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Miliony na kształcenie
zawodowe w Lubelskiem

Modernizacja placówek i zakup nowego wyposażenia
mają przyczynić się do poprawy warunków i jakości
kształcenia zawodowego w województwie.

Lubelskie Koziołki
w ekstralidze!

Speed Car Motor Lublin awansował do żużlowej ekstraligi! Zespół
wspierany m.in. przez Samorząd Województwa Lubelskiego po
awans sięgnął w nieprawdopodobnych okolicznościach.
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Tak zbudowaliśmy i będziemy
budować nasze Lubelskie

FOT. RPO UMWL, POER LOTNICZY LUBLIN, ZDW W LUBLINIE
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Samorząd Województwa doskonale radzi
sobie w wykorzystaniu unijnych pieniędzy.
Świadczy o tym kilka tysięcy podpisanych
umów na kwotę blisko ośmiu miliardów
złotych.
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Dzięki funduszom
z RPO w regionie
powstaną nowe firmy

B
MIESZKAŃCOM NASZEGO
REGIONU NIE BRAKUJE
KREATYWNOŚCI, A ICH
GŁOWY SĄ PEŁNE
CIEKAWYCH POMYSŁÓW
Sławomir Sosnowski
marszałek woj. lubelskiego

Szanowni
Państwo,
B

udowanie własnego biznesu to proces długotrwały
i żmudny. Wielu, szczególnie młodych ludzi, stoi przed
trudnym wyborem: własna firma czy etat u pracodawcy?
Przy jednej i drugiej drodze rozwoju trzeba mieć
odpowiednie cechy, bez których zarówno praca u kogoś
na etacie, jak i prowadzenie własnej działalności, jest po
prostu niemożliwe.
Mieszkańcom naszego regionu nie brakuje kreatywności,
a ich głowy są pełne ciekawych pomysłów. Dlatego
władze województwa stawiają na startupy. Lublin, jak
i całe Lubelskie, to miejsce, gdzie młodzi ludzie mogą
rozwijać swoje pasje i realizować autorskie projekty.
Biorąc pod uwagę standard życia i infrastrukturę
społeczną, nie odbiegamy dzisiaj niczym od Warszawy
czy Krakowa. Dysponujemy dużo większymi środkami
unijnymi, które czekają na młodych przedsiębiorców.
Staramy się stymulować aktywność mikrofirm poprzez
kontakt z doradcami, m.in. za pośrednictwem spotkań
pod nazwą „Biznes Lubelskie”. Premiujemy też
najbardziej kreatywnych przedsiębiorców.
Najlepszym przykładem tego, jak poważnie Zarząd
Województwa Lubelskiego stawia na startupy był
konkurs NLab - Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge.
Dzięki niemu młodzi przedsiębiorcy mają okazję
pojechać do Nevady i zaprezentować swoje projekty
przed inwestorami ze Stanów Zjednoczonych. Dowodem,
że lubelskie firmy mogą z sukcesem działać na rynku
amerykańskim jest m.in. wrocławsko-lubelska firma
Netins Software, która już założyła w Nevadzie swoją
spółkę zależną.

lisko 230 wniosków
o dofinansowanie projektów
wpłynęło w odpowiedzi na konkurs
z działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości
ogłoszony przez Departament EFS
UMWL. Ich łączna wartość to ponad
867 mln zł. Oznacza to, że jest duże
zainteresowanie tego rodzaju wsparciem
ze środków EFS oraz że w naszym
regionie powstanie dużo nowych firm
i jeszcze więcej miejsc pracy.
– Wnioski spływały z całej Polski,
lecz co warte przypomnienia, projekty
realizowane będą wyłącznie dla
mieszkańców naszego regionu.
Wartość ponad pięćdziesięciu wniosków
przekracza 5 mln zł i prawie
tylu – 4 mln zł. To naprawdę duże
projekty – mówi Andrzej Kloc, dyrektor
Departamentu Wdrażania EFS.
Samorząd Województwa Lubelskiego
zawarł dotąd 82 umowy w tym
zakresie na łączną wartość ponad 250
mln zł. Powstanie dzięki nim ponad
4,7 tys. nowych firm, a do roku 2023
planowanych jest blisko 7 tys. Tyle
założeń. Ocena wniosków z ostatniego
konkursu potrwa kilka miesięcy,
więc możliwe, że te przedsiębiorstwa
powstaną dużo szybciej i może być
ich jeszcze więcej, niż pierwotnie
zaplanowano. Każdy z beneficjentów,

Cieszę się, że nie brakuje ludzi wiążących swą przyszłość
z otwarciem własnej działalności
gospodarczej, bo to skuteczna forma przeciwdziałania bezrobociu,
podnoszenia aktywności zawodowej i stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionu.
GRZEGORZ KAPUSTA
wicemarszałek
woj. lubelskiego

MARIUSZ FILIPEK Prezes Zarządu
Pracodawców Ziemi Lubelskiej

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

racodawcy Ziemi Lubelskiej działają
od 2002 roku i są najstarszą
organizacją otoczenia biznesu na terenie
województwa lubelskiego. Pobudzana
i koordynowana przez nich współpraca
trzech pokoleń przedsiębiorców
pozwala na wspieranie Członków oraz
prowadzenie szczegółowych analiz
zmian, zachodzących na rynku pracy.
– Na przestrzeni ostatnich 15
lat dostrzegamy wiele nowych i
ewoluujących przedsiębiorstw, co
przyczynia się m. in. do wzrostu liczby

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

Zapału nie gasimy
„Strażak to żołnierz armii dobrego dzieła.
Walczy pod sztandarem miłości bliźniego”.

A

utor tych słów, choć
szerzej nieznany,
wspaniale wpisuje się
w ogólną opinię o strażakach. W badaniu European
Trusted Brands wykazano, że
zawodem, który cieszy się największym zaufaniem Polaków
wciąż jest właśnie strażak.

Ryzykują życiem
i zdrowiem
Wnioski spływały z całej
Polski, lecz co warte przypomnienia, projekty realizowane
będą wyłącznie dla mieszkańców
naszego regionu.
ANDRZEJ KLOC
dyrektor Departamentu Wdrażania EFS

Od lat dbają o przedsiębiorców z Lubelszczyzny

Widzimy więc, że warto mieć marzenia, warto mierzyć
wysoko. A my zrobimy wszystko, żeby pomóc Wam
w realizacji tych marzeń. Zachęcamy do odwiedzenia
strony internetowej www.investlubelskie.pl.
Sławomir Sosnowski
Marszałek Województwa Lubelskiego

którzy otrzymają dofinansowanie,
przeszkoli kilkadziesiąt osób w zakresie
wiedzy potrzebnej do założenia własnej
działalności gospodarczej. Ludzie
ci dostaną dodatkowo bezzwrotne
dotacje i wsparcie pomostowe, czyli
odpowiednio ok. 27 i 25 tys. zł. W grę
wchodzą też pożyczki. Oferta kierowana
jest głównie do osób bezrobotnych
i biernych zawodowo, zwłaszcza tych
w trudnej sytuacji na rynku pracy.
Każdy, kto chciałby spróbować założyć
swój biznes i kwalifikuje się do grupy
docelowej, może zgłosić się w przyszłym
roku do wyłonionych przez nas firm, które
prowadzić będą rekrutacje. Informacje
o nich dostępne będą na stronie rpo.
lubelskie.pl po sfinalizowaniu oceny
i podpisaniu umów.
– Cieszę się, że nie brakuje ludzi
wiążących swą przyszłość z otwarciem
własnej działalności gospodarczej, bo
to skuteczna forma przeciwdziałania
bezrobociu, podnoszenia aktywności
zawodowej i stymulowania rozwoju
ekonomicznego i społecznego regionu –
mówi Grzegorz Kapusta, wicemarszałek
województwa lubelskiego. To spore
wyzwanie, a problem dostępu do kapitału
stanowi często główną barierę w wejściu
na rynek dla osób planujących założenie
własnej firmy. Pomóc w tym może
Regionalny Program Operacyjny i EFS.
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miejsc pracy. Pracownicy chętnie
rozwijają się i przystosowują do nowych
potrzeb rynku, choć często następuje to
z opóźnieniem w stosunku do potrzeb
lub wiąże się z oczekiwaniami wobec
pracodawcy, których ten nie jest w stanie
spełnić. – mówi dr Mariusz Filipek, Prezes
Zarządu PZL.
Województwo lubelskie pobudzenie
przedsiębiorczości zawdzięcza odwadze
młodych przedsiębiorców, dostępności
środków i dotacji na inwestycje, a
także inwestorom zagranicznym.
Niezaprzeczalnie potwierdza to potencjał
gospodarczy regionu, który jako Związek,
zrzeszający wielu przedsiębiorców,
wspierają wiedzą oraz doświadczeniem.
Jesteś zainteresowany współpracą?
Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę:
pracodawcy.lublin.pl

