczny start reprezentantów województwa lubelskiego
w zimowych igrzyskach olimpijskich!
Pierwszy, historyczny, start reprezentantów województwa lubelskiego w zimowych igrzyskach olimpijskich za
nami! Mateusz Luty i Grzegorz Kossakowski, zawodnicy AZS UMCS
Lublin, występ w koreańskim Pjongczangu mogą zaliczyć do udanych.
Polska czwórka bobslejowa, w której
znaleźli się Luty i Kossakowski, zajęła
13. miejsce. To duży sukces. To maksimum, które mogliśmy z siebie dać na
tym etapie – mówi zadowolony ze startu
w „czwórkach” Mateusz Luty, pilot który
wraz z kolegami z osady zapowiadał, że
postara się awansować do TOP 20 i cel
zrealizował z nawiązką.
Polacy utrzymali 13. pozycję, którą
zajmowali po pierwszym dniu zawodów. Po pierwszym ślizgu biało-czerwoni plasowali się nawet na 7. miejscu!
Mistrzami olimpijskimi zostali reprezentanci Niemiec (pilot F. Friedrich),
a srebro wywalczyły dwie ekipy – Niem-

cy z pilotem N. Waltherem i Korea z pilotem Y. Wonem, które po czterech
ślizgach uzyskały ten sam czas. Brąz nie
został przyznany.
Przygotowania zawodników AZS
UMCS do igrzysk i ich start w Pjongczangu wsparło Województwo Lubelskie.

– Cieszę się, że Samorząd Województwa Lubelskiego dołożył cegiełkę do udanego występu naszych
bobsleistów w Pjongczangu – mówi wicemarszałek Krzysztof Grabczuk, były
wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Przed wyjazdem do Pjongczangu rozmawiałem z Mateuszem
Lutym o udanych tegorocznych startach naszych zawodników w Pucharze
Świata i Europy oraz ich przygotowaniach do igrzysk i szansach na olimpijskim torze. Mateusz na pewno
liczył na dużo lepszy start w Korei
w dwójkach z Krzysztofem Tylkowskim z Floty Gdynia. Niestety,
Polacy zajęli dopiero 24. miejsce.
Nasi reprezentanci nie zrazili się
tym niepowodzeniem i dali z siebie
wszystko w „czwórkach”, osiągając najlepszy wynik w historii
startów biało-czerwonych. Za
piękną, sportową postawę
i to 13., wcale nie pechowe,
miejsce zasłużyli na
POLSKA BOBSLEJOWA CZWÓRKA zajęła w Pjongczangu duże brawa – kończy
13. miejsce, najlepsze w historii startów biało-czerwonych
wicemarszałek Grabczuk. 
w zimowych igrzyskach olimpijskich.
(SAB)

