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41 milionów złotych na 
sprzęt medyczny dla COZL

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej podpisało umowę na dofinanso-
wanie wyposażenia wszystkich pracowni i oddziałów w najnowocze-
śniejszy sprzęt do diagnozowania i leczenia chorób onkologicznych.

07Największe w roku 
święto rolników

Wojewódzkie Dożynki w Radawcu 
były dla rolników okazją, by 
podziękować za tegoroczne plony. 
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Zbudowaliśmy blisko 
tysiąc kilometrów dróg. 
Będą kolejne!

Efektem dobrej współpracy 
pomiędzy samorządami 
są nowe drogi w regionie. 
Dofinansowanie tych inwestycji 
pochodzi z budżetu województwa 
lubelskiego. 



03// wrzesień 2018 // www.lubelskie.pl //02

Obejmując stanowisko pre-
zesa Chełmskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej zaczęłam się 
zastanawiać, jak sprawić, by jej 
mieszkańcom żyło się bardziej 
komfortowo, by mogli miesz-
kać w estetycznym otoczeniu, 
by ich dzieci miały gdzie się 
bawić, i by żaden z mieszkań-
ców nie czuł się wykluczony.  
Miałam w głowie mnóstwo po-
mysłów, a do pomocy kreatyw-
nych współpracowników. 

RED.: Ale od pomysłu do jego re-
alizacji droga jest długa i często 
wyboista…
E.J.: To prawda. Zwłaszcza 
przy tak dużych podmiotach 
jak spółdzielnia mieszkanio-
wa. A nasza liczy ponad 8 tys. 
mieszkań.  Najczęściej na prze-
szkodzie w realizacji inwestycji 
stoją finanse. 

RED.: A jednak osiedla znaj-
dujące się w zasobach Chełm-
skiej Spółdzielni  Mieszkaniowej 
z roku na rok pięknieją. Widać 
poprawę zarówno stanu tech-
nicznego budynków, jak rów-
nież ich otoczenia. Są nowe 
chodniki, parkingi,  place zabaw 
dostosowane do potrzeb niepeł-
nosprawnych dzieci. 
E.J.:  I znów z pomocą przy-
szedł Wiktor Hugo (śmiech) i… 
Unia Europejska. W 2013 roku 
Chełmska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa zakończyła realizację 
projektu współfinansowanego 
przy udziale środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach RPO WL 
na lata 2007-2013, w ramach 
którego wykonano rewitaliza-
cję jednego z osiedli. Pozyskali-
śmy ponad 800 tys. zł, między 
innymi na prace moderniza-

cyjne, docieplenie bloków czy 
montaż ekologicznego oświe-
tlenia, a nawet – z czego naj-
bardziej się cieszą nastoletni 
mieszkańcy – Hot Spot.

RED.: Jaki ma Pani Prezes pomysł 
na nową perspektywę finanso-
wą?
E.J.: Dla mnie ogromnie ważna 
jest jakość życia mieszkańców 
Chełmskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Dlatego chcemy 
systematycznie remontować 
kolejne budynki wielorodzin-
ne oraz zmieniać ich otocze-
nie na bardziej przyjazne. Ale 
patrzę również bardziej glo-
balnie i martwi mnie rosnące 
zanieczyszczenie powietrza. 
Smog daje się we znaki już nie 
tylko mieszkańcom wielkich 
aglomeracji. Dlatego zgodnie 
z najnowszymi trendami, się-

gając po unijne środki, chcemy 
jeszcze bardziej postawić na 
ekologię poprzez zmniejsze-
nie zużycia energii oraz zasto-
sowanie odnawialnych źródeł 
energii. 
W grudniu ubiegłego roku pod-
pisaliśmy z Województwem 
Lubelskim umowę na realizację 
kolejnego projektu. Będzie on 
polegał na głębokiej komplek-
sowej modernizacji budynków 
na terenie osiedli XXX-lecia 
i Słoneczne, a zakres prac w ra-
mach tej inwestycji obejmie 
między innymi częściową za-
mianę źródeł energii na źródła 
odnawialne (OZE).

RED.: Pani Prezes, jakie są Pani 
zawodowe marzenia?
E.J.: By nie brakowało mi po-
mysłów. Z ich realizacją jakoś 
sobie poradzę!

W ramach działania 5.3 
podpisano umowy 
na prawie 17 mln zło-

tych. Celem dofinansowanych 
projektów jest stworzenie na 
terenie Zamościa spójnego ob-
szaru, z którego będą korzystać 
wszyscy zamościanie – mówi 
Arkadiusz Bratkowski, członek 
Zarządu Województwa Lubel-
skiego. – Jestem przekonany, 
że realizowane na terenach 
spółdzielni mieszkaniowych 
inwestycje przyczynią się do 
poprawy ładu przestrzennego 
miasta, a tym samym podnie-
sienia atrakcyjności Zamościa 
tak dla turystów, jak i potencjal-
nych mieszkańców, których 
przyciągnąć ma zarówno uro-
kliwa Starówka, jak i jej otocze-
nie – dodaje. 

Największą kwotą zasilona 
została Spółdzielnia Mieszka-
niowa im. Waleriana Łukasiń-
skiego w Zamościu. Jej prezes, 
Jerzy Nizioł, nie kryje radości z 
tego faktu – Dzięki dofinanso-
waniu w ponad 900 gospodar-

stwach domowych  zmniejszy 
się zapotrzebowanie na ener-
gię cieplną. Nasz projekt to nie 
tylko korzyści dla portfela – do-
daje prezes spółdzielni. – Dzięki 
zmniejszeniu zapotrzebowa-
nia na energię cieplną przyczy-
nimy się ochrony środowiska 

poprzez ograniczenie emisji 
produktów spalania paliw ko-
palnych.

W ramach projektu „Pod-
n i e s i e n i e  e f e k t y w n o ś c i 
energetycznej budynków 
mieszkalnych zlokalizowa-
nych w zasobach Spółdzielni 

Mieszkaniowej im. Waleriana 
Łukasińskiego w Zamościu 
poprzez ich termomoder-
nizację”,  zostaną między 
innymi docieplone ściany ze-
wnętrzne i stropodachy oraz 
wymienione wyłazy dacho-
we. Podobny zakres prac pla-

nują trzy pozostałe zamojskie 
spółdzielnie. – Ogromnie się 
cieszę, że dzięki pozytyw-
nym zmianom na terenie 
spółdzielni mieszkaniowych, 
Zamość zyska nowy blask. 
Miasto wkrótce będzie za-
chwycać turystów już nie 
tylko renesansową architek-
turą, ale również pięknie za-
gospodarowanymi osiedlami 
– puentuje Arkadiusz Brat-
kowski, członek zarządu wo-
jewództwa lubelskiego.

Z unijnych środków skorzy-
sta także Spółdzielnia Miesz-
kaniowa POM Zamość, która 
uzyska blisko 540 tys. zł do-
finansowania. Ponadto dofi-
nansowany zostanie projekt 
Międzyzakładowej Spółdzielni 
Mieszkaniowej Pracowników 
Służby Zdrowia w Zamościu, 
który otrzyma ponad 1,8 mln zł.  
Ostatnim beneficjentem unij-
nego wsparcia, na kwotę 6 mln 
zł, jest Spółdzielnia Mieszka-
niowa im. Jana Zamoyskiego 
w Zamościu.

Czy Twoja firma posiada najnowsze 
technologie? Chcesz prowadzić 
innowacyjny biznes? Brakuje Ci 

pieniędzy na wdrożenie pomysłów? 
Jeśli tak, skorzystaj z pomocy zwrotnej, 
która już ułatwiła rozwój setkom 
przedsiębiorstw.

- Instrumenty zwrotne w postaci 
pożyczek czy poręczeń to druga, obok 
dotacji, forma pomocy dla podmiotów 
zainteresowanych wsparciem 
finansowym ze strony funduszy 
europejskich – mówi dyrektor Lubelskiej 
Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, 
Marceli Niezgoda. To fuzja elementów – 
instrumentu finansowego (czyli wsparcia 
podlegającego zwrotowi) oraz dotacji 
(wsparcia bezzwrotnego). Proporcja 
między obiema formami wsparcia 
może ulegać zmianie w trakcie realizacji 
inwestycji i jest ściśle powiązana 
z realizacją wskaźników. Środki te będą 
kierowane do mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

Gdzie będzie można się o nie starać? 
Z końcem października LAWP ogłosi 
nabór wniosków na Działanie 3.7 Wzrost 
konkurencyjności MŚP. Dofinansowanie 
będzie miało charakter pomocy 
zwrotnej.

Nowością jest, że projekty realizowane 
w ramach tego działania będą zakładały 
zwrot części dofinansowania, 
z możliwością umorzenia. Kwota 
zwrotu uzależniona będzie od realizacji 
i osiągnięcia wskaźnika rezultatu 
bezpośredniego Przychody ze 
sprzedaży nowych lub udoskonalonych 
produktów/procesów. Co to oznacza? 
W przypadku zrealizowania wskaźnika 

Jak założyć własną firmę i gdzie znaleźć 
na to pieniądze? 
Fundusze europejskie i biznes to 
równanie z gwarancją sukcesu. 
Przekonaj się i sięgnij po nasz bezpłatny 
e-book. Znajdziesz w nim praktyczne 
informacje o dofinansowaniu nowej lub 
istniejącej firmy.
Czy wiesz, że najczęściej odpowiadamy 
na pytanie o dofinansowanie własnego 
biznesu z funduszy europejskich?
Nic dziwnego. Pierwsza firma jest 
kuszącą ofertą dla wszystkich, którzy 
poszukują własnej drogi do zatrudnienia. 

Pomoc zwrotna szansą na 
rozwój dla przedsiębiorców

Przeczytaj e-booka i zgarnij 
fundusze europejskie na firmę
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Rrozwojowi gospodarczemu zawsze towarzyszy wzrost 
zapotrzebowania na transport. Ma to związek zarówno 

z przepływami towarów, jak też z większą mobilnością 
ludzi. Nie inaczej wygląda to w naszym województwie: 
na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich 
pojawia się coraz więcej samochodów ciężarowych 
i osobowych. Stąd też potrzeba budowy nowych odcinków 
dróg i modernizacja już istniejących. Zarząd Województwa 
Lubelskiego stara się wyjść naprzeciw potrzebom 
obywateli i sytuacji gospodarczej naszego regionu, 
wdrażając programy, które pozwolą konsekwentnie 
budować infrastrukturę drogową, zwiększając tym samym 
poziom bezpieczeństwa na drogach. 
Dla mieszkańców obszarów wiejskich bardzo ważne są 
tzw. dojazdówki, czyli odcinki dróg, prowadzące wprost 
do gospodarstwa. Samorząd Województwa Lubelskiego 
od lat przekazuje gminom pieniądze na powstanie 
i modernizację takich dróg z puli tzw. środków celowych 
(dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). Urząd 
Marszałkowski refunduje do 70% (a w uzasadnionych 
przypadkach nawet do 90%) wartości nowo wybudowanej 
drogi i do 60% tej modernizowanej. Pieniądze trafiają 
na konto wnioskodawcy po wykonaniu inwestycji 
i pozytywnej weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej – 
w formie refundacji. 
Każda droga zrealizowana z udziałem środków 
celowych jest stosownie oznakowana tablicą z godłem 
Województwa  Lubelskiego. Ciekawostką jest, że te 
wykonane w ramach tegorocznej edycji, otrzymają 
dodatkowy napis: „Na 100-lecie niepodległości”. To 
właśnie w ramach programu budowy i przebudowy 
infrastruktury drogowej „100 km dróg w każdym powiecie 
województwa lubelskiego na 100-lecie Niepodległości” 
powstają kolejne kilometry nawierzchni. 
Cieszę się, że jako wspólnota samorządowa całego 
województwa, na różnych szczeblach, potrafimy 
współpracować i z pożytkiem dla mieszkańców 
podejmować zadania przyczyniające się do poprawy 
komfortu i bezpieczeństwa życia. 