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 2014-2020

Zaufanie do strażaków pochodzi wprost od rodzaju wykonywanej przez nich pracy.
Wymaga ona nie tylko odwagi,
ale wiąże się także z ryzykowaniem własnego życia i zdrowia
dla innych.
O nieocenionej roli i zasługach strażaków dla naszego
społeczeństwa pamięta Zarząd
Województwa. OSP skupiają
w swoich szeregach społeczników – ochotników, gotowych

w każdej chwili nieść pomoc,
narażając niejednokrotnie
swoje życie. Jednostki ochotnicze najczęściej jako pierwsze
przyjeżdżają na miejsce zdarzenia i udzielają pomocy w bardzo trudnych sytuacjach. Pożar,
wypadek, w wielu z nas budzą
strach, a oni z wielką odwagą
i zaangażowaniem idą nieść
pomoc poszkodowanym. Efektywność i skuteczność działania jednostek OSP uzależniona
jest w dużej mierze od wyposażenia w specjalistyczne samochody i sprzęt strażacki, jakim
dysponują. Bez odpowiedniego sprzętu, akcja ratownicza nie
będzie prawidłowo i skutecznie przeprowadzona. Doposażenie w nowoczesny sprzęt
pożarniczy, samochody, umundurowanie jednostek OSP jest
kluczowe w ratowaniu życia,
zdrowia i mienia.

Wspieramy OSP

Województwo Lubelskie
udzieliło znaczącego wsparcia w wykonywaniu zadań
i funkcjonowaniu jednostek
OSP w województwie lubelskim – mówi Tomasz Szołtek,
zastępca dyrektora Dep. Organizacyjno-Prawnego UMWL.
– Pomoc ta polegała na przyznaniu w latach 2014-2017
aż 143 jednostkom OSP z terenu województwa dotacji
w kwocie 649 312 zł, w ramach
których jednostki zakupiły nowoczesny sprzęt pożarniczy,
samochody i umundurowanie
– dodaje Szołtek.
W 2018 r. z Budżetu Województwa Lubelskiego przeznaczono kwotę 1,2 mld zł na
zadania własne gmin w zakresie
ochrony przeciwpożarowej – na
wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań statuto-

wych jednostek OSP z naszego
regionu. Pomoc ta została przyznana dla 112 gmin. – Zauważając potrzeby i trudności gmin,
Województwo Lubelskie podjęło decyzję o przeznaczeniu
pomocy finansowej na modernizację oraz budowę strażnic,
które niejednokrotnie znajdują
się w złym stanie technicznym.
Ponadto gminy wydatkują dotacje na zakup niezbędnego
w pracy nowoczesnego sprzętu strażackiego oraz samochody – wyjaśnia dyrektor Szołtek.
Umowy pomiędzy Województwem Lubelskim a gminami, którym została przyznana
pomoc finansowa zostały już
podpisane.
Mając na uwadze poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców
województwa lubelskiego oraz
warunków pracy strażaków
– ochotników, Województwo

Lubelskie zawsze życzliwie
wspiera działania przeciwpożarowe.

Nowe wozy
– Urząd Marszałkowski okazał
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 OSP. Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji zabrało nam dotacje, które
wcześniej otrzymywaliśmy na
wsparcie działalności i zakup
samochodów pożarniczych.
Środki finansowe ze strony
województwa są obecnie jedynym źródłem finansowania
takich przedsięwzięć – powiedział Marian Starownik, prezes
Zarządu Wojewódzkiego OSP

Doposażenie
w nowoczesny sprzęt
pożarniczy, samochody,
umundurowanie
jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych jest
kluczowe w ratowaniu
życia, zdrowia i mienia.
Województwo Lubelskie
udzieliło znaczącego
wsparcia w wykonywaniu
zadań i funkcjonowaniu
jednostek OSP w naszym
regionie
TOMASZ SZOŁTEK
z-ca dyrektora departamentu
organizacyjno-prawnego

Pod koniec 2017 roku do
druhów i druhen z OSP trafiły
43 średnie i ciężkie wozy strażackie. To pozwoli w sposób
wydatny podnieść zarówno
bezpieczeństwo życia mieszkańców województwa, jak
i poprawić warunki pracy strażaków. Wartość tej inwestycji
to prawie 32 mln zł, z czego prawie 20 mln pochodzi z unijnego dofinansowania.

Nowa jakość w transporcie kolejowym
Województwo Lubelskie realizuje obecnie największy projekt
z zakresu transportu kolejowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020 pod nazwą: „Zakup taboru kolejowego do przewozów
pasażerskich organizowanych przez Województwo Lubelskie”.

Wartość projektu to 152,9 mln zł,
z czego dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego to 105,7 mln zł.
W 2017 r. opracowano studium
wykonalności projektu, zaś w 2018 r.
przewiduje się zakończenie procedury wyboru wykonawcy zadania
polegającego na dostawie 11 sztuk
fabrycznie nowych, elektrycznych
zespołów trakcyjnych, których dostawy zostaną zrealizowane w ciągu
najbliższych dwóch lat. Pojazdy będą
przeznaczone do obsługi kolejowego
regionalnego ruchu pasażerskiego na liniach zelektryfikowanych
i wyposażone m.in. w nowoczesne
oszczędne zespoły napędowe zapewniające prędkość do 160 km/h. Pojemność pojazdów będzie dostosowana
do średnich potoków pasażerskich
odnotowywanych na obszarze województwa, przy czym w razie większego zapotrzebowania istnieje
możliwość ich łączenia.

– Postawiliśmy sobie za cel, aby
nowy tabor kolejowy zaoferował zupełnie nową jakość podróżowania
wszystkim pasażerom, w tym osobom
niepełnosprawnym oraz o ograniczonej zdolności ruchowej. Pasażerowie
o ograniczonej mobilności uzyskają
odpowiednią przestrzeń dla wózków
inwalidzkich, rampy wjazdowe lub
windy, niską podłogę w strefie wejściowej i znacznej części pojazdów, wygodne toalety, system poręczy i oznaczeń,
specjalne urządzenia dla pasażerów
niedosłyszących (tzw. pętle indukcyjne) i inne – mówi Paweł Nakonieczny,
członek zarządu województwa odpowiedzialny za politykę transportową.
Przestrzeń pasażerska zaoferuje
specjalną strefę do przewozu większego bagażu i rowerów, wygodne,
ergonomiczne fotele, wydajne układy klimatyzacji, nowoczesne układy
tłumiące wstrząsy powstające w czasie jazdy, dostęp do Internetu oraz do
gniazd elektrycznych i USB zasilają-

Postawiliśmy sobie za cel,
aby nowy tabor kolejowy
zaoferował zupełnie nową jakość
podróżowania wszystkim pasażerom, w tym osobom niepełnosprawnym oraz o ograniczonej
zdolności ruchowej.