Sławomir Sosnowski
Marszałek Województwa Lubelskiego

Szanowni Państwo,

Instrumenty zwrotne 
w postaci pożyczek czy 

poręczeń to druga, obok dotacji, 
forma pomocy dla podmiotów 
zainteresowanych wsparciem 
finansowym ze strony funduszy 
europejskich. 

MARCELI NIEZGODA
dyrektor Lubelskiej Agencji  

Wspierania Przedsiębiorczości

Mieszkańcy czterech zamojskich spółdzielni mieszkaniowych mogą liczyć na poprawę komfortu życia dzięki 
termomodernizacji, która przeprowadzona zostanie w ich blokach. 

WDRAŻAMY PROGRAMY PO-
ZWALAJĄCE KONSEKWENTNIE 
BUDOWAĆ INFRASTRUKTU-
RĘ DROGOWĄ, ZWIĘKSZAJĄC 
TYM SAMYM POZIOM BEZPIE-
CZEŃSTWA NA DROGACH

Sławomir Sosnowski
marszałek woj. lubelskiego

Na jej atrakcyjność wpływa zewnętrzne 
dofinansowanie. W przejściu na 
własny rachunek pomagają fundusze 
europejskie, ale nie tylko.
Nasz krótki i bezpłatny przewodnik 
odpowiada na pytanie ze wstępu. 
Pokazuje wachlarz możliwości 
finansowania Twojej firmy. 
Podpowiada, gdzie znajdziesz środki 
na rozkręcenie własnego biznesu. 
Wreszcie, porządkuje Twoją wiedzę 
na temat dofinansowania założenia 
działalności gospodarczej. Dodatkowo 
w e-booku znajdziesz przepis na sukces 
w staraniach o dofinansowanie rozwoju 
już istniejącego biznesu. Mówimy 
tu głównie o środkach unijnych, ale 
pokażemy Ci również alternatywę. 
To pieniądze z budżetu państwa lub 
inicjatywa aniołów biznesu.

na poziomie co najmniej 50% wartości 
kosztów kwalifikowalnych, beneficjent 
nie będzie zobowiązany do zwrotu 
dofinansowania. Przedsiębiorca będzie 
mógł uzyskać wsparcie nawet do 2 mln 
zł dla mikro i małych firm oraz 3 mln dla 
średnich!  (LAWP)

WAŻNE!
Pełna dokumentacja pod koniec 
września na stronie: rpo.lubelskie.pl 
Więcej informacji pod numerami 
telefonów: 81 462 38 31 lub 81 462 38 12

Zamojskie spółdzielnie  
z unijnym dofinansowaniem

PODPISANIE UMOWY Zarząd Województwa reprezentuje Arkadiusz Bratkowski

Dzięki dofinansowaniu 
w ponad 900 
gospodarstwach 
domowych  zmniejszy 
się zapotrzebowanie na 
energię cieplną.

JERZY NIZOŁ
prezes Spółdzielni 

Mieszkaniowej im. Waleriana 
Łukasińskiego w Zamościu 

Rozmowa 
z EWĄ 
JASZCZUK, 
prezes Chełmskiej 
Spółdzielni 
Mieszkaniowej, 
radną woj. 
lubelskiego.

RED: Jeden z wielkich pisarzy 
XIX-wiecznych mawiał, że „Nie 
ma na świecie nic równie potęż-
nego jak pomysł, którego czas 
właśnie nadszedł”. Obserwując 
działalność Chełmskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej  wydaje się, że 
Pani Prezes doskonale zgadza się 
z tą tezą. 
E.J.: Tak się składa, że to słowa 
jednego z moich ulubionych pi-
sarzy… Ale wracając do pytania.  

Priorytetem jest dla nas  
jakość życia mieszkańców

EWA JASZCZUK prezes 
Chełmskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej
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O bok pokazów ze-
społów ludowych, 
degustacji regional-
nych potraw, wy-

s t aw  s p r z ę t u  r o l n i c z e go 
i koncertów, zorganizowano 
także konkurs na najpiękniej-
sze wieńce dożynkowe, który 
tradycyjnie cieszy się ogromną 
popularnością i stanowi jeden 
z najważniejszych elementów 
barwnej dożynkowej fiesty.

Korowód wieńców dożynko-
wych, z których każdy stano-
wił wizytówkę swojej  gminy, 
rozpoczął tegoroczne święto 
plonów. Podczas mszy świętej 
dziękowaliśmy za zbiory i dzie-
liliśmy się chlebem, symbolizu-
jącym dostatek i pomyślność. 

– Dożynki to największe 
w roku święto rolników. To 
czas radości i odpoczynku po 
ciężkiej pracy. Nie był to rok 
łatwy, ale przecież to dzię-
ki pracy polskiego rolnika na 
polskich stołach nie brakuje 
chleba. Dziś w Radawcu, pod-
czas wojewódzkich dożynek, 
dziękujemy za tegoroczne 
plony i prosimy o pomyślność 
w następnych zbiorach. Pod 
błękitnym niebem wspólnie 
z mieszkańcami naszego re-
gionu świętujemy zakończe-
nie żniw. Jeszcze raz gorąco 
pozdrawiam wszystkich rolni-
ków i dziękuję za Waszą cięż-
ką pracę oraz kultywowanie 
tradycji polskiej wsi – mówił 
podczas dożynek marszałek 
Sławomir Sosnowski.

Jak co roku, nie zabrakło 
niezawodnych zespołów lu-
dowych, które zatroszczyły 
się o swojski nastrój. Piosenki 
i tańce ludowe towarzyszyły 
nam na scenie i poza sceną. 

Tegorocznymi starostami 
Dożynek byli: Elżbieta Buła 
oraz Jerzy Serwinek. Pani Elż-
bieta wraz z mężem i bratem 
prowadzi gospodarstwo sa-
downicze w Kolonii Świdnik 
Mały w powiecie lubelskim. 

O becnie w  podsta-
wowym systemie 
z a b e z p i e c z e n i a 
szpitalnego służy  

ponad stu tysiącom miesz-
kańców powiatu zamojskiego. 
W strukturze organizacyjnej 
wydzielone są dwie jednostki 
- szpital i przychodnia. W szpi-
talu funkcjonują: izba przyjęć, 
oddział chorób wewnętrznych, 
oddział chirurgii ogólnej, od-
dział ginekologiczny i  blok 
operacyjny. W przychodni znaj-
dują się poradnie: podstawo-
wej opieki zdrowotnej, a także 
poradnie specjalistycznej opie-
ki ambulatoryjnej, w tym chi-
rurgii ogólnej, neurologiczna, 
okulistyczna, urazowo-orto-
pedyczna, otolaryngologiczna, 
położniczo-ginekologiczna i re-
habilitacyjna. Przychodnia ofe-
ruje ponadto usługi pracowni 
fizjoterapii ambulatoryjnej. 

Zakład posiada również pra-
cownie: ultrasonografii, rent-
genodiagnostyki, endoskopii, 
a także sterylizatornię i apte-
kę szpitalną. Udziela ponadto 
świadczeń nocnej i świątecz-
nej opieki zdrowotnej dla pra-
wie 46 tysięcy mieszkańców 
okolicznych gmin. 

W celu podniesienia świad-
czonych usług, SP ZOZ z sie-
dzibą w  Szczebrzeszynie 
realizuje szereg inwestycji. 
W latach 2007-2013 w ramach 
RPO Województwa Lubel-
skiego  zrealizowane zostały 
trzy projekty  na kwotę ponad 
6,6 mln zł (środki unijne oraz 
środki powiatu zamojskiego), 
w ramach których przeprowa-
dzono modernizację oddzia-
łów szpitalnych i przychodni.  

W latach 2014-2018 z dota-
cji powiatu zamojskiego wy-

mieniono pokrycia dachowe 
na budynku szpitala, labola-
torium, apteki i administracji, 
wyremontowany został plac 
międzyszpitalny.

W czerwcu 2018 r. po roz-
strzygniętym postępowaniu 
przetargowym,  również z do-
tacji organu tworzacego, zaku-
piono za ponad 215 tys. zł 41 
łóżek szpitalnych czteroseg-
mentowych, umożliwiajacych 
regulację pozycji pacjenta. 
Łóżka wyposażone są w ba-
rierki i wysięgniki umożliwia-

jące zmianę pozycji, a także 
w materace zapobiegające od-
leżynom u pacjentów unieru-
chomionych. 

Wierzymy, że zmiana wypo-
sażenia wpłynie na poprawę 
komfortu pobytu w szpitalu 
i szybszą rekonwalescencję na-
szych pacjentów, a także pmoże 
w pracy personelu – mówi dy-
rektor szpitala, Maria Słota. 
Obecnie z niecierpliwością cze-
kamy na zakończenie  konkur-
su realizowanego przez Urząd 
Marszałkowski w Lublinie, któ-

rego zadaniem jest zakup sprzę-
tu medycznego na oddziały 
szpitalne.

Dostępność do podstawo-
wej pomocy medycznej na po-
ziomie powiatów jest ważna 
– mówi Arkadiusz Bratkowski. 
- Wysokospecjalistyczne szpi-
tale nie mają często czasu na 
mniej skomplikowane przy-
padki, a człowiek potrzebują-
cy pomocy nie musi się znać na 
procedurach i referencyjności 
szpitali. Pomoc powinna być 
udzielona w możliwie najbliż-
szym otoczeniu i najkrótszym 
czasie, bez względu na środki 
finansowe, bo szpitale to nie fa-
bryki produkcyjne nastawione 
na zyski.  

Szpitale powiatowe od-
grywają wielką rolę na lokal-
nym rynku pracy. To duże 
zakłady, wpływające na stabili-
zację życia wielu rodzin. Trze-
ba o tym pamiętać i wspólnie 
o nie walczyć.  (SPZOZwS)

Statystyki są jasne – to piesi 
najczęściej giną w wypad-
kach komunikacyjnych. Do 
incydentów z ich udziałem 
dochodzi zwykle po zmro-
ku, w miesiącach jesienno-
-zimowych. Jeśli poruszasz 
się pieszo wieczorem, to bez 
względu na porę roku, dla 
kierowcy jesteś niemal nie-
widoczny. Kierowca widzi 
przede wszystkim światła po-
jazdów z naprzeciwka i znaki 
poziome na jezdni. W starciu z 
pojazdem pieszy czy rowerzy-
sta, w ciemnym ubraniu, nie 
ma szans. Kierujący najczę-
ściej dostrzega jego sylwetkę 
w ostatniej chwili, zazwyczaj 
w odległości 30-40 metrów. 
Tymczasem osoba wyposa-
żona w elementy odblaskowe 
jest widoczna już ze 130-150 
metrów!

W  2014 r. konieczność 
posiadania przez pieszych 
elementów odblaskowych 
została uregulowana prawnie. 
Zgodnie z przepisami każdy, 
kto znajduje się po zmierzchu 

na drodze poza obszarem za-
budowanym, musi mieć od-
blask umieszczony w sposób 
widoczny dla innych uczest-
ników ruchu. W obszarach 
zabudowanych nie wszystkie 
miejsca są dostatecznie oświe-
tlone. Dlatego my powinni-
śmy świecić przykładem dla 
innych nosząc odblaski.

– Jestem pewna, że każdy 
z nas ma w domu odblasko-
wą taśmę, zawieszkę czy ka-
mizelkę. Umieść odblask na 
torebce, plecaku dziecka, na 
czapce, nadgarstku – możli-
wości jest wiele. Te małe ga-
dżety mogą nas uchronić od 
trwałego kalectwa, a nawet 
śmierci! Koszt odblasku jest 
niewielki, zwłaszcza w po-
równaniu z kosztami leczenia 
i rekonwalescencji po wy-
padku. Nie ryzykujmy życia 
i zdrowia poruszając się po 
drogach w sposób niezgod-
ny z przepisami i zdrowym 
rozsądkiem – mówi Anna Au-
gustyniak, sekretarz woje-
wództwa lubelskiego.  (ASM)

Przed nami jesień. Dni będą krótsze, a wieczory 
długie i chłodne. Do szkół wrócą uczniowie, 
studenci z całego kraju przyjadą na uczelnie. 
Wyjdziemy z pracy czy szkoły,  kiedy na dworze 
będzie panował już półmrok. Oby wszystkie nasze 
powroty były bezpieczne…

Świeć 
przykładem

Woj. lubelskie to jeden 
z ciekawszych kultu-
rowo regionów Pol-

ski. Bogactwo tradycji i czyste 
środowisko niewątpliwie stano-
wią jeden z jego potencjałów, ale 
wciąż nie są odpowiednio wy-
korzystane. Wynika to również 
z faktu, że obecny stan infra-
struktury związanej z turystyką 
i kulturą jest niewystarczający 
i nie pozwala w pełni korzystać 
z posiadanych zasobów. 

Nadzieję na zmianę sytuacji 
daje działanie przewidziane 

w ramach RPO Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020, 
z zakresu dziedzictwa kulturo-
wego i naturalnego. Wspierane 
będą inwestycje wykorzystu-
jące potencjał dziedzictwa kul-
turowego w osiąganiu korzyści 
społecznych i gospodarczych, 
zarówno w wymiarze regional-
nym, jak i lokalnym.

Ogłosiliśmy dwa konkur-
sy w ramach tego działania, na 
które Zarząd Województwa Lu-
belskiego przeznaczył prawie 
64 mln zł. W sumie podpisze-

my 54 umowy – mówi Marcin 
Czyżak, dyrektor Departamen-
tu Wdrażania EFRR. – Wsparcie 
można było otrzymać m.in. na 
prace konserwatorskie, restau-
ratorskie, modernizacyjne do-
tyczące zabytków i zespołów 
tych zabytków wraz z otocze-
niem. 

Dobrym przykładem wyko-
rzystania środków w ramach 
działania 7.1. Dziedzictwo kul-
turowe i naturalne RPO WL 
2014-2020 jest gmina Piaski, 
która złożyła projekty doty-

czące ruin zboru kalwińskiego 
„Kościelec” w Piaskach.

 Celem projektów jest bu-
dowa inf rastr uktur y uła-
twiającej dostęp do miejsc 
i obszarów atrakcyjnych tury-
stycznie oraz stanowiących 
dziedzictwo kulturowe, jak 
i przywrócenie temu miejscu 
funkcji społeczno-gospodar-
czych – mówi Michał Chole-
wa burmistrz Piask. – Łącznie 
otrzymaliśmy wsparcie finan-
sowe w kwocie 2 352 296,35 zł.  
 (EDI)

Czas na kulturę w regionie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Szczebrzeszynie 
jest szpitalem powiatowym z ponaddwustuletnią tradycją. Mieści się 
w budynku poklasztornym, w sąsiedztwie kościoła pw. św. Katarzyny.

Wojewódzkie Dożynki w Radawcu były dla rolników 
okazją, by podziękować za tegoroczne plony. 

NAJMNIEJSZY SZPITAL
w województwie lubelskim

Największe  
w roku święto 
rolnikówWierzymy, że zmiana 

wyposażenia wpłynie  
na komfort pobytu 
w szpitalu i szybszą 

rekonwalescencję naszych 
pacjentów.  

MARIA SŁOTA 
dyrektor SPZOZ  

w Szczebrzeszynie
NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONE SALE OPERACYJNE

... I ZABIEGOWE

PODPISANIE UMOWY 
Marcin Protas, Michał Cholewa i Marcin Czyżak.

W  2017 zo-
stała laureatką 

w konkursie Rolnik 
Lubelszczyzny w kategorii 

ogrodnictwo. Jerzy Serwinek 
to sołtys Pasieki-Kolonii, naj-
mniejszej wsi w powiecie kra-
śnickim. Gospodaruje na 50 
hektarach, a kolejne 30 dzier-
żawi.

Jednym z elementów każde-
go Święta Plonów jest wybór 
najpiękniejszego wieńca do-
żynkowego. Komisja wień-
cowa, której przewodniczył 
wicemarszałek Grzegorz Kapu-
sta, nie miała łatwego zadania. 

–  To był bardzo trudny 
wybór. Wszystkie wieńce zo-
stały przygotowane niezwykle 
precyzyjne. Misternie wykona-
ne i dopracowane w najmniej-
szych szczegółach, to po prostu 
dzieła sztuki wykonane z zia-
ren i owoców – mówił wicemar-
szałek Grzegorz Kapusta.

W kategorii „tradycyjny wie-
niec dożynkowy” pierwsze 
miejsce zdobył wieniec sołec-
twa Zagrody z gminy Żyrzyn. 
Drugie miejsce ex aequo za-
jęły wieńce z gmin Kamionka 
i Wojciechów, a na najniższym 
stopniu podium, również ex 
aequo znalazły się wieńce z Le-
opoldowa i Ułęża. W kategorii 
„wieniec współczesny”  pierw-
sze miejsce otrzymał wieniec 
z Krzewicy (gmina Między-
rzec Podlaski). Na podium 
zasłużyły również wieńce 
z gmin Janowiec i Garbów ( ex 
aequo drugie miejsce), a wie-
niec z miejscowości Wypnicha 
(gmina Michów) znalazł się na 
miejscu trzecim. 

Wieczorem na scenie po-
jawiły się znane i  lubiane 
gwiazdy polskiej sceny ka-
baretowej i muzycznej, które 
bawiły licznie zgromadzoną 
publiczność do późnych go-
dzin wieczornych. Zwień-
czeniem święta był pokaz 
sztucznych ogni. (KM)

MSZA ŚWIĘTA

CHLEB – Elżbieta Buła  i Jerzy Serwinek, starostowie dożynkowi,
 przekazują chleb marszałkowi Sławomirowi Sosnowskiemu

ANNA AUGUSTYNIAK Sekretarz woj. lubelskiego

PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE 
zwycięzców konkursu wieńcowego

WICEMARSZAŁEK GRZEGORZ KAPUSTA
 dzieli się chlebem z uczestnikami dożynek

DOŻYNKI CZAS ZACZĄĆ 
Gospodarze dożynek otwierają 
bramę, którą przejdzie korowód

OBRZĘD OBTAŃCZENIA WIEŃCA

ODZNACZENIA Podczas dożynek 
odznaczono rolników z województwa lubelskiego

TANIEC LUDOWY 
był jedną z atrakcji tegorocznego święta

POŚWIĘCENIE 
WIEŃCÓW
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W naszym regionie 
wciąż brakuje miejsc 
opieki nad dziećmi. 
Problem widoczny jest 
zwłaszcza w małych 
miejscowościach i na 
wsiach, ale nie tylko. 

Wartość projektu wynosi nie-
mal 41 milionów złotych, 
z czego 38 milionów stano-
wi dofinansowanie z  Unii 
Europejskiej, natomiast pozo-
stała część jest finansowana ze 
środków Urzędu Marszałkow-
skiego.

– Od początku działalno-
ści zadaniem szpitala jest za-
pewnienie pacjentom leczenia 
i diagnostyki na najwyższym 
poziomie. Realizacja tego pro-
jektu ma dla nas ogromne 
znaczenie, bowiem umożliwi 
wyposażenie wszystkich pra-
cowni i oddziałów w najnowo-
cześniejszy zaawansowany 
sprzęt do diagnozowania i le-
czenia chorób onkologicznych. 
Właśnie została podpisana de-
cyzja o uruchomieniu przetargu 

na zakup pierwszych urządzeń, 
m.in. nowoczesnych aparatów 
RTG i USG oraz aparatu mam-
mograficznego – podkreśla Ar-
kadiusz Bratkowski, członek 
zarządu województwa odpo-
wiedzialny za służbę zdrowia.

Dzięki realizacji projek-
tu Pracownia Rentgenodia-
gnostyki Ogólnej zostanie 
wyposażona w nowoczesne 
aparaty RTG, Pracownia To-
mografii Komputerowej – 
w  tomograf 64, trzy stacje 
diagnostyczne oraz strzykawkę 
automatyczną, natomiast Pra-
cownia Rezonansu Magnetycz-
nego m.in. w zaawansowany 
rezonans. Do dyspozycji pacjen-
tów zostaną oddane również 
nowoczesne mammografy cy-
frowe oraz aparaty USG. W Izbie 

Przyjęć Szpitala pojawi się m.in. 
nowy defibrylator oraz Holter 
EKG. Nowoczesny sprzęt bę-
dzie zakupiony również do Pra-
cowni Histopatologii, Pracowni 
Endoskopii, Medycznego Labo-
ratorium Diagnostycznego oraz 
wszystkich zakładów i oddzia-
łów COZL, w tym rozbudowy-
wanej części szpitala. 

– Centrum Onkologii Ziemi 
Lubelskiej im. św. Jana z Dukli 
w Lublinie jest jedynym peł-
n o p r o f i l o w y m ,  w y s o k o -
specjalistycznym centrum 
onkologicznym w wojewódz-
twie lubelskim – dodaje Arka-
diusz Bratkowski.  Świadczenia 
realizowane przez szpital obej-
mują m.in. onkologię klinicz-
ną i ogólną, hematoonkologię, 
chirurgię onkologiczną oraz ra-
dioterapię. W ramach szpitala 
funkcjonuje trzynaście oddzia-
łów, w tym chirurgiczny ogólny, 
chirurgii onkologicznej, hema-
tologiczny oraz dwa oddziały 
radioterapii. Centrum dysponu-

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana 
z Dukli podpisało umowę na dofinansowanie projektu 
o nazwie „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla 
Lubelszczyzny - doposażenie Centrum Onkologii Ziemi 
Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie”. 

W samym Lublinie na przyjęcie 
do placówki czeka sporo malu-
chów. Zmiana tej sytuacji i po-
prawa dostępności opieki nad 
małymi dziećmi to ważne zada-
nie samorządu i spełnienie ma-
rzeń wielu rodziców. Dla tych 
ostatnich to szansa na powrót do 
zawodowej aktywności. Dzięki 
wsparciu z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego w naszym 
regionie powstają nowe miejsca 

T o nie koniec pla-
n ó w  m a r s z a ł k a , 
który od tego roku 
wspólnie z gmina-
mi i powiatami re-

alizuje projekt pn. „100 km 
dróg w każdym powiecie wo-
jewództwa lubelskiego na 
100-lecie Niepodległości”. 
Przypomnijmy, że Zarząd Wo-
jewództwa Lubelskiego pod-
pisał umowy, dzięki którym 
w regionie powstanie lub zo-
stanie zmodernizowanych 
kolejnych kilkaset km dróg 
gminnych i powiatowych. 

Nie tylko dla rolników 
Dojazdówki do gruntów rol-
nych to specyficzny rodzaj 
dróg, budowanych i moderni-
zowanych z myślą o rolnikach, 
ale nie tylko. Dzięki nim stare 
gruntowe trakty prowadzące 
do pól i pastwisk przestają być 
okresowo nieprzejezdne pod-
czas wiosennych roztopów czy 
jesiennych opadów. Ułatwiony 
dojazd do trudno dostępnych 
miejsc przekłada się na wzrost 
poziomu bezpieczeństwa 
podczas wykonywania prac 
rolniczych. Naprawiona i uzu-
pełniona o nowe elementy siat-
ka wiejskich szos otwiera także 
szansę na rozwój gospodarczy 
całych gmin, ułatwiając dostęp 
do lokalnych producentów czy 
np. branży agroturystycznej. 
Takie przykłady można mno-
żyć. Wie o tym Samorząd Wo-
jewództwa Lubelskiego, który 
od lat przekazuje gminom pie-
niądze na powstanie i moder-
nizację dróg z puli tzw. środków 

celowych (dawny Fundusz 
Ochrony Gruntów Rolnych).

Celowe, czyli jakie?
Środki celowe budżetu woje-
wództwa lubelskiego to docho-
dy związane z wyłączeniem 
gruntu z produkcji rolnej, pobie-
rane na podstawie ustawy z 3 lu-
tego 1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Z pieniędzy 
tych mogą być finansowane: 
ochrona, rekultywacja i popra-
wa jakości gruntów rolnych. 
W praktyce przeznacza się je na 
to, co najważniejsze dla miesz-
kańców terenów wiejskich. 
W naszym regionie jest to wła-
śnie budowa dróg dojazdo-
wych.