Pojazdy, które zostaną
dostarczone w ramach
realizowanego aktualnie
projektu będą najnowocześniejszym taborem w skali
nie tylko Lubelszczyzny,
ale całego kraju.

PAWEŁ NAKONIECZNY
członek zarządu województwa
lubelskiego

MICHAŁ ZDUN
dyrektor Dep. Polityki
Transportowej i Drogownictwa

cych urządzenia mobilne. Dzięki nowoczesnemu systemowi informacji
pasażerskiej, pasażer bez problemu
otrzyma niezbędne mu informacje
o podróży, prezentowane na wysokiej
jakości wyświetlaczach i monitorach.
Całość będzie wykonana z nowo-

czesnych materiałów, w zgodzie
z najnowszymi trendami w projektowaniu. Wszystkie te elementy, oraz
wiele innych, z pewnością przyczynią
się do zmiany wizerunku transportu
publicznego Lubelszczyzny, podnosząc jego atrakcyjność w codziennych

dojazdach do miejsc pracy, nauki i wypoczynku.
– Pojazdy, które zostaną dostarczone w ramach realizowanego aktualnie
projektu będą najnowocześniejszym
taborem w skali nie tylko Lubelszczyzny, ale całego kraju. – ocenia Michał Zdun, dyrektor Dep. Polityki
Transportowej i Drogownictwa. Samorządową flotę tworzy aktualnie
18 pojazdów, przede wszystkim o napędzie spalinowym, dzięki którym
możliwe było przywrócenie połączeń
kolejowych na liniach kolejowych nr
69 i 72 (w relacji Lublin – Zamość) oraz
linii nr 30 (w relacji Lublin – Lubartów/
Parczew).
– Zakładam, że nowe pojazdy zastąpią znaczną część wyeksploatowanych, kilkudziesięcioletnich
elektrycznych zespołów trakcyjnych
serii EN57 wykorzystywanych obecnie
przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. –
dodaje dyrektor Zdun.
Po zakończeniu trwającej obecnie
modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 68 (na odcinku Lublin Zemborzyce – Stalowa Wola Rozwadów)
nowe składy będą mogły kursować
również w kierunku Stalowej Woli
i Rzeszowa.
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Węgiel to miejsca pracy w regionie
O kopalni w Hańsku
rozmawiamy
z Adamem
RYCHLICZKIEM,
radnym
województwa,
dyrektorem
ds. rozwoju Global
Mineral Prospect
Grupy Balamara

dowała i utwierdziła w przekonaniu,
że warto było podjąć wyzwanie.

DOROTA BEZLER: Jeszcze nie tak
dawno mówiło się, że w Lubelskim
Zagłębiu Węglowym może powstać
nawet kilka kopalni, które wzajemnie
nie będą sobie przeszkadzały. Tymczasem Śląska Kampania Węglowa upadła,
a jej następca, mimo zabiegów samorządowców, nie wykazuje zainteresowania naszym regionem. Bogdanka
otrzymała koncesję na złoże „Ostrów”
i o dalszych terenach myśli w perspektywie wielu lat. Z niepokojem obserwujemy kłopoty PDCo związane z pracami
koncesyjnymi. Czy Grupa Kapitałowa
Balamara nadal poważnie myśli o złożu
Sawin 2 i budowie kopalni węgla kamiennego „Karolina”?
AR.: Naturalnie, że tak. W Chełmie
odbyło się spotkanie z głównym geologiem kraju, Mariuszem Orion Jędryskiem, który potwierdził, że za nieco
ponad dwa lata możemy spodziewać
się zakończenia procesu koncesyjnego. Ta informacja bardzo nas podbu-

DB.: Jakie działania są w tej chwili podejmowane w związku ze złożem Sawin2?
AR.: Ministerstwo Środowiska właśnie wszczęło postępowanie wygaszające koncesję poszukiwawczą
Sawin 2, na której zakończyliśmy
prace wiertnicze. Badania z odwiertów zostały złożone u Głównego Geologa Kraju. Czekamy na zatwierdzenie
dokumentacji geologicznej i granic
złoża Sawin. Wnioskując z postępu prac, proces ten będzie trwał, jak
sądzę, jeszcze parę miesięcy.
Jednocześnie w sześciu gminach na terenie trzech powiatów, a więc w Cycowie, Hańsku,
Sawinie, Wierzbicy, Starym Brusie i Urszulinie trwają prace planistyczne związane ze zmianą studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania. Złożyliśmy we wszystkich gminach wnioski
o uwzględnienie granic złoża Sawin
w swoich nowo tworzonych dokumentach planistycznych. Wykonujemy
równocześnie raport oddziaływania
na środowisko. Poprzedzony on został
inwentaryzacją przyrodniczą, w której dokonuje się całorocznej oceny populacji i gatunków zwierząt i roślin.
Wykonany też zostanie plan zagospodarowania złoża, w którym pokażemy,
jak będzie ono eksploatowane.
DB.: Rozmowa o węglu w dobie, gdy
promowane są ekologiczne, odnawialne źródła energii wydaje się trochę nie
na czasie. Mówi się przecież, że węgiel

... kopalnia
tworzy nawet
2,5 tysiąca miejsc
pracy w samym
zakładzie, a w jego
otoczeniu nawet
do 10 tysięcy
to dwutlenek węgla, smog, zatrucie środowiska...
AR.: Trochę to wynika z niezrozumienia zagadnienia. Trzeba podkreślić, że
smog to wynik złych technologii spalania, a nie wina węgla. Nie zapominajmy, że nasze elektrownie działają

w oparciu o węgiel. Prąd zaś jest przecież najczystszym źródłem ciepła. Reasumując – węgla nie należy się bać.
Ważne, by spalać go w odpowiedni
technologicznie sposób w dużych instalacjach.
Pamiętajmy też, że w Polsce mamy
90 procent europejskich zasobów
czarnego złota. Europa chce polskiego
węgla, ale póki co kupuje go w Ameryce Południowej, Australii, Afryce Południowej i Rosji. Ekologiczne Niemcy
importują 68 mln ton węgla kamiennego jako uzupełnienie do bilansu
spalania węgla brunatnego, którym
dysponują. Co więcej, my też kupujemy rocznie aż 12 milionów ton węgla.
Nic złego w tym by nie było, ponieważ
nie dysponujemy wszystkimi rodzajami węgla, jednak bilans sprzedawanego
i kupowanego węgla powinien być dodatni, a nie jest. I to jest niezrozumiałe.
DB.: Jakich korzyści dla regionu możemy
spodziewać się w związku z powstaniem
kolejnej kopalni?
AR.: Mówi się, że kopalnia tworzy
nawet 2,5 tys. miejsc pracy w samym
zakładzie, a w jego otoczeniu nawet
do 10 tys. Jeżeli weźmiemy pod
uwagę rozwój regionu, to jest o co walczyć. Spójrzmy chociażby na powiat
łęczyński – Bogdanka generuje nie
tylko zysk ekonomiczny, ale również
pozytywnie wpływa na otoczenie
społeczne.
D.B. Wszyscy podobno chcą kopalni, rozwoju, miejsc pracy i dobrobytu,
a jednak, gdy ukazała się informacja, że

zakład górniczy zostanie zlokalizowany
w Hańsku, pojawiły się kontrowersje,
a nawet protesty.
AR.: Hańsk ma najlepsze uwarunkowania geologiczne, by zlokalizować
tam pierwszy szyb. Mówiąc prostym
językiem, tam najłatwiej będzie wydobywać węgiel na powierzchnię. By
jednak wyeksploatować całe złoże,
powinny powstać trzy takie zakłady.
Lokalizacja pozostałych dwóch, obok
Hańska, nie jest jeszcze ustalona.
Wydaje się, że najbardziej optymalne warunki istnieją w gminie Sawin
i Wierzbica.
DB.: Korzyści ekonomiczne zdają się
przemawiać na korzyść kopalni. Ale co
z ingerencją w środowisko naturalne?
AR.: Współczesne kopalnie nie wyglądają jak te na Śląsku. Tamte były
budowane wiele lat temu, kiedy
prawo krajowe nie było kompatybilne z europejskim. Obecnie obowiązują narzucone przez Unię Europejską
reżimy technologiczne. Oczywiste
jest, że w przypadku kopani „Karolina” będą musiały być spełnione. Należy również podkreślić, że firma nie
planuje eksploatacji ani w Poleskim
Parku Narodowym, ani w jego otulinie. Chcę zaznaczyć, że przystąpimy
również do konsultacji ze środowiskiem ekologów i innych organizacji,
a przede wszystkim z mieszkańcami. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i mam nadzieję, że już za dwa lata
dostaniemy dokumenty pozwalające
na wbicie pierwszej łopaty pod budowę szybu.