Gminne i powiatowe
Zarząd Województwa Lu-
belskiego dysponuje co roku 
określoną pulą środków celo-
wych, których ostateczny po-
dział następuje po weryfikacji 
wniosków złożonych przez za-
interesowanych wójtów, a od 
tego roku również starostów. 

– Do tej pory zaproszenie do 
aplikowania o środki kierowa-
liśmy bezpośrednio do gmin, 
które są w głównymi admini-
stratorami dróg dojazdowych. 
W międzyczasie zapotrzebo-
wanie na tego rodzaju wspar-
cie zgłaszali także starostowie. 
W tym roku zrobiliśmy więc 
ukłon w ich stronę.

 Takie rozwiązanie ułatwi 
budowę czy naprawę więk-
szego fragmentu drogi, która 
na jednym odcinku ma status 
gminnej, a na drugim – powia-
towej – mówi wicemarszałek 

województwa Grzegorz Ka-
pusta. 

Urząd Marszałkowski re-
funduje do 70% (a w uzasad-
nionych przypadkach nawet 
do 90%) wartości nowo wy-
budowanej drogi i do 60% tej 
modernizowanej. Pieniądze 
trafiają na konto wnioskodaw-
cy po wykonaniu inwestycji 
i pozytywnej weryfikacji doku-
mentacji rozliczeniowej – w for-
mie refundacji. 

Każda droga zrealizowana 
z udziałem środków celowych 
jest stosownie oznakowana ta-
blicą z godłem Województwa  
Lubelskiego. Ciekawostką jest, 
że te wykonane w ramach te-

gorocznej edycji, otrzymają do-
datkowy napis: „na 100-lecie 
niepodległości”. 

Dotacje warte  
80 milionów 
Z  corocznego zaproszenia 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego do 
składania wniosków chce ko-
rzystać i korzysta większość 
z 213 samorządów gminnych. 
W ramach tegorocznego „pod-
stawowego” naboru dofinan-
sowanie otrzyma 138 wójtów, 
dla których zabezpieczono 
kwotę ponad 6,3 mln zł. Pie-
niądze te wystarczą na napra-
wę bądź budowę 87 km dróg 

dojazdowych do gruntów rol-
nych.

– Cieszę się, że mechanizm 
wydatkowania środków ce-
lowych w województwie lu-
belskim działa tak sprawnie. 
Strzałem w dziesiątkę było 
przede wszystkim skierowa-
nie strumienia tych pienię-
dzy właśnie na inwestycje 
drogowe –  mów i marsza-
łek Sławomir Sosnowski. – 
W ciągu ośmiu lat na ten cel 
przekazaliśmy samorządom 
już prawie osiemdziesiąt mi-
lionów złotych. Dzięki nim 
powstało 930 km dróg dojaz-
dowych – dodaje.   
 (DRiŚ)

Tak przez ostatnie lata pracowały samorządy. 
Dzięki dofinansowaniu z budżetu
województwa w naszym regionie udało się
wybudować blisko 1000 kilometrów dróg. 
Będą kolejne!

41 mln zł na sprzęt 
medyczny dla COZL

SALA OPERACYJNABRACHYTERAPIA

Zachęcamy Państwa 
do kontaktu z naszymi 
pracownikami, którzy  
udzielą wyczerpujących 
odpowiedzi na wszystkie 
pytania. Jesteśmy do 
Państwa dyspozycji.

ANDRZEJ KLOC
dyrektor Dep. Wdrażania EFS

Centrum Onkologii Ziemi 
Lubelskiej jest jedynym 
pełnoprofilowym, 
wysokospecjalistycznym 
centrum onkologicznym  
w województwie lubelskim.

ARKADIUSZ BRATKOWSKI
członek zarządu województwa

Fundusze  
Europejskie  
dla maluchów

Ten rok jest wyjątkowy,  
jeśli chodzi o dotacje celowe. 
Oprócz podstawowej puli  
6,3 mln zł dla gmin, Zarząd 
Woj. Lubelskiego wygospo-
darował dodatkowo 8 mln zł 
na budowę lub modernizację 
dróg dojazdowych. Do dzie-
więtnastu powiatów trafiło 
już 5,2 mln, a do trzydziestu 
siedmiu gmin – 2,8 mln. Dzię-
ki tym środkom powstanie  
53 km dróg publicznych.

KATARZYNA  
MADOŃ-KREMEŚ  

z-ca dyrektora Departamentu 
Rolnictwa i Środowiska UMWL

Do tej pory zaproszenie do 
aplikowania o środki kiero-
waliśmy bezpośrednio do 
gmin, które są w głównymi 
administratorami dróg do-
jazdowych. W międzyczasie 
zapotrzebowanie na tego ro-
dzaju wsparcie zgłaszali także 
starostowie. W tym roku 
zrobiliśmy więc ukłon w ich 
stronę.

 GRZEGORZ KAPUSTA 
wicemarszałek województwa 

lubelskiego 

Strzałem w dziesiątkę było 
przede wszystkim skierowa-
nie strumienia tych pieniędzy 
właśnie na inwestycje drogo-
we. W ciągu ośmiu lat na ten 
cel przekazaliśmy samorzą-
dom już prawie osiemdzie-
siąt milionów złotych. Dzięki 
nim powstało 930 km dróg 
dojazdowych. 

SŁAWOMIR SOSNOWSKI
marszałek województwa 

lubelskiego Wybudowaliśmy  
blisko 1000 km dróg

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ? 

Odwiedź stronę internetową rpo.lubelskie.pl lub skontaktuj się z nami: Punkt kontaktowy  
Departamentu Wdrażania EFS, ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin, poniedziałek-piątek: 7.30-15.30,  
tel.: (81) 44 16 843, fax:(81) 44 16 853. BEZPŁATNA INFOLINIA 0 800 888 337, e-mail: efs@lubelskie.pl
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, poniedziałek-piątek: 7.30-15.30,  
tel.: (81) 44 16 575, e-mail: defrr@lubelskie.pl

je 284 miejscami dla pacjentów 
hospitalizowanych całodobowo 
i 19 miejscami w ramach pobytu 
dziennego. Szpital posiada cer-
tyfikat ISO i jest również w trak-
cie odnawiania akredytacji, co 
stanowi o najwyższej jakości 
oferowanych przez niego usług 
medycznych. Poza komplekso-
wą diagnostyką i leczeniem cho-
rób nowotworowych, Centrum 
zajmuje się działalnością nauko-
wą, profilaktyczną i dydaktycz-
ną oraz prowadzeniem badań 
klinicznych.

 (COZL)

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA  
NA DROGI GMINNE I POWIATOWE

2011 121 gmin 4 940 000 zł 89 km

2012 143 gminy 8 999 000 zł 106 km

2013 159 gmin 11 965 000 zł 119 km

2014 161 gmin 13 964 000 zł 127 km

2015 169 gmin 9 035 000 zł 125 km

2016 155 gmin 9 224 500 zł 123 km

2017 147 gmin 7 335 000 zł 97 km

2018 138 gmin 6 305 000 zł 87 km

SUMA 79 767 500 zł 926 km

2018 
dodatkowa pomoc 
finansowa 

19 powiatów 5 200 000 zł 28 km

37 gmin 2 800 000 zł 25 km

Rok
Liczba 
wnioskujących 
JST

Łączna kwota 
przyznanego 

dofinansowania

Wybudowane  
kilometry 

dróg

opieki nad dziećmi, a już istnieją-
ce przechodzą metamorfozę.

Realizacja nowych inwesty-
cji nie byłaby możliwa gdyby 
nie dotacje z  Funduszy Eu-
ropejskich. Dzięki projektom 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
oraz Europejskiego Funduszu 
Społecznego lubelskie może 
oferować najmłodszym  nowo-

czesną opiekę. Środki z tych pro-
jektów mogą być wykorzystane 
na budowę, modernizację bądź 
trwałe wyposażenie nowych 
i istniejących placówek. Znajdą 
się też pieniądze na inwestycje 
miękkie – środki na opłacenie na-
uczycieli i wychowawców, do-
datkowych zajęć dla maluchów 
czy zakup pomocy dydaktycz-
nych i wyposażenia.   (EFS)
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Polska, przystępując do 
Unii Europejskiej zobo-
wiązała się do przestrzega-

nia prawa unijnego w zakresie 
energetyki. Musimy zmniej-
szyć zużycie energii, zwiększyć 
udział tej pochodzącej z odna-
wialnych źródeł oraz ograni-
czyć emisję dwutlenku węgla 
do atmosfery. Dotyczy to rów-
nież gospodarstw domowych, 
ponieważ to one wykorzystu-
ją ok. 20 % energii elektrycznej 
zużywanej w Polsce – wyjaśnia 
Henryk Smolarz, dyrektor Re-
gionalnego Biura Energii. 

Jak możemy zmniejszyć 
zużycie energii, a jednocze-
śnie zadbać i o środowisko, 
i o swój portfel? – W gospodar-

stwach domowych wyko-
rzystujemy energię do trzech 
celów: ogrzewania pomiesz-
czeń, użytkowania urządzeń 
elektrycznych oraz podgrze-
wania wody. W każdym z tych 
przypadków możemy znacz-
nie obniżyć opłaty za energię 
oraz dołożyć swoją cegiełkę 
do poprawy stanu środowiska 
naturalnego – mówi Henryk 
Smolarz, odpowiedzialny za ko-
ordynowanie działań Regional-
nego Biura Energii.

Jakie mamy do tego narzę-
dzia? – Z pomocą przychodzą 
producenci urządzeń, którzy 
coraz częściej oferują konsu-
mentom produkty oznaczo-
ne etykietą energetyczną oraz  

z trybem czuwania. – wyjaśnia 
Smolarz.  – Nie bez znaczenia 
dla budżetu domowego jest 
również zmiana oświetlenia 
na energooszczędne, a także 
wymiana okien i zamontowa-
nie termostatów przy grzejni-
kach.

Skoro mamy tak wiele na-
rzędzi na wyciągnięcie ręki, po 

co nam OZE?  – Energia  z wody, 
wiatru, promieniowania sło-
necznego czy biomasy jest 
przede wszystkim korzystna 
dla środowiska – wyjaśnia Hen-
ryk Smolarz.  – Rozwój ener-
getyki odnawialnej niesie ze 
sobą redukcję gazów cieplar-
nianych, a także tzw. współto-
warzyszących zanieczyszczeń, 

mających bezpośredni i po-
średni wpływ na nasze zdrowie  
– dodaje Smolarz. 

Jak korzystać z OZE? – Moż-
liwości mamy wiele – twierdzi 
Henryk Smolarz –  jednak  spo-
śród wszystkich odnawialnych 
źródeł energii najbardziej do-
stępna jest energia słoneczna, 
którą możemy wykorzysty-
wać do wytwarzania energii 
cieplnej (kolektory słoneczne) 
oraz energii elektrycznej (pa-
nele fotowoltaiczne). Te roz-
wiązania najczęściej stosuje 
się w domach jednorodzin-
nych – dodaje.   Jednak OZE to 
również korzyści  miedzy inny-
mi dla rolnictwa. Odnawialne 
źródła energii umożliwiają sa-

modzielną produkcję energii, 
zmniejszenie wielkości i kosz-
tów jej zakupu, co przynosi 
wymierne korzyści finansowe 
i ekologiczne.  

Podsumowując – racjonalne 
zarządzanie energią w domu 
przyczynia się do znacznych 
oszczędności ekonomicznych. 
Zmniejszenie zużycia ener-
gii oraz korzystanie z energii 
pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych w znaczący sposób 
zmniejsza również obciążenie 
środowiska.  – Te argumenty 
powinny nas jednoznacznie 
przekonać do OZE! – podsumo-
wuje dyrektor Regionalnego 
Biura Energii w Lublinie, Hen-
ryk Smolarz.  (RBE)

Dzięki projektowi e-szpital 
pacjenci będą mogli szybciej 
i łatwiej umówić się na wizy-
tę, odebrać e-receptę, a nawet 
sprawdzić interakcje leków z in-
nymi lekami. To tylko niektóre 
z usług,  jakie zrealizują wkrótce 
placówki w Kraśniku i Radzy-
niu Podlaskim.

W ramach działania o na-
zwie „e-Szpital – rozbudowa 
infrastruktury i  systemów 

Ponad 5 mln zł 
dofinansowania 
unijnego trafi do 
szpitali w regionie. 
Zarząd Województwa 
Lubelskiego 
podpisał umowy na 
realizację e-usług 
z SPZOZ w Kraśniku 
i SPZOZ w Radzyniu 
Podlaskim.  

RED.: W ramach PROW podpisa-
liście już tysiąc umów. Co na tym 
zyskają obszary wiejskie w na-
szym województwie? 
MW: Nowe drogi, place zabaw, 
świetlice, nowoczesne tar-
gowiska – to tylko niektó-
re z pomysłów, jakie zostaną 
zrealizowane dzięki wsparciu 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 

Na początku sierpnia Woje-
wództwo Lubelskie podpisało 
tysięczną umowę w ramach 
PROW. Obiecujemy, że to nie 
koniec. Będziemy starali się 
przyśpieszyć.
RED.: Na co przeznaczone zostały 
największe środki?
MW: Najwięcej środków, bo 
ponad 200 milionów, prze-
znaczyliśmy na działania po-
prawiające infrastrukturę na 
obszarach wiejskich, czyli na 
drogi lokalne i  gospodarkę 
wodno-ściekową. Docelowo 
dzięki naszemu wsparciu ma 
powstać lub być wyremonto-
wanych ponad 600 km dróg lo-
kalnych.

Rozmowa  
z Mateuszem 
WINIARSKIM, 
zastępcą dyrektora 
Departamentu 
Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

B ełżec to młody samo-
rząd, który po odłą-
czeniu się w 1992 r. od 
gminy Tomaszów Lub. 

musiał nadrabiać zapóźnienia 
infrastrukturalne. Wykorzy-
stując wsparcie zewnętrzne 
oraz środki własne gmina re-
alizuje szereg wielkich dzia-
łań z myślą o mieszkańcach, 
turystach i inwestorach. Muszę 
przyznać – mówi Andrzej Ada-
mek,wójt gminy Bełżec – że 
jestem bardzo zadowolony 
z  tego, co udało mi się zre-
alizować, pełniąc od 2006 r.  
funkcję gospodarza. W ciągu 
dwunastu lat samorząd wydał 
21 mln zł i zabezpieczył ponad 
11 mln zł na inwestycje. 17 mln zł 
 z tej kwoty pochodzi z dofinan-
sowania z funduszy zewnętrz-
nych. To na trwałe zmieniło 
naszą gminę i zbudowało pod-
stawy stabilnego wzrostu na 
kolejne lata – dodaje wójt. Posta-
wiliśmy głównie na inwestycje 
w zakresie ochrony środowiska, 
o ś w i at y  i   i n f ra s t r u k t u r y 
drogowej oraz kanalizacji sa-
nitarnej.  Powstaje wodo -
ciąg,  rozbudowywana jest 
oczyszczalnia ścieków oraz 
budynek dydaktyczny wraz 
ze stołówką dla szkół. Zain-
westowaliśmy w place zabaw 
i remont świetlic wiejskich. 
Znacznie podniesiono walory 
estetyczne centrum gminy po-
przez odnowienie biblioteki, 
GOK oraz Urzędu Gminy. Utwo-
rzono miejsca postojowe i par-
kingi, wybudowano chodniki,  
oznakowano ulice i sołectwa. 
Podpisano również umowę 
partnerską z miastem Bełz na 
Ukrainie i utworzono Transgra-
niczny Szlak Turystyczny Beł-
żec-Bełz-Bełżec. 

Samorząd gminy Bełżec sta-
rał się maksymalnie wykorzy-
stać wszelkie pojawiające się 

Jestem bardzo za-
dowolony z tego,  

co udało mi się zrealizo-
wać pełniąc od 2006 r. 
funkcję gospodarza.

ANDRZEJ ADAMEK
wójt gminy Bełżec

Lokalna Grupa Działania na 
Rzecz Rozwoju Gmin Po-

wiatu Lubelskiego – „Kra-
ina wokół Lublina” powstała 
w 2008 r. Stowarzyszenie 
obejmuje swoim działaniem 
15 gmin powiatu lubelskiego. 
Są to: Bełżyce, Borzechów, 
Bychawa, Garbów, Głusk, Ja-
błonna, Jastków, Konopnica, 
Krzczonów, Niedrzwica Duża, 
Niemce, Strzyżewice, Wólka, 
Wysokie, Zakrzew. 

Szybko okazało się, że nowo-
powstałe stowarzyszenie zrze-
szające samorządy, organizacje 
pozarządowe, przedsiębiorców 
i lokalnych liderów jest NAJ, czyli 
największą Lokalną Grupą Dzia-
łania w naszym regionie i w Pol-
sce, z największym budżetem 
przeznaczonym na wdrażanie 
Programu LEADER. Taka sytu-
acja zobowiązuje, dlatego lata 
2008-2018 to czas ogromnej 
pracy i wysiłku włożonego w to, 
aby na terenie każdej z 15 gmin 
członkowskich zarówno LGD 
„Kraina wokół Lublina”, jak i pro-

gram LEADER były rozpoznawa-
ne i dobrze się kojarzyły. 

Nowe wyzwania dla LGD 
w ramach PROW 2014-2020 to 
przede wszystkim rozwój przed-
siębiorczości, który mierzony 
jest powstawaniem nowych 
firm, rozwojem już istniejących, 
a w efekcie tworzeniem miejsc 
pracy. Na ten cel zostało prze-
znaczonych 8 mln zł – co stano-
wi połowę budżetu będącego 
w dyspozycji LGD w latach 2014-
2020. Pomysłów na podjęcie 
nowej działalności oraz potrzeb 
związanych z unowocześnia-
niem oraz wprowadzaniem 
nowych usług do oferty już istnie-
jących firm nie brakuje. Na pod-
stawie diagnozy potrzeb wśród 
mieszkańców obszaru LGD wy-
typowano priorytetowe usługi: 
medyczne, turystyczne, rekre-
acyjne i gastronomiczne. Wśród 
branż deficytowych na terenach 
wiejskich, zwłaszcza w małych 
miejscowościach, są również: 
naprawa sprzętu, mechanika, 
fryzjerstwo i kosmetyka. Przykła-
dem nowej firmy, która powstała 
dzięki dofinansowaniu w ramach 
programu LEADER jest pracow-
nia ultrasonograficzna z możli-
wością wykonywania badania 
w domu pacjenta. LGD naprawdę 
ma się czym pochwalić.  (PROW)

MYŚLĄ GLOBALNIE 
DZIAŁAJĄ LOKALNIE 

Pokazujemy, co robią Lokalne Grupy Działania 

DOBRY PRZYKŁAD 
rozwoju przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej

BEŁŻEC – gmina, która 
postawiła na inwestycje

RED.: To duży sukces. A co spra-
wiało najwięcej trudności?
MW: Trudności? Nie ma takie-
go wyrazu w moim słowniku 
(śmiech)! Początkowo mieliśmy 
małe problemy z operacjami 
w zakresie podejmowania i roz-
wijania działalności gospodar-
czej. Wynikało to w dużej mierze 
ze zmieniających się procedur 
i braków kadrowych. Udało się 
ten problem wyeliminować 
i mogę pochwalić się, że do dziś 
podpisaliśmy 354 umowy w ra-
mach tego działania. Cieszymy 
się, że możemy wspierać dzia-
łalność gospodarczą na obsza-
rach wiejskich. Przypominam, 
że w ramach operacji można 

uzyskać do 100 tys. zł na rozpo-
częcie działalności gospodarczej 
i do 300 tys. zł na jej rozwijanie.
RED.: Co dalej? Czego można 
wam życzyć?
MW: Ten sukces nie byłby 
możliwy do osiągnięcia, gdyby 
na obszarach wiejskich nie 
było zapotrzebowania na środ-
ki. W takiej pracy, jak moja, 
najważniejsi są beneficjenci. 
Z dofinansowania korzystają 
gminy, osoby fizyczne, stowa-
rzyszenia, fundacje, my tylko 
pomagamy w realizacji ich po-
mysłów. Dlatego życzyłbym 
sobie, aby nasza współpraca 
z nimi dalej tak dobrze się ukła-
dała.

RED.: Rozumiem, że możemy li-
czyć na 2 tys. umów?
MW: Nie lubię zbyt wiele obie-
cywać, ale każdego dnia podpi-
sujemy nowe umowy, a przed 
nami kolejne nabory. Wszyst-
ko zależy od beneficjentów 
i  od wnioskowanych kwot. 
W  końcu do wydania w  ra-
mach całego programu jest 
ponad 700 milionów złotych. 
Wierzę, że podpiszemy te 2 ty-
siące umów. Działamy dalej, 
pierwszy tysiąc umów to był 
tylko etap w naszej działalno-
ści, nie zamierzamy na tym po-
przestać. 
RED.: Dziękuję za rozmowę 
i życzę powodzenia.

1000 umów w ramach PROW 2014-2020

„Odnawialne Źródła Energii 
w Gminie Bełżec”,„Ochro-
na środowiska naturalnego 
poprzez inwestycje w zakre-
sie infrastruktury wodno-
-ściekowej w miejscowości 
Bełżec” oraz „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w miej-
scowości Bełżec”.

Zatem czas na odkrycie 
gminy Bełżec.   (PROW)

możliwości rozwoju, oczywi-
ście w miarę swoich sił finanso-
wych. Świadczą o tym starania 
o środki unijne, które w obec-
nej kadencji 2014-2018 z nowej 
perspekty w y f inansowej  
RPO WL osiągnęły całkowi-
tą wartość blisko 11,5 mln zł, 
z czego dofinansowanie to pra-
wie 6,8 mln zł. Jeden projekt 
został już zrealizowany: „Prze-

budowa  budynku – wydzielenie 
pomieszczeń dydaktycznych 
dla potrzeb zespołu szkolno – 
przedszkolnego w celu zwięk-
szenia dostępu do edukacji 
przedszkolnej w gminie Beł-
żec”. Pozostałe cztery są w trak-
cie realizacji. Należą do nich: 
„Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Bełżec, 
Kolektor KP-1 – kontynuacja”, 

MATEUSZ 
WINIARSKI 

zastępca dyrektora 
Departamentu PROW

Ostatnio bardzo modne stało się hasło „wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz efektywność energetyczna”. 
Dlaczego właśnie teraz tak dużo się o tym mówi i jakie korzyści płyną z tego dla domowych budżetów

Korzyści płynące z OZE
HENRYK SMOLARZ zachęca mieszkańców regionu 
do stosowania  OZE zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w rolnictwie

INSTALACJA SOLARNA 
na budynku Szkoły Podstawowej w Kalinówce, gm. Głusk

Jedna z wyremontowanych 
świetlic wiejskich

Budowa kanalizacji sanitarnej

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę 
budynku dydaktycznego Gimnazjum

Pomalowany został budynek UG i GOK wraz 
z małą infrastrukturą, chodnikami i parkingami

Budynek dydaktyczny 
Gimnazjum

Dzięki usłudze e-szpital 
nasi pacjenci będą 
mogli szybciej i łatwiej 
umówić się na wizytę 
czy odebrać e-receptę.

MAREK KOS 
dyrektor SPZOZ w Kraśniku

Odnawialne źródła energii umożliwiają 
samodzielną produkcję energii, zmniejszenie 
wielkości i kosztów jej zakupu, co przynosi 
wymierne korzyści finansowe i ekologiczne.  