Rozbudowa Oddziału Kardiologicznego
w zamojskim szpitalu wojewódzkim
województwa Sławomir Sosnowski oraz członek zarządu województwa Arkadiusz
Bratkowski. Uroczystości rozpoczęła prezentacja „Wczoraj,
dziś, jutro zamojskiej kardiologii”, którą zaprezentowali lek.
med. Andrzej Mielcarek – dyrektor szpitala i dr hab. n. med.
Andrzej Kleinrok – ordynator
Oddziału Kardiologicznego.
Dodajmy, że rozbudowa Oddziału Kardiologii to dobudowa
budynku trzykondygnacyjnego z podpiwniczeniem.
– Szpital wojewódzki w Zamościu jest idealnym przykładem dobrego zarządzania.
Ludzie pracujący w tej placówce z sercem wykonują swoje
obowiązki i ciężko pracują dla

Miliony na kształcenie
zawodowe w Lubelskiem
Modernizacja
placówek
i zakup nowego
wyposażenia
mają przyczynić
się do poprawy
warunków
i jakości
kształcenia
zawodowego
w Lubelskiem.

rozwoju regionalnego i niekorzystnych warunkach społeczno-ekonomicznych.

Nowy standard
w szkolnictwie
zawodowym

W

ramach działania
13.6 Infrastruktura
kształcenia zawodowego i ustawicznego na projekty związane ze wsparciem
infrastruktury edukacyjnej
przeznaczono prawie 64 mln zł.
Dofinansowanie mogły
otrzymać projekty, których
celem była poprawa funkcjonowania placówek kształcenia
zawodowego i ustawicznego –
m.in. poprzez rozbudowę, prace
dostosowawcze czy kupno
wyposażenia dla pracowni
i warsztatów. W wyniku naboru
wsparcie otrzymały 22 projekty,
a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wyniosła ponad
58 mln zł.

Lubelskie kształci
fachowców

Po wielu latach szkoły zawodowe znów zaczynają kojarzyć

MARSZAŁEK SŁAWOMIR SOSNOWSKI razem z dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,
Agnieszką Dzidą oraz starostą radzyńskim, Lucjanem Kotwicą z wizytą na placu budowy warsztatów i pracowni kształcenia zawodowego.

się pozytywnie. Ich absolwenci coraz lepiej radzą sobie na
rynku pracy, a to skutkuje
zwiększonym zainteresowaniem wśród młodzieży.
– Połączenie teorii z praktyką pozwala uczniom szkół
zawodowych płynnie przejść
z rzeczywistości szkolnej
w trudniejszą rzeczywistość
rynku pracy – mówi Marcin
Czyżak, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. – W szkole zawodowej,
oprócz wiedzy, dostają do ręki
fach, który mogą zacząć praktykować zaraz po jej ukoń-

czeniu – dodaje. Stąd tak duże
inwestycje w kształcenie zawodowe. Zapotrzebowanie
na fachowców z różnych dziedzin stale rośnie, podobnie jak
liczba uczniów, którzy zamiast
kontynuować edukację ogólną w liceum wybierają bardziej
wyspecjalizowaną ścieżkę.
W tym mają im pomóc nowoczesne i dobrze wyposażone placówki, takie jak nowe
warsztaty kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr
3 w Kraśniku czy zmodernizowany Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu
Podlaskim.

Nie tylko dla zawodu

Kształcenie zawodowe to nie
tylko fach w ręku – to również
możliwość dalszej edukacji dla
tych, którzy nie zdecydowali
się na naukę w liceum.
– Jednym z ważniejszych
wyzwań dla naszego województwa jest zmniejszenie
odsetka osób przedwcześnie
kończących naukę szkolną –
informuje Sławomir Sosnowski, marszałek województwa
lubelskiego. Dla nich dobrze
zorganizowane szkolnictwo
zawodowe to szansa na zdobycie kwalifikacji zawodowych
i wykształcenia, które pomogą

w uniknięciu trudnych sytuacji życiowych, jak bezrobocie
czy konieczność emigracji zarobkowej. Dlatego w ramach
działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego
i ustawicznego szczególny
nacisk położono na projekty
realizowane w miejscach o relatywnie niskim poziomie

Do konkursu w ramach działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego
zgłoszono 25 projektów, z których aż 22 otrzymały dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalny poziom dofinansowania wynosił 3 miliony
złotych. Wsparcie można było
uzyskać m.in. na projekty związane z pracami modernizacyjnymi dla istniejącej infrastruktury,
na zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni i warsztatów
szkolnych, a także na dostosowanie profilu kształcenia ponadgimnazjalnego, z naciskiem na
praktyczną naukę zawodu, do
aktualnych potrzeb rynku pracy.
Dzięki dofinansowaniom
wysoki poziom szkolnictwa zawodowego i ustawicznego ma
stać się nowym standardem. Dla
wielu mieszkańców województwa zmiany te oznaczają zwiększenie szans na ukończenie
edukacji szkolnej, a także poprawę sytuacji na rynku pracy.

MASZ PYTANIE? ODPOWIEMY!
Jeśli masz pytania dotyczące konkursów, zadzwoń
pod nr tel. (81) 44 16 575 lub napisz na adres defrr@lubelskie.pl
Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz również na stronie
www.rpo.lubelskie.pl/dw_efrr

Pomoc zwrotna dla przedsiębiorców

Kamień węgielny wmurowany! W Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana
Pawła II w Zamościu rozpoczęły się prace przy rozbudowie Oddziału Kardiologicznego. Otwarty został
również zmodernizowany Zakład Rehabilitacji.
Szpital w Zamościu, który podlega samorządowi województwa, jest jednym z najlepszych
w Polsce. Przyjeżdżają tu pacjenci nie tylko z ościennych
województw, ale również z całego kraju. Właśnie z myślą
o pacjentach oddział będzie
rozbudowany. Będą nowe poradnie kardiologiczne i pomieszczenia próby wysiłkowej,
sale wzmożonego nadzoru kardiologicznego, sale operacyjne i nowy sprzęt. Inwestycja
pozwoli na obniżenie kosztów
leczenia i szybszy powrót pacjentów do zdrowia i normalnej
egzystencji.
W uroczystym wmurowaniu kamienia węgielnego
wzięli udział m.in.: marszałek
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Szpital wojewódzki
w Zamościu jest idealnym przykładem dobrego
zarządzania. Ludzie pracujący w tej placówce z sercem
wykonują swoje obowiązki
i ciężko pracują dla dobra
pacjentów. Dziękuję całej
załodze szpitala za służbę
drugiemu człowiekowi.
ARKADIUSZ BRATKOWSKI
członek zarządu województwa

SŁAWOMIR SOSNOWSKI, marszałek województwa
wmurowuje akt erekcyjny pod budowę oddziału kardiologicznego

dobra pacjentów. Dziękuję całej
załodze szpitala za służbę drugiemu człowiekowi – mówił
podczas wmurowania kamienia Arkadiusz Bratkowski,

członek zarządu województwa odpowiedzialny za sprawy
ochrony zdrowia.
Planowana wartość inwestycji to ponad 17 mln zł,

w tym wkład UE ok. 14,6 mln,
a wkład budżetu województwa około 2,6 mln. Projekt
realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Oddział kardiologiczny po rozbudowie ma być gotowy do
końca 2020 roku.