HENRYK SMOLARZ 
dyrektor Regionalnego Biura Energii

e-szpital w Kraśniku i Radzyniu Podlaskim

informatycznych w  SPZOZ 
w Kraśniku” szpital wdroży 
usługi, takie jak: e-dokumen-
tacja medyczna, e-rejestracja, 

e-laboratorium, e-komunika-
cja oraz e-kolejka oczekujących 
– mówi Marek Kos, dyrektor 
kraśnickiego szpitala. –  Pacjen-

tów ucieszy na pewno, że po-
prawimy również dostępność  
e-usług zewnętrznych poprzez 
moduł e-recepta czy e-wizyta 

lekarska domowa – podkreśla 
dyrektor kraśnickiej placówki.

Całkowita kwota projektu to 
blisko 4 mln zł, z czego aż 3 mln 
zł SPZOZ w Kraśniku pozyskał 
z programu z EFRR.

Głównym celem projek-
tu  „Rozwój e-usług poprzez 
wdrożenie kompleksowego 
rozwiązania teleinformatycz-
nego i aplikacyjnego” realizo-
wanego w SPZOZ w Radzyniu 
Podlaskim jest poprawa jako-
ści i dostępności świadczeń 
udzielanych w zakresie admi-
nistracji publicznej.  W ramach 
projektu szpital zakupi sprzęt 
IT wraz z oprogramowaniem 
oraz uruchomione zostaną 
usługi teleinformatyczne. Cał-
kowity koszt projektu to ponad 
2, 6 mln zł, z czego większość 
stanowią środki pochodzące 
z Unii Europejskiej.  (EFRR)
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19 września w  nowej hali 
I  Liceum Ogólnokształcą-
cego przy ul. Gen. Okulic-
kiego w Świdniku odbędzie 
się mecz, w  którym LKPS 
Politechnika zmierzy się 
z Legią Warszawa. Dzień póź-
niej, w hali Globus jubileusz 
uczczą Asseco Resovia Rze-
szów i Czarni Radom, zespoły 
występujące w Polskiej Lidze 
Siatkówki.

Pomysł na pierwsze ze spo-
tkań, w  którym w  Świdni-
ku zagrają zespoły z Lublina 
i Warszawy zrodził się w gło-
wie Waldemara Białowąsa, wi-
cestarosty świdnickiego.

– Tomasz Wójtowicz roz-
poczynał przygodę w MKS 
Lublin, potem grał w  AZS, 
z którego trafił do Avii. To wy-
stępując w Świdniku wypły-

nął na szersze wody, trafił do 
kadry seniorów, z którą odno-
sił tak piękne sukcesy. Do Legii 
z kolei przeszedł z Avii w 1978 
roku i grał w zespole ze stolicy 
przez pięć lat. Potem wyjechał 
do Włoch, gdzie w 1985 roku 
z Santal Parma zdobył Puchar 
Europy Mistrzów Klubowych 
– Waldemar Białowąs tłuma-
czy, dlaczego urodziny odbę-
dą się także w Świdniku. Mecz 
LKPS – Legia rozpocznie się 19 
września w hali I LO o godz. 
18:30. 

Dzień później, 20 września 
w Lublinie, „65-tkę” Tomasza 
Wójtowicza uczczą czołowe 
zespoły Polskiej Ligi Siatków-
ki. W hali Globus zagrają byli 
wielokrotni mistrzowie kraju, 
drużyny Asseco Resovia Rze-
szów i Czarni Radom.  Impre-

za odbywać się będzie pod 
nazwą Lubelskie CUP Tomasz 
Wójtowicz zaprasza.

- Oczywiście na urodzi-
nach Tomasza Wójtowicza, 
legendy lubelskiego sportu 
i polskiej siatkówki, zawod-
nika nominowanego do naj-
lepszej „8” siatkarzy świata 
i amerykańskiej galerii siat-
karskich sław Volleyball Hall 
of Fame nie może zabraknąć 
Województwa Lubelskiego, 
stąd też Lubelskie znalazło się 
w nazwie imprezy i wspiera to 
wydarzenie – mówi Krzysztof 
Grabczuk, wicemarszałek wo-
jewództwa lubelskiego. - Za-
praszam serdecznie kibiców 
do hali Globus. Podziękujmy 
Mistrzowi za te wspaniałe 
występy, którymi nas raczył 
przed laty – dodaje Krzysztof 
Grabczuk.

Lubelskie Cup Tomasz Wój-
towicz rozpocznie się 20 wrze-
śnia w hali Globus przy ul. 
Kazimierza Wielkiego w Lubli-
nie o godz. 18:30.   (SAB)

Tomasz Wójtowicz, jeden z najlepszych w historii 
polskiej siatkówki zawodników, złoty  medalista mi-
strzostw świata i igrzysk olimpijskich, 22 września 
skończy 65 lat. Nasz mistrz urodziny obchodzić będzie 
z przyjaciółmi i kibicami na sportowo! 

P roblemy społeczne stano-
wią barierę, którą trudno 
pokonać bez komplek-

sowych rozwiązań ze strony 
lokalnych instytucji. Dlatego 
w związku z działaniem 11.1 Ak-
tywne włączenie, realizowa-
nym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego 2014-
2020, Wojewódzki Urząd Pracy 
ogłosił nabór projektów, które 

mają pomóc w poprawie sytu-
acji najbardziej potrzebujących. 
W puli środków przeznaczo-
nych na dofinansowania znaj-
dzie się prawie 100 milionów 
złotych. Konkurs jest skiero-
wany do lubelskich jednostek 
pomocy społecznej i partnerują-
cych im organizacji pozarządo-
wych, które chcą współtworzyć 
kompleksowy system wsparcia 
dla osób w trudnej sytuacji oso-
bistej i zawodowej.

Dla tych, którzy 
potrzebują wsparcia
Wykluczenie społeczne wpły-
wa na wiele aspektów życia 
dotkniętych nim osób. Może 
polegać na braku dostępu do 
edukacji i usług medycznych, 
jak również na trudnościach 
w znalezieniu pracy ze wzglę-
du na niepełnosprawność lub 
wiek. Każdy przypadek jest 
inny, dlatego także pomoc 

musi być dostosowana do in-
dywidualnych potrzeb. In-
dywidualizacja wsparcia jest 
priorytetowym zadaniem, 
które w ramach działania Ak-
tywne włączenie realizują 
projektodawcy. W tym czasie 
podpisano 141 umów z wnio-
skodawcami na kwotę ponad 
184 milionów złotych. Z po-
mocy skorzystało prawie 4 
tys. osób zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem 
społecznym, w tym osoby nie-
pełnosprawne, bezdomne czy 
posiadające niskie kwalifikacje. 
Każda z nich mogła liczyć na 
diagnozę potrzeb i pomoc, ja-
kiej potrzebowała najbardziej.

Informacje w zasięgu ręki 
Od 30 kwietnia br. trwa nabór 
projektów w ramach działania 
11.1 Aktywne włączenie. Kon-
kurs adresowany jest przede 
wszystkim do Ośrodków Po-

mocy Społecznej, którym 
dzięki zmianom w Regional-
nym Programie Operacyjnym 
Województwa Lubelskiego 
łatwiej będzie aplikować o do-
finansowania. Razem z nimi 
do konkursu mogą przystąpić 
partnerskie organizacje po-
zarządowe, które chcą wspo-

móc realizację wsparcia dla 
podopiecznych jednostek po-
mocy społecznej. W złożeniu 
i napisaniu wniosku pomo-
że Wojewódzki Urząd Pracy, 
który specjalnie w tym celu 
powołał Mobilny Punkt Kon-
sultacyjno-Informacyjny. – Do 
jego zadań należy udzielanie 
informacji związanych z proce-
durą wyboru projektów do do-
finansowania, a także pomoc 
w  przygotowaniu samych 
wniosków, czy to w siedzibie 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Lublinie, czy w siedzibie 
wnioskodawców – mówi Mał-
gorzata Sokół, dyrektor WUP. 
– Punkt oferuje pomoc do-
świadczonych pracowników 
naszej instytucji także na eta-
pie realizacji projektu – dodaje. 

Zyskaj dofinansowanie!
Konkurs jest szansą dla lubel-
skich jednostek pomocy spo-

łecznej i partnerskich organizacji 
samorządowych, by wspomóc 
je w działalności na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym i ubóstwem m.in. 
poprzez programy diagnostycz-
ne, poradnictwo psychologiczne 
i zawodowe, a także pośrednic-
two pracy, szkolenia i staże. Pula 
środków przeznaczonych na 
konkurs w ramach Aktywnego 
włączenia wynosi prawie 100 
milionów złotych. Projektodaw-
cy otrzymali na przygotowanie 
wniosków sporo czasu. Nabór 
potrwa do 28 grudnia 2018 
roku. Na każdym etapie pracy 
nad wnioskiem można uzyskać 
pomoc w Mobilnym Punkcie 
Konsultacyjno-Informacyjnym. 
(WUP)

Masz pytanie dotyczące 
konkursu? Zadzwoń pod numer  

81 463 53 80 lub 605 903 491   
lub napisz na adres  

punkt.mobilny@wup.lublin.pl

Paulina Guba mistrzy-
nią Europy w pchnię-
ciu kulą, a AZS UMCS 
Lublin najlepszą druży-
ną seniorską w Polsce!
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VERANO to firma rodzinna produ-
kująca systemy grzejników kanałowych, 
stojących i naściennych, a także klimakon-
wektory, czyli urządzenia służące do utrzy-
mywania stałej temperatury. 

Grzejniki Verano sprawdzają się zarów-
no w stylowych historycznych wnętrzach, 
jak i nowoczesnych projektach architek-
tonicznych. Przeznaczone są do ogrzewa-
nia zarówno pomieszczeń mieszkalnych 
( jedno i wielorodzinnych), biurowych, 
usługowych, handlowych, hotelowych, jak 
i sakralnych, sportowych, basenów i innych.

Doskonałe parametry techniczne pro-
duktów VERANO zostały potwierdzone 
w trakcie badań w laboratorium w Stut-
tgarcie. Są one produkowane zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi regulacjami 
Unii Europejskiej. Kon-
sekwentne dążenie do 
p o d n o s ze n i a  j a ko ś c i 
oraz odpowiadanie na 
zmieniające się potrze-
by rynku powodują, że 
p r ze d s i ę b i o r s t w o  n a 
przestrzeni lat znacząco 
zwiększa sprzedaż swo-
ich produktów, zyskując 
również nowe rynki za-

graniczne. Dynamika sprzedaży stawia 
VERANO na pierwszym miejscu w Polsce 
w produkcji konwektorowych grzejników 
centralnego ogrzewania.

Grzejniki Verano montowane są rów-
nież w obiektach na Białorusi, w Estonii, 
Rosji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Kanadzie, 
na Ukrainie, Litwie i Łotwie.

Przedsiębiorstwo uzyskało szereg na-
gród i wyróżnień, m.in.: Orzeł Eksportu 
2016 w kategorii Innowacyjny Produkt 
Eksportowy, jest finalistą konkursu Dobry 
Wzór 2016 w kategorii przestrzeń publicz-
na czy laureatem konkursu Złota Siódemka 
Branży Budowlanej 2014.

Zasłużona renoma produktów Verano 
została potwierdzona przyznaniem firmie 
w 2016 roku certyfikatu Marka Lubelskie. 

POL-SKONE  to producent drzwi 
i  okien drewnianych. W  trakcie blisko 
30 lat działalności spółka stała się jedną 
z największych i najbardziej dynamicznie 
rozwijających się firm w branży stolarki bu-
dowlanej.

POL-SKONE  dysponuje  czterema 
w pełni skomputeryzowanymi zakładami 
produkcyjnymi - w Lublinie (dwa zakłady), 
w Biłgoraju i Niemcach. Zatrudnia prawie 
tysiąc wysoko wykwalifikowanych pra-
cowników. Firma produkuje od podstaw 
wyroby z najlepszego gatunkowo drew-
na, pochodzącego wyłącznie z polskich 
lasów. Jej celem jest wytwarzanie wyro-
bów o jakości spełniającej oczekiwania 
klientów oraz utrwalenie opinii zaufanego 
partnera.