Czy Twoja firma wykorzystuje najnowsze
technologie? Chcesz
prowadzić innowacyjny biznes? Brakuje
Ci pieniędzy na wdrożenie pomysłów?
Jeśli tak, skorzystaj
z pomocy zwrotnej,
która 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. To fuzja
elementów – instrumentu fi-

Jedną ze zmian wprowadzonych w tym
konkursie jest, że o dofinansowanie mogą starać się
wszyscy przedsiębiorcy realizujący projekty na terenie
woj. lubelskiego, niezależnie w jakiej dziedzinie
gospodarki prowadzą działalność. Nie zmieniły
się natomiast ani zasady aplikowania, ani kryteria
oceniania.
MARCELI NIEZGODA, dyrektor LAWP

nansowego (wsparcia podlegającego zwrotowi) oraz
dotacji (wsparcia bezzwrotnego). Proporcja między obiema
formami wsparcia może ulegać zmianie w trakcie realizacji

danej inwestycji i jest ściśle powiązana z realizacją wskaźników. Środki te będą kierowane
do mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw. 10 września
LAWP ogłosiła nabór wnio-

sków na Działanie 3.7 Wzrost
konkurencyjności MŚP. Dofinansowanie ma charakter pomocy zwrotnej.
Nowością jest, że projekty,
realizowane w ramach tego

działania, będą zakładały zwrot
części dofinansowania z możliwością jej umorzenia. Kwota
zwrotu uzależniona będzie
od realizacji i osiągnięcia przychodów ze sprzedaży nowych
lub udoskonalonych produktów/procesów. Co to oznacza?
W przypadku zrealizowania
wskaźnika 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!
Pełna dokumentacja jest
dostępna na stronie rpo.lubelskie.pl. Więcej informacji

uzyskasz w pod numerami tel.
81 462 38 31 lub 81 462 38 12.
O szczegółach można dow iedzieć się również na
spotkaniach Unijne dotacje na lubelskie innowacje.
W październiku jesteśmy w:
Krasnymstawie, Łukowie, Janowie Lubelskim, Białej Podlaskiej i Lublinie.
Szczegóły dotyczące terminów i miejsca spotkań dostępne na stronie www.rpo.
lubelskie.pl

WAŻNE!
Wnioski można składać w
terminie od 15.10.2018 r.
do 31.12.2018 r. do godziny
15:00.
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TAK WYKORZYSTUJEMY
ŚRODKI UNIJNE. Naprawdę!
Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji projektu pt. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”.

Czego dowiesz się ze spotkań? Jak odnieść sukces
w biznesie? Jak najlepiej zaprezentować siebie i swoją
firmę? Jak podbić rynek regionalny, krajowy i zagraniczny? Jakie instrumenty wsparcia oferuje Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego? Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!

Dla kogo są szkolenia?

Przedsiębiorcy, pracodawcy
i pracownicy mikroprzedsiębiorstw, jednostki samorządu
terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu.

Dlaczego warto?
Dowiesz się o możliwościach
wsparcia działalności w zakresie m.in. promocji, czy udziału
w targach i misjach gospodarczych, poszerzysz sieć kontaktów, poznasz dobre praktyki,
wysłuchasz ciekawych case
studies, weźmiesz udział w dialogu społecznym, przekonasz
się o sile współpracy na rynku
lokalnym.

Czas na lubelski biznes!
Spotkania dla mikroprzedsiębiorców operujących na rynku
lokalnym, mające charakter
informacyjno-konsultacyjny, będą organizowane w celu
wspierania ich działalności
w zakresie ekspansji na rynek
regionalny, krajowy i zagraniczny.
Firmom działającym na
rynku lokalnym zostaną podczas spotkań przedstawione
rozwiązania w zakresie budowania własnej silnej, rozpozna-

Musimy tworzyć
dobry klimat
wokół przedsiębiorczości,
żeby przedsiębiorcy
czuli wsparcie instytucji
publicznych, zwłaszcza przy
zakładaniu firmy.
PIOTR RZETELSKI
przedsiębiorca,
radny woj. lubelskiego

walnej marki oraz promocji
przedsiębiorstwa. Inicjatywa
ma na celu stworzenie przestrzeni do wzajemnego poznania się, organizowania się
i dyskusji, a także przedstawienie dobrych praktyk
sprzy jających rozwojow i
przedsiębiorczości. – Musimy
tworzyć dobry klimat wokół
przedsiębiorczości, żeby przedsiębiorcy czuli wsparcie instytucji publicznych, zwłaszcza
przy zakładaniu firmy – mówi
Piotr Rzetelski, przedsiębiorca,
radny woj. lubelskiego.
Istotnym czynnikiem prowadzenia tego rodzaju spotkań
jest dialog społeczny, który
umożliwi identyfikację oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców
oraz wdrożenie najbardziej
efektywnych instrumentów
wsparcia, jak też wskazania korzyści wynikających ze współpracy na rynku lokalnym.
Spotkania będą skierowane
do mikroprzedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego,
oferujących zarówno swoje produkty, jak i usługi, szczególnie
reprezentujących branże m.in.
rolno-spożywczą, maszynową,
drzewno-meblarską, medyczną, a także branże wskazane
w Regionalnej Strategii Innowacji jako kluczowe z punktu widzenia dynamizacji procesów
innowacyjnych w regionie, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia
biznesu. 
(DGiWZ)

NAJBLIŻSZE
SPOTKANIA:
2.10.2018
4.10.2018
9.10.2018
11.10.2018
16.10.2018
18.10.2018
23.10.2018
26.10.2018
30.10.2018

Chełm
Biała Podlaska
Lublin (powiat)
Łęczna
Puławy
Włodawa
Hrubieszów
Zamość (powiat)
Lubartów

Konstytucyjna konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli pozostaje w ścisłym
związku z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej.
W ostatnich latach miało miejsce wiele zmian legislacyjnych, które nie pozostały bez wpływu na wysokość kosztów, jakie muszą ponosić podmioty lecznicze w związku
z wynagrodzeniami swoich pracowników.

Województwo Lubelskie jest jednym z kilku regionów w Polsce,
które dobrze radzą sobie z wykorzystaniem unijnych dotacji. Rozdzielanie
pieniędzy przebiega zgodnie z planem. Nie ma żadnego zagrożenia utraty
środków z Unii Europejskiej.

N

asze województwo
dobrze wypada zarówno w rankingu podpisanych
umów, jak i w klasyfikacji wydatkowania unijnych dotacji.
– Pod kątem liczby podpisanych umów, przeskoczyliśmy na szóste miejsce w kraju.
Warto dodać, że do 24 września 2018 roku podpisaliśmy
blisko 2,5 tys. umów na kwotę
ponad 8 mld złotych – zapewnia Sławomir Sosnowski,
marszałek województwa lubelskiego. – Nieuzasadnione jest
więc wystąpienie ministra Jerzego Kwiecińskiego, który straszył utratą środków powołując
się na nieaktualne dane. Zaznaczam to jeszcze raz: z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego nie
stracimy nawet 1 euro! – dodaje.

KOMISJA
EUROPEJSKA
NIE WIDZI
ZAGROŻENIA
Podobnego zdania jest Andrzej Urbanik, przedstawiciel
Komisji Europejskiej, podczas
posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WL na lata
2014-2020, mówił: - Po zapoznaniu się z danymi na temat
stanu realizacji RPO WL na lata
2014-2020 mogę powiedzieć,
że moim zdaniem ryzyko niewykonania planu finansowego
i rzeczowego jest na minimalnym poziomie. Możemy więc
być spokojni o pieniądze dla
Województwa Lubelskiego.

SAMORZĄDY
TUŻ PRZED
RZĄDEM

Jak podaje branżowy portal Eu Regio Poland, na
podstawie prognoz przesłanych do Komisji Europejskiej, zagrożenie utraty
środków przez programy regionalne i krajowe jest minimalne. Faktem jest natomiast
to, że niektóre programy krajowe, czyli realizowane przez
rząd, wdrażają fundusze UE

wolniej od najwolniejszych
programów regionalnych.

UNIJNE DOTACJE
PRIORYTETEM
Fundusze europejskie to oczko
w głowie władz województwa. W latach 2014-2020, jako
województwo mamy do wykorzystania około 10 mld zł.
Za nami już sporo osiągnięć.
Można tu wymienić projekty
komunikacyjne – drogowe i kolejowe. - Mam na myśli choćby kontynuację przebudowy
najdłuższej drogi wojewódzkiej w Polsce nr 835 z Lublina w stronę Bieszczad. Warto
wspomnieć także o drodze
nr 747 prowadzącej z Lublina
do granic województwa mazowieckiego. Dzięki tej trasie
nasze województwo wybudowało most w Kamieniu i zyskało nową przeprawę przez Wisłę
– wylicza Sławomir Sosnowski.
Ponadto fundusze wydajemy
na kluczowe dla naszego regionu dziedziny, m.in. biogospodarkę, wodociągi, medycynę
i zdrowie, w tym doposażanie
i rozbudowę szpitali, odnawialne źródła energii, informatykę
i szkolenia cyfrowe dla mieszkańców, automatykę oraz
szkolnictwo zawodowe czy
szkolenia dla przedsiębiorców
– uzupełnia marszałek.

UNIJNE ŚRODKI
DLA WOJEWÓDZTWA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

PRZEDSZKOLE
W GMINIE BEŁŻEC

MOST W KAMIENIU

WYBUDOWANO:
		
62 473 szt.

instalacji solarnych

		
216,82 km

sieci sanitarnej

PANELE NA DACHACH
W POWIECIE RADZYŃSKIM

		
4 608 szt.
instalacji
		fotowoltaicznych

289,74 km
		
328,91 km

sieci wodociągowej
dróg powiatowych
i wojewódzkich

		

		 43 szt.
		

rozbudowane
i wybudowane przedszkola

DROGA
WOJEWÓDZKA 846

DROGA
WOJEWÓDZKA 814

SZKOŁA
W JANOWIE LUBELSKIM

LCK W LUBLINIE

UTWORZONO:
ok. 4 tys.

przedsiębiorstw

150

		

700

miejsc opieki nad dziećmi
do lat 3 (żłobki)
miejsc przedszkolnych
SPZOZ WŁODAWA

WSPARTO:
ponad 1,5 mld zł
		

przekazanych środków
dla lubelskiego biznesu

blisko 300 mln zł

dotacje dla przedsiębiorców

ponad 3,9 tys.

ok. 2 tys.
		
blisko 100

40

WSPARCIE
DLA MAŁYCH FIRM

przeszkolonych pracowników
uczniów w zakresie staży
zawodowych i praktyk
klubów seniora
świetlic środowiskowych

PLAC LITEWSKI
W LUBLINIE

ponad 9,6 tys. osób w zakresie usług
		zdrowotnych
ponad 1,5 tys. dzieci w zakresie
		 dodatkowych zajęć
		przedszkolnych.

W każdym
wydatkowanym
euro samorząd województwa widzi
szansę dla naszego regionu.
SŁAWOMIR SOSNOWSKI
marszałek województwa
lubelskiego

PRZEDSZKOLE
W CZEMIERNIKACH

ŚRODEK WSPARCIA
EKONOMII SPOŁECZNEJ

PORT LOTNICZY
LUBLIN

FOT. RPO UMWL, POER LOTNICZY LUBLIN, ZDW W LUBLINIE

Bezpłatne spotkania
dla przedsiębiorców

Skąd się wzięła
niestabilna sytuacja
w ochronie zdrowia?

TO TYLKO NIEKTÓRE Z PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH PRZY WSPARCIU UNIJNYM.
WIĘCEJ PRZYKŁADÓW MAJĄ PAŃSTWO WOKÓŁ SIEBIE.

Szczególnie chodzi tu o wzrost
płacy minimalnej, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, a także minimalnego
wynagrodzenia zasadniczego
dla osób wykonujących zawody medyczne.
- Jednostki ochrony zdrowia
nie otrzymały od rządu potrzebnych na ten cel środków,
musiały znaleźć je we własnych zasobach, a to spowodowało szybkie pogarszanie
się sytuacji finansowej w większości szpitali na terenie województwa lubelskiego. Trzeba
wyraźnie zaznaczyć, że za finansowanie służby zdrowia
odpowiedzialne jest w stu procentach Ministerstwo Zdrowia
i NFZ. Te podmioty są dysponentem składki zdrowotnej,
którą odprowadzamy wszyscy. Rząd musi zadbać o odpowiednie środki w kontekście
wzrostu kosztów rodzajowych
i osobowych w szpitalach,
aby te nie pogłębiały swojego zadłużenia. Samorząd województwa wspiera służbę
zdrowia m.in. poprzez zakup
sprzętu medycznego, wyposażenia szpitali, remontów i rozbudowy – mówi Daniel Słowik,
przedstawiciel Sejmiku Województwa w Radzie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego
NFZ.
Akcje protestacyjne środowiska lekarskiego, w tym
lekarzy rezydentów, zapoczątkowane w październiku 2017 r.,
a następnie środowiska pielęgniarskiego, przełożyły się
na lawinową eskalację roszczeń pozostałych grup zawodowych, zarówno działalności
medycznej, jak i niemedycznej.
– Obecnie jedynie przez podniesienie wynagrodzeń można
będzie zahamować tę falę roszczeń i mam tu oczywiście na
myśli również podwyżki dla
pracowników niemedycznych,
o których Ministerstwo Zdrowia
ciągle zapomina. Wzrost płac
nieuchronnie wiąże się z podniesieniem kosztów udzielanych świadczeń. Niezbędny jest
więc wzrost wyceny świadczeń
przez NFZ. Jeśli to nie nastąpi, sytuacja finansowa szpitali będzie się pogarszać – ocenia
Krzysztof Bojarski, radny województwa lubelskiego i dyrektor
szpitala w Łęcznej.
W związku z trudną sytuacją w ochronie zdrowia w regionie, jeszcze w sierpniu br.

odbyło się spotkanie z udziałem zarządu województwa
lubelskiego oraz dyrektorów
jednostek ochrony zdrowia
podległych samorządowi województwa. Tematy rozmów
dotyczyły między innymi niewystarczającego finansowania
świadczeń opieki zdrowotnej
w kontekście wzrostu kosztów rodzajowych i osobowych
w podmiotach leczniczych.
Zgromadzeni jednogłośnie zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie
działań zmierzających do stabilizacji oraz poprawy sytuacji
w systemie ochrony zdrowia.
(DZiPS)

Wzrost płac
nieuchronnie wiąże
się z podniesieniem kosztów
udzielanych świadczeń.
Niezbędny jest więc wzrost
wyceny świadczeń przez NFZ.
Jeśli to nie nastąpi, sytuacja
finansowa szpitali będzie się
pogarszać.
KRZYSZTOF BOJARSKI
radny województwa lubelskiego
i dyrektor szpitala w Łęcznej