Ofertę firmy stanowią drzwi wewnętrz-
ne (malowane, okleinowane, laminowane 
i fornirowane), wejściowe, zewnętrzne, 
techniczne (dźwiękoizolacyjne i przeciw-
pożarowe), oraz drewniane okna, oścież-
nice, listwy drzwiowe i przypodłogowe,  
a także okiennice i futryny.

POL-SKONE ma rozwiniętą sieć sprze-
daży na terenie Polski, a także eksportuje 
swoje produkty do Czech, Słowacji, Szwe-
cji, Ukrainy, Rumunii, Łotwy, Litwy, Włoch, 

Norwegii, Rosji, Francji, Niemiec, Holandii, 
Austrii, Belgii, Malty, Gruzji, Węgier, Wiel-
kiej Brytanii, Szwajcarii, Estonii iMołdawii.

Firma dysponuje licznymi certyfikatami 
potwierdzającymi najwyższą jakość wy-
robów. Jako jedna z nielicznych w Polsce 
może pochwalić się międzynarodowym 
Certyfikatem Forest Stewardship Council, 
świadczącym o odpowiedzialnym zarzą-
dzaniu gospodarką leśną. 

Produkty POL-SKONE  zostały dwukrot-
nie uhonorowane Godłem Promocyjnym 
„Teraz Polska” oraz licznymi wyróżnienia-
mi, m.in „Orły Eksportu Województwa Lu-
belskiego” czy „Wojewódzki Lider Biznesu 
2015”. Największym sukcesem firmy jest 
zdobycie Złotego Medalu MTP 2016 dla 
Okna Energy Concept 90 EI30.

ROTO OKNA DACHOWE oferu-
je inteligentne i przemyślane rozwiązania 
dla nowoczesnych domów i mieszkań na 
poddaszu. Wyroby marki ROTO są mon-
towane i sprzedawane według zasady: 
profesjonalny producent, profesjonalny 
dystrybutor, profesjonalny dekarz.

W lubartowskim zakładzie firma produ-
kuje aż 237 tys. sztuk okien i 150 tys. akce-
soriów rocznie. Roto okna dachowe oraz 
akcesoria produkowane są ze starannie do-
branych materiałów, dzięki czemu cechu-
ją je długowieczność, trwałość i najlepsze 
właściwości techniczne.

W  2015 roku firma wprowadziła na 
rynek innowacyjne okno dachowe RotoQ. 

Zastosowane roz-

CEGIELNIĘ CEKOBUD założy-
li w latach 40-tych XX wieku Jan Piętal 
i jego wspólnicy. Doświadczenie kilku po-
koleń w tworzeniu cegieł licowych – ele-
wacyjnych zaowocowało renesansem 
Manufaktury, która obecnie jest najwięk-
szym producentem Cegły Kraśnickiej Ręcz-
nie Formowanej.

Ręczna produkcja cegieł powoduje, że 
zyskują one miano szlachetnych i wyjątko-
wych, „z duszą”. Każda z nich, wychodząc 
spod ręki rzemieślnika, zawiera w sobie 
historię, ma swój indywidualny charakter, 
kształt i w szczegółach różni się od tych 
wykonanych przez kogoś innego. W cegiel-
ni mówią, że nie ma dwóch identycznych 
cegieł, każda jest jedyna w swoim rodzaju. 
Kolorystyka cegieł ręcznie formowanych 
jest wyjątkowa i ponadczasowa. Wypala-
ne z naturalnych minerałów uzyskują szla-
chetne odcienie, dzięki którym emanują 
„ciepłem” prawdziwej ceramiki. Taka pro-
dukcja przyciąga coraz więcej świadomych 
i wymagających klientów z kraju i Europy, 
doceniających oryginalność i naturalne 
piękno.

Cegły są wykorzystywane do wznosze-
nia elewacji, ogrodzeń, dekoracji i stylizacji 
wnętrz oraz aranżacji ogrodów. Produk-

tem Cekobudu, najpopularniejszym wśród 
klientów jest cegła staropolska. Ceniona 
jest również zendra o twardości niespoty-
kanej wśród cegieł ręcznie formowanych, 
dostępna w odcieniach szarości i ciemnych 
czerwieni. Manufaktura produkuje także 
płytki ceglane, chętnie wykorzystywane 
w nowoczesnych aranżacjach w stylu loft, 
a także służące do dekoracji elewacji ze-
wnętrznych w systemach ścian dwuwar-
stwowych.

Cekobud otrzymał wiele wyróżnień 
i nagród. M.in. Certyfikat „MARKA Lubel-
skie”, „Orzeł Eksportu 2015” w kategorii Eks-
portowy produkt, Medal Konkursu „Dobre 
bo Kraśnickie”, czy prestiżową Licencję 
„Polska Cegła”.

BH MEBLE od ponad 10 lat specjali-
zuje się w produkcji mebli tapicerowanych 
na najwyższym europejskim poziomie dla 
klientów indywidualnych oraz instytucji.

Produkty firmy trafiają do wnętrz ho-
teli, pensjonatów, domów wczasowych, 
domów seniora, moteli, restauracji, stat-
ków wycieczkowych, ośrodków szkole-
niowych oraz prywatnych apartamentów. 
Łącznie ponad 100 wzorów mebli o róż-
nych kształtach i kolorach. Są to fotele, 
krzesła, sofy, pufy, ławy barowe, stołki ba-
rowe oraz inne meble tapicerowane. Two-
rzone według własnych wzorów, jak też na 
indywidualne życzenia klientów.

To, co wyróżnia BH Meble to bardzo 
wysoka jakość wyrobów produkowanych 

MARKA  
LUBELSKIE
miejsce ma znaczenie

Projekt promocji gospodarczej Marka 
Lubelskie realizowany jest od 11 lat. 
Jego efektem jest przywilej posługiwa-

nia się tytułem, który uzyskało już 60 firm 
z województwa lubelskiego. Marka Lubel-
skie to symbol jakości, innowacyjności i tro-
ski o środowisko.
Program Marka Lubelskie promuje firmy 
związane z województwem lubelskim. Dla-
czego to takie ważne? Często właśnie miej-
sce pochodzenia produktu decyduje o tym, 

że wybierają go klienci. Efektem pocho-
dzenia specjaliści od marketingu nazywają 
„oddziaływanie miejsca wytwarzania, pro-
jektowania, a nawet montażu artykułów na 
preferencje zakupowe konsumentów”. My 
powiemy po prostu, że szczególnie lubimy 
twaróg z mleczarni, w pobliżu której nie bra-
kuje zielonych pastwisk, a miód wybieramy 
nie ze Śląska, ale z Roztocza. Wykorzystanie 
tej wiedzy niesie za sobą wielkie możliwości 
promocyjne.  (DPiT)

Więcej swobody,  
więcej komfortu

Wygodnie  
i po europejsku

Cegły  
z duszą

Ciepło  
z Lublina

Drzwi skrojone 
na miarę

z najlepszych materiałów, nowoczesne 
wzornictwo, gwarancja terminowości oraz 
profesjonalna obsługa i kompleksowy pa-
tronat od chwili złożenia zamówienia do 
momentu jego dostawy pod wskazany 
adres. BH Meble dokłada wszelkich starań, 
aby jej produkty były z jednej strony dosko-
nałą wizytówką firmy, a z drugiej odzwier-
ciedleniem indywidualności klientów oraz 
ich potrzeb.

Oferta mebli tapicerowanych skiero-
wana jest również do architektów profe-
sjonalnie zajmujących się projektowaniem 
wnętrz. Proponujemy również usługi reno-
wacji mebli tapicerowanych. 

Firma BH Meble przyczynia się do 
tego, aby Lubelszczyzna była rozpozna-

walna na całym świecie 
i  postrzegana jako re-
gion profesjonalnych 
projektantów, sukcesu 
biznesowego oraz wy-
kwalifikowanych, kre-
atywnych i wydajnych 
pracowników, którzy są 
sercem każdej gospodar-
ki. BH MEBLE otrzymało 
tytuł Marka Lubelskie 
w 2017 roku.

Przedsiębiorstwo VIKKING z Białej 
Podlaskiej specjalizuje się w produkcji 
drzwi wejściowych i okien PVC z innowa-
cyjną opatentowaną strukturą drewnopo-
dobną Real Wood.

Dzięki zastosowaniu najwyższej jako-
ści komponentów, produkty firmy osiąga-
ją ponadprzeciętne parametry użytkowe 
pod względem bezpieczeństwa i energo-
oszczędności. Vikking jest na rynku sto-
larki otworowej pionierem w produkcji 
drzwi i okien dostosowanych do indywi-
dualnych potrzeb. Produkty firmy Vikking 
wyróżniają się unikatową dekoracją drew-
nopodobną Real Wood zgłoszoną jako za-
strzeżony wzór przemysłowy.

Tym, co charakteryzuje firmę 
Vikking jest jej innowacyjność 
w dziedzinie konstrukcji produk-
tów, a także w sposobie produkcji. 
Przedsiębiorstwo produkuje drzwi 
i okna wyłącznie na indywidualne 
zamówienie, w związku z czym 
niemal każda para drzwi czy okien 
jest inna. Motto firmy brzmi: „To 
co dla innych jest nietypowe - my 
traktujemy jako standard, co dla 
innych niemożliwe - my wykonu-
jemy na jutro”. 

Obecnie w ofercie kompozytowych 
drzwi wejściowych klienci mają do wyboru 
cztery linie produktów ARCTIC PLUS, ARC-
TIC, PREMIUM oraz BASIC podzielone na 
dwie kolekcje Diplomat i Klasyczną.

Energooszczędne produkty Vikking 
znalazły swoich odbiorców również na ryn-
kach zagranicznych, głównie we Francji, 
Włoszech, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Sta-
nach Zjednoczonych i Kanadzie.

Jakość marki Vikking potwierdzają na-
grody i wyróżnienia. Do ostatnio przyzna-
wanych należą certyfikat Marka Lubelskie 
z 2016 roku i Złote Godło QI 2017 dla ener-
gooszczędnych okien Real Wood. 

wiązania techniczne oraz unikalna kon-
strukcja pozwalają na produkcję okien 
o wymiarach nawet 134/160 cm, co za-
pewnia lepsze doświetlenie poddasza, 
ale także stabilność okna w trakcie jego 
montażu, m.in. dzięki trwałym profilom. 
Sposób konstrukcji okna i innowacyjna 
technologia montażu „na klik” pozwala 
montować szybko i łatwo. O poprawnym 
zamontowaniu elementu informuje cha-
rakterystyczny klik. Okna RotoQ mają też 
regulowany zawias obrotowy, który umoż-
liwia precyzyjne ustawienie okna po za-
kończeniu montażu. Klienci docenią RotoQ 
także za energooszczędność 

Potwierdzeniem uznania, jakim wśród 
klientów cieszą się produkty firmy, są licz-
ne nagrody w konkursach, m.in. tytuł Bu-
dowlanej Marki Roku 2016 za kreowanie 
silnej marki na rynku materiałów budow-
lanychoraz Godła Najwyższa Jakość QI, 
przyznanego za stosowanie najwyższych 

standardów zarządzania oraz czytel-
nej polityki jakości. Firma Roto 

Okna Dachowe stale pracuje 
nad dostarczaniem klientom 

wyrobów zgodnych z ich oczekiwa-
niami, kierując się zasadą „więcej 

swobody, więcej komfortu”.

Pomoc osobom 
z problemami 
natury społecznej 
i materialnej 
należy do 
najtrudniejszych 
spraw, z jakimi 
zmagają się 
samorządy. 

Lubelskie pomaga potrzebującym

Tak dobrze w historii lekkiej atle-
tyki w Lublinie jeszcze nie było. 
Reprezentantka AZS UMCS Pau-
lina Guba zdobyła złoty medal 
w pchnięciu kulą podczas 24. 
Lekkoatletycznych Mistrzostw 
Europy w Berlinie, z kolei ekipa 
lubelskich akademików w roz-
grywanej w pierwszy weekend 
września w Inowrocławiu PZLA 
Drużynowej Ekstraklasie, pierw-
szy raz w historii stanęła na naj-
wyższym stopniu podium! 
Seniorzy AZS UMCS dołączyli 
tym samym do naszych tego-
rocznych mistrzowskich ekip 
w innych dyscyplinach: szczy-
piornistek MKS Perły Lublin 
oraz piłkarek nożnych Górnika 
Łęczna.