Trzeba wyraźnie
zaznaczyć, że za
finansowanie służby zdrowia
odpowiedzialne jest w stu
procentach Ministerstwo
Zdrowia i NFZ. Te podmioty
są dysponentem składki
zdrowotnej, którą
odprowadzamy wszyscy.
DANIEL SŁOWIK
przedstawiciel Sejmiku
Województwa w Radzie
Lubelskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ
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Urzędy
pracy
pozyskały
środki na
szkolenia
Powiatowe urzędy pracy
pozyskały środki finansowe
na realizację wniosków
składanych przez pracodawców
o przyznanie środków
z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego w 2018 r.
Środki otrzymał m.in. Powiatowy Urząd
Pracy w Świdniku, który przeznaczy je
na sfinansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawcy. Pieniądze mogą być wykorzystane na
kursy i studia podyplomowe dla pracowników i pracodawcy.
- Zachęcamy przedsiębiorców do
współpracy. Środki te są przeznaczone na
szkolenia dla pracowników i pracodawców. Chodzi tu o wsparcie zawodowego
kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
które będą identyfikowane na podstawie
Barometru Zawodów 2018 oraz wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45
roku życia – tłumaczy Marcin Troć, dyrektor PUP w Świdniku.
Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków KFS na finansowanie
kosztów kształcenia ustawicznego Pracowników i Pracodawcy składa wniosek
i załączniki w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Świdniku jeżeli jest to urząd właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.
Wnioskowane działania muszą się rozpocząć w 2018 roku, natomiast przyznane środki muszą zostać wydatkowane do
dnia 21 grudnia 2018 r.
Wszystkie informacje i dokumenty
dostępne są na stronie internetowej
świdnickiego urzędu http://swidnik.
praca.gov.pl/, a dodatkowe informacje
można uzyskać pod numerem telefonu
81 461 35 15.

Zachęcamy przedsiębiorców do
współpracy. Środki te są przeznaczone
na szkolenia dla pracowników
i pracodawców.
MARCIN TROĆ
dyrektor PUP w Świdniku

// PISMO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO //

Rozmowa z Marzeną Siek, pielęgniarką działającą w Ogólnopolskim Związku Zawodowym
Pielęgniarek i Położnych, wiceprzewodniczącą Forum Związków Zawodowych Zarządu
Wojewódzkiego w Lublinie,Członkiem Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

KRYZYS W ZAWODZIE
pielęgniarki i położnej?
Pielęgniarki i położne to bardzo aktywne
przedstawicielki ochrony zdrowia. Ostatnio
obserwujemy nasilenie protestów tej grupy
zawodowej. Jaka jest ich geneza?
MS.: Przyczyna napięć i niezadowolenia
pracowników ochrony zdrowia, w tym
pielęgniarek i położnych, jest dosyć złożona… Ciągle brakuje strategii w ochronie
zdrowia, co skutkuje słabą organizacją
pracy i niskimi nakładami finansowymi
na pracownika medycznego. Niekontrolowane zadłużenie szpitali pogłębia dysproporcje w wynagradzaniu pracowników
ochrony zdrowia, bo trzeba wciąż szukać
oszczędności, i przyczynia się do zmniejszenia zainteresowania pracą w zawodzie
pielęgniarki i położnej w naszym kraju.
Zbyt obciążające warunki pracy, jakie niedostatecznie finansowane szpitale oferują pielęgniarkom i położnym, otworzyły
drogę do migracji zawodowej. Pielęgniarki
i położne wybierały zakłady opieki lepiej
zorganizowane ułatwiające wykonywanie tej ciężkiej pracy, najczęściej poza granicami kraju.
W jaki sposób, Pani zdaniem, można poprawić sytuację pielęgniarek i położnych?
MS.:Pielęgniarki i położne opracowały
diagnozy dotyczące narastających problemów środowiska zawodowego. Raport o stanie pielęgniarstwa i położnictwa
w Polsce wskazuje, że demografia i zjawisko starzenia się powodują zapaść i kryzys w ochronie zdrowia. Analiza danych
wskazuje, że liczba osób, które uzyskały
prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej na przestrzeni ostatnich lat
(2007-2015) zmniejsza się. Spada również
zainteresowanie tym zawodem wśród
młodzieży.
Monitorując niekorzystne zjawiska
w pracy pielęgniarek i położnych, opracowano stanowiska w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Lublinie.
Propozycje rozwiązań systemowych skierowano zarówno do ministerstwa zdrowia, jak i ministra finansów oraz prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia. Domagaliśmy się szybkiego rozwiązania problemu płacowego, co spowoduje zwiększenie
zainteresowania zawodem pielęgniarki
i położnej wśród młodzieży, zniweluje migrację zarobkową oraz zmniejszy zjawisko
podejmowania przez pielęgniarki i położne zatrudnienia w kilku podmiotach leczniczych. Umożliwienie pielęgniarkom
i położnym pracy w jednym miejscu na
podstawie umowy o pracę, nie tylko pozwoli na rozwiązanie problemów zawodowych tej grupy, ale przede wszystkim
wpłynie na poziom i jakość opieki w podmiotach leczniczych, satysfakcję pacjentów oraz sprawność systemu ochrony
zdrowia.
Jako przedstawiciel regionu lubelskiego
mam satysfakcję, że nasze wnioski z WRDS

skierowane do Ministerstwa, NFZ i innych organów decyzyjnych, wskazujące
na konieczność zabezpieczenia środków
finansowych na wzrost płacy pielęgniarki
i położnej, zostały uwzględnione w finansowaniu kontraktu w ramach świadczenia
medycznego.
W odpowiedzi na protesty pielęgniarek
i położnych pojawiły się nowe akty prawne
regulujące zasady finansowania tej grupy zawodowej. Czy okazały się one niewystarczające?
MS.: Problemu niskich uposażeń mojej
grupy zawodowej nie rozwiązywano należycie przez kilkanaście lat. Dopiero na
fali strajków i manifestacji wprowadzano
ustawy podwyżkowe wynagrodzeń, najczęściej pozostawały one bez pokrycia finansowego. Warunki pracy pielęgniarek
i położnych miało regulować Rozporządzenie Ministra Zdrowia, jednak zapisy
tego aktu prawnego pozwalają na dowolność interpretacji przez kierownictwo zakładów.
Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że
pielęgniarki często protestują. Jako grupa
zawodowa raczej upominamy się o podwyżki, protestujemy, poszukując wspólnie rozwiązań funkcjonalnych w ochronie
zdrowia poprawiających jakość opieki nad
pacjentem.
Wspomniała Pani o dużej roli procesów
transformacyjnych w funkcjonowaniu szpitali. Czy miało to przełożenie na pracę pielęgniarek i położnych?
MS.: Zdecydowanie tak. Dla nas to początek równi pochyłej. Decentralizacja
bez przekazania środków finansowych,
regionalne zróżnicowanie dochodów samorządów, oraz zasady kontraktowania
sprawiły, że szpitale zaczęły się zadłużać. Z racji na liczebność pielęgniarek,
ich wynagrodzenia stanowiły najwyższą
pozycję w funduszu jednostek ochrony zdrowia, toteż redukcję kosztów
zaczęto wprowadzać poczynając od
pielęgniarek. Na samorządy lokalne
przenoszono odpowiedzialność, ale
placówkami ochrony zdrowia nadal
sterowano centralnie.
Jest jednak światełko w tunelu, wdrażane
są kolejne akty prawa w ochronie zdrowia,
a jednak wciąż protestujecie zarówno w szpitalach marszałkowskich, jak i klinicznych.
MS.: Protestujemy, ponieważ akty prawne w ochronie zdrowia nie zawsze są przez
pracodawców interpretowane tak, jak
oczekujemy ich my – adresaci tych regulacji. Czekamy wciąż na zapisy prowadzące do poprawy stabilności wykonywania
pracy pielęgniarki i położnej. Strategia na
rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce to diagnozy, my oczekujemy
jej realizacji.
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Jedna słowem – nie ustajecie w walce o lepsze jutro zawodu i byt pacjenta…
MS.: Pamiętajmy, że w pracy pielęgniarki i położnej najważniejsze jest zdrowie i życie
każdego człowieka.
Działania w celu podwyższania komfortu
pracy i wynagrodzeń pozwolą nam
godnie i satysfakcją
pracować, a w konsekwencji podnosić jakość usług dla
dobra każdego Pacjenta.

XX Lubelskie
Święto Chleba”
Z

a nami jubileuszowe
„XX Lubelskie Święto
Chleba”, które po raz
kolejny odbyło się w
Muzeum Wsi Lubelskiej.
To wspaniałe wydarzenie, jak
co roku, zostało zorganizowane przez Cech Rzemiosł Spożywczych w Lublinie przy
wsparciu finansowym Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Frekwencja,
jak zawsze, dopisała.
– Święto Chleba to wyjątkowa impreza, podczas której spotykają się ci, którzy na
co dzień trudzą się by chleb
przygotować, z tymi, którzy
pracują, by na chleb zarobić.
Ideą tego wydarzenia jest pokazanie dobrego polskiego
tradycyjnego pieczywa i smakołyków cukierniczych z zakładów, które wbrew rynkowym
trendom starają się zachować
wierność starym dobrym technologiom i recepturom – mówi
Anna Augustyniak, sekretarz
Województwa Lubelskiego.
Województwo Lubelskie ma
bardzo duże tradycje w produkcji wyrobów piekarskich i
cukierniczych. Nie sposób przy
tym nie wspomnieć o cebularzu lubelskim, który jest szeroko znaną wizytówką regionu.
Produkt ten, jako pierwszy w
naszym województwie, zna-

WYNIKI KONKURSÓW:

Ideą tego wydarzenia jest pokazanie dobrego
polskiego tradycyjnego pieczywa i smakołyków
cukierniczych z zakładów, które wbrew rynkowym
trendom starają się zachować wierność starym
dobrym technologiom i recepturom.
ANNA AUGUSTYNIAK
sekretarz województwa lubelskiego
lazł się w unijnym rejestrze
chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń
geograficznych.
„Święto Chleba” to także
okazja do dobrej zabawy.
Uczestnicy imprezy mieli możliwość posłuchać zespołów ludowych, własnoręcznie upiec
cebularz podczas specjalnych

warsztatów lub wziąć udział
w konkursach i wykazać się
kunsztem piekarskim.
Organizatorzy wydarzenia z
Cechu Rzemiosł Spożywczych
w Lublinie oficjalnie zapowiedzieli, że za rok impreza będzie
jeszcze bardziej spektakularna,
ale czy to oznacza, że może być
jeszcze smaczniej?

Konkurs na najładniejsze stoisko
I – ZSZ Nr 15 w Lublinie
II – Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
III – Zespół Szkół Chemicznych i
Przemysłu Spożywczego w Lublinie
Konkurs na najlepszy cebularz
I – P.H.U „Heszku”, Henryk Szkuat,
Ostrów Lubelski
II – Stacja badawcza „Dolina szkła”
Tomasz Falba, Kębło
III – Cukiernia „Chmielewski”, Lublin
Konkurs na chleb tradycyjny –
okolicznościowy
I – KGW Sobieska Wola
II – ZSZ Nr 15 w Lublinie
III – Społem LSS, Lublin
Konkurs na najładniejszy korowaj
I – ZSZ Nr 15 w Lublinie
II – Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie
III – GS Samopomoc Chłopska, Niedrzwica Duża
Konkurs wiedzy o produktach
certyfikowanych z województwa lubelskiego.
I – Maria Dudkiewicz / Alicja Duńska
– Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie
II – Aleksandra Dobrzyńska – Zespół
Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
III – Małgorzata Solis – „Frux Solis”,
Mikołajówka

Spotkania z Nową Energią
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie realizuje ogólnokrajowy Program Priorytetowy Czyste Powietrze, którego celem
jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych
zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez
domy jednorodzinne.

Program, skierowany do właścicieli nieruchomości na terenie województwa lubelskiego,
skupia się na wymianie starych
pieców i kotłów na paliwo stałe
oraz termomodernizacji budynków. Działania te nie tylko
pomogą chronić środowisko,
ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki oszczędnościom finansowym.
– W związku z realizacją programu Czyste Powietrze, doradcy energetyczni Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie
zapraszają na cykl spotkań konsultacyjnych Nowa Energia,

które odbędą się w 70 miejscowościach województwa. Konsultanci Regionalnego Biura
Energii odpowiedzą na pytania, jak otrzymać środki na
wymianę pieca, instalację fotowoltaiczną, zakup kolektorów

słonecznych czy docieplenie
domu – mówi Henryk Smolarz,
dyrektor Regionalnego Biura
Energii.
Dodatkową atrakcją podczas wydarzenia będzie mobilny zestaw prezentujący
przykładową instalację produkującą energię ze źródeł
odnawialnych, identyczną
jak te montowane w domach
jednorodzinnych. Uczestnicy
spotkań z Nową Energią będą
mogli przekonać się więc nie

Konsultanci Regionalnego
Biura Energii odpowiedzą
na pytania, jak otrzymać środki na
wymianę pieca, instalację fotowoltaiczną, zakup kolektorów słonecznych czy docieplenie domu.
HENRYK SMOLARZ
dyrektor Regionalnego Biura Energii

tylko, jak powstaje najczystsza energia, ale również
jakie korzyści płyną z OZE
zarówno dla portfela, jak i
środowiska naturalnego.
Miejsca i terminy Spotkań
z Nową Energią dostępne
będą na stronie internetowej
Regionalnego Biura Energii
oraz na portalu Facebook.

REGIONALNE BIURO
ENERGII UMWL
20-029 Lublin, ul. Artura
Grottgera 4
tel. 81 537-16-16, 81 53716-17
e-mail: doradztwo.
energetyczne@lubelskie.
pl
www.facebook.com/
PoczujEnergie
www.lubelskie.pl/
doradztwo-energetyczne

MYŚLĄ GLOBALNIE
DZIAŁAJĄ LOKALNIE

Pokazujemy, co robią Lokalne Grupy Działania

P

ołożona jest w zachodniej
części województwa lubelskiego i obejmuje swoim
zasięgiem siedem gmin powiatu opolskiego – gminy
miejsko-wiejskie: Opole Lubelskie i Poniatowa oraz
gminy wiejskie: Chodel, Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Łaziska i Wilków. LGD
„Owocowy Szlak” powołana
została w 2006 roku w celu
działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich oraz wzmacniania
aktywności ludności wiejskiej. Organizacja od początku swojej działalności
zrealizowała szereg działań promocyjnych i aktywizacyjnych skierowanych do
społeczności lokalnej, m. in.
szkolenia, warsztaty, spotkania informacyjne, konkursy,
wydarzenia kulturalne związane z kultywowaniem dziedzictwa lokalnego, poprzez
które wypracowała kontakty ze społecznością lokalną i
umocniła swoje znaczenie w
regionie.
Wszelkie oczekiwania przerosła liczba osób, które pojawiły
się na naszej drodze – przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, samorządy
i ich jednostki organizacyjne – to
beneficjenci, którzy początkowo
powoli i nieśmiało, a następnie
z coraz większym rozmachem
ruszyły w wędrówkę na „szlak”
po unijne pieniądze, realizując
projekty o różnym charakterze. Nazwa zobowiązuje, a więc
owocnie dla „Owocowego Szlaku” musiał zakończyć się okres
wdrażania PROW na lata 20072013. Przełożyło się to na 328
projektów zrealizowanych na
łączną kwotę 11 302 698,65 zł.

Dzięki pozyskanym funduszom,
w ramach podejścia LEADER,
możliwe były inwestycje w zakresie budowy i przebudowy
obiektów rekreacyjnych, świetlic wiejskich, zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni
publicznej w elementy małej architektury rekreacyjnej. Zostały
również zrealizowane projekty
z zakresu ochrony dziedzictwa
kulturowego, wykorzystujące zasoby historyczne i przyrodnicze.
Okres realizacji nowej strategii na lata 2016-2022 to kontynuacja działań podejmowanych
dotychczas, a także nowe wyzwania. Ale któż, jeśli nie