W Berlinie Paulinie Gubie 
zwycięstwo zapewniła ostat-
nia próba na 19,33 m, w której 
to wyprzedziła faworyzowaną 
reprezentantkę gospodarzy, 
obrończynię mistrzowskie-
go tytułu, Niemkę Christinę 
Schwanitz.

– Nie wiem, jak to zrobiłam. 
Wygrałam! Jestem w szoku, 
bo nie czułam, że pchnęłam 
tak daleko. Strasznie się cieszę! 
Dziękuję mojemu trenerowi. 
To nasz wspólny sukces. Poka-
załam, że potrafię pchać. Głowa 
wytrzymała – mówiła tuż po 
konkursie szczęśliwa zawod-
niczka AZS UMCS. 

Złote czasy lubelskiej 
królowej sportu

To pierwsze w historii złoto 
zdobyte przez reprezentantkę 
Polski w pchnięciu kulą pod-
czas Mistrzostw Europy.

Historyczne osiągnięcie za-
notował też w kończącym się 
sezonie lekkoatletycznym ze-
spół AZS UMCS Lublin. Nasi lek-
koatleci sięgnęli po raz pierwszy 
po tytuł Drużynowych Mi-
strzów Polski. W ligowym finale 
rozgrywanym 1 września w Ino-
wrocławiu zdobyli 120 punk-
tów, o 8 więcej od broniącego 
tytułu AZS AWF Warszawa i o 15 
pkt. od AZS AWF Kraków.

Wynik punktowy lubelskiej 
drużyny z pewnością byłby 
jeszcze lepszy, gdyby w zawo-
dach wystąpiły Paulina Guba 
(mistrzyni Europy startowa-
ła w finale Diamentowej Ligi 
w Brukseli) oraz Malwina Ko-
pron, ubiegłoroczna brązo-
wa medalistka mistrzostw 

świata w rzucie młotem (tej 
konkurencji podczas PZLA 
Drużynowych Mistrzostw Pol-
ski nie rozgrywano).

W zawodach w Inowrocła-
wiu zawodnicy z Lublina stawa-
li na podium aż 14 razy, w tym 
trzykrotnie na najwyższym 
stopniu. Swoje konkurencje 
wygrały: Karolina Kołeczek –  
bieg na 100 metrów przez płotki 
(12.93 s, najlepszy czas zawod-
niczki w sezonie), Anna Sabat 
na 800 m (2:09.45) i  Lidia Au-
gustyniak – rzut młotem (55,08 
metra).

Tak ogromne sukcesy od-
niesione przez reprezentantów 
lubelskiego klubu w sezonie 
2018 to efekt ciężkiej pracy za-
wodników i trenerów, a także 
wsparcia uczelnianej sekcji lek-
koatletycznej przez samorząd 
Miasta Lublin oraz Wojewódz-
two Lubelskie.  (SAB)

Lubelskie Cup Tomasz 
Wójtowicz zaprasza

SPORT ZBLIŻA LUDZI :)

„ZŁOTA” PAULINA GUBA!

MAŁGORZATA SOKÓŁ 
dyrektor WUP w Lublinie



Wróciłem do Lublina, by pomóc 
Motorowi wydostać się z 3. ligi

// PISMO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO // 12 sport

Z Konradem
NOWAKIEM, 
zawodnikiem 
Motoru Lublin,
rozmawiamy
o przyszłości
sportowej, 
ale nie tylko.

ność pracować z Mariuszem 
Sawą w Wiśle Puławy. Tam też 
wywalczyliśmy awans do dru-
giej ligi. Miejmy nadzieję, że w 
Motorze uda nam się zrobić po-
dobny wynik. 

RED.: Celem oczywiście jest 
awans?
KN: Każdy chciałby, żeby Motor 
awansował po tylu latach tu-
łaczki w tej lidze. Nie możemy 
jednak wybiegać tak daleko 
w przyszłość. Dla nas zawsze 
najważniejszy jest najbliższy 
mecz i na tym się na razie kon-
centrujemy. 

RED: Może pan stać się swego ro-
dzaju talizmanem Motoru. Do tej 
pory z każdym klubem, do któ-
rego Pan przychodził, wywalczył 
Pan awans. Może i tym razem 
spełnią się marzenia o 2. lidze?
KN: Zawsze wybieram kluby, 
które mają ambitne plany. Wia-
domo, w jakiej lidze gra Motor 
i wiadomo, w jakiej powinien 
grać, ale na dziś skupiamy się 
na pierwszym meczu. Wiemy, 
że ta liga jest nietypowa i nie-
przewidywalna. Chcemy grać 
dobrze, dostarczać naszym ki-
bicom wiele radości, a czas po-
każe, co będzie później.

RED.: Wspomniał Pan o grze 
w Wiśle Puławy, ale była również 
Jagiellonia Białystok, Górnik Łęcz-
na czy Avia Świdnik. Gdzie praco-
wało się Panu najlepiej?
KN: Ja czuję się najlepiej tutaj, 
w Lublinie. Kiedyś miałem oka-
zję być w Motorze. To był bardzo 
fajny czas - moje początki z pro-
fesjonalną piłką. Sentyment po-
został. Przez większość czasu 
byłem związany z Wisłą Puławy, 
tam udało nam się awansować 
z 3. do 1. ligi. Wróciłem tutaj, aby 
pomóc Motorowi wydostać z 3. 
ligi, a także dlatego, że lubię to 
miasto i kocham ten klub.

RED.: Na ten sezon pojawiły się 
w kadrze także nowe twarze. Za-
wodnicy doświadczeni i ze zna-
nymi nazwiskami. Jak układa się 
wam współpraca?
KN: Do zespołu przybyło kilku 
nowych zawodników, szczegól-
nie dwóch najbardziej znanych, 
czyli Tomek Brzyski i Grzesiek 
Bonin. Myślę, że „przyjęli się” do 
drużyny bardzo dobrze. Zaakli-
matyzowali się, co było widać 
w sparingach, podczas których 
ta nić porozumienia była już wi-
doczna. To są wielkie nazwiska, 
jeżeli chodzi o tę ligę. Jestem 
przekonany, że pomogą nam 

RED,: Liga wystartowała na 
dobre. Za nami pierwsze mecze 
o punkty. Jak Pan ocenia okres 
przygotowawczy do tego sezonu?
KN:  Okres przygotowaw-
czy tradycyjnie spędzali-
śmy w Lublinie. Mamy swoje 
obiekty sportowe, na których 
mogliśmy się przygotowywać. 
Nigdzie więc nie wyjeżdżali-
śmy, bo nie było takiej potrze-
by. Przygotowanie do sezonu 
wygląda bardzo obiecująco. 
Wiadomo, jaka rewolucja prze-
szła przez Motor, jeśli chodzi 
o sprawy kadrowe. Po sparin-
gach widać, że to zgranie dru-
żyny jest coraz lepsze i mamy 
przekonanie, że idziemy w do-
brym kierunku. Jesteśmy zmo-
tywowani i w każdym meczu 
chcemy walczyć o zwycięstwo. 

RED,: Początek lata przyniósł 
zmianę trenera. Jak układa się 
wam współpraca? 
KN: Trener pracował już kie-
dyś w Motorze, zna więc realia 
panujące w klubie, zna rów-
nież większość zawodników 
i na pewno to jest jego wielki 
atut. Ja też miałem przyjem-

Wróciłem tutaj, aby pomóc 
Motorowi wydostać się  
z 3. ligi, a także dlatego, że lubię 
to miasto i kocham ten klub.

KONRAD NOWAK 
zawodnik Motoru Lublin

w podniesieniu poziomu dru-
żyny. 

RED.: Jak długo chce pan konty-
nuować karierę zawodowego pił-
karza?
KN: Myślę, że jeszcze kilka sezo-
nów przede mną. Dopóki zdro-
wie mi pozwoli i będę czerpał 
radość z gry, i dopóki nie będzie 
to drażnić innych ludzi oraz ki-
biców, to będę chciał grać jak 
najdłużej. Czuję się bardzo do-
brze. Ktoś kiedyś powiedział, 
że wiek to tylko cyferki. Ja uwa-
żam, że przy odpowiednim po-
dejściu i odżywianiu się mogę 
znacznie wydłużyć okres grania 
w piłkę.

RED.:Poza futbolem prowadzi 
Pan agencję nieruchomości, żona 
z kolei angażuje się w prowadze-
nie fundacji. Czy to jest plan na 
życie na sportowej emeryturze?
KN: Tak jak Pan wspomniał, 
prowadzę biuro nieruchomości, 
lubelski oddział ogólnopolskiej 
sieci. Praktycznie od 2 lat jest 
to mój pomysł na życie. Spadło 
to na mnie dość nieoczekiwa-
nie. Chciałem pomóc mojemu 
bratu i tak to się wszystko za-
częło. Oprócz tego razem z żoną 
prowadzimy fundację Modyfiq 
na rzecz osób niepełnospraw-
nych, głównie z  autyzmem 
i zespołem Aspergera. To oczko 
w głowie mojej żony. Bardzo się 
w to angażuje. Jest pedagogiem 
specjalnym, więc praca z dzieć-
mi ją fascynuje, a ja staram się jej 
w tym trochę pomóc.    
 (KM)

Motor Lublin nawiązał współpracę z Samorządem 
Województwa Lubelskiego. W rundzie jesiennej 
sezonu 2018/2019 juniorzy starsi Motoru będą 
promować nasz region podczas występów 
w Centralnej Lidze Juniorów U-18.

Centralna Liga Juniorów U-18 
stanowi odpowiednik piłkar-
skiej ekstraklasy rozgrywek 
młodzieżowych. Żółto-bia-
ło-niebiescy, jako jedyni re-
prezentanci Lubelszczyzny, 
rywalizują z najlepszymi klu-
bami z całej Polski, m.in. Wisłą 
Kraków, Pogonią Szczecin, 
Legią Warszawa, Górnikiem 
Zabrze, Jagiellonią Białystok 
czy Lechem Poznań.

Władze województwa lu-
belskiego doceniły możliwości 
promocyjne, jakie stwarzają 
występy Motoru w tych elitar-
nych rozgrywkach i zdecydo-

wały się nawiązać współpracę 
z klubem.

– Rywalizacja naszej drużyny 
juniorów starszych w rozgryw-
kach CLJ U-18 jest dla klubu 
bardzo dużym wyzwaniem or-
ganizacyjnym. To wyzwanie 
zarówno logistyczne, jak i fi-
nansowe. Zespół ma w tym se-
zonie do przejechania prawie 
15 tysięcy kilometrów. Wspar-
cie Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Lubelskiego 
pomoże nam rozwiązać wiele 
problemów. Bardzo za to dzię-
kujemy – mówi Leszek Bartnic-
ki, prezes Motor Lublin S.A.

Juniorzy Motoru Lublin będą promować woj. lubelskie

Promocja województwa lu-
belskiego będzie obejmowała 
m.in. ekspozycję logotypu wo-
jewództwa na strojach Motoru 
CLJ U-18, na autokarze druży-

ny, na meczach pierwszego ze-
społu Motoru czy w klubowych 
mediach.

Umowę o współpracy pod-
pisali marszałek Sławomir 

Sosnowski, wicemarszałek 
Krzysztof Grabczuk oraz Prezes 
Zarządu Motor Lublin S.A. Le-
szek Bartnicki.

 źródło. motorlublin.eu 

Należy wspierać wszyst-
kie formy aktywności 
sportowej, a szczególnie 
te, które pozwalają mło-
dym ludziom realizować 
swoje pasje i spełniać 
marzenia.

SŁAWOMIR SOSNOWSKI
marszałek województwa 

lubelskiego
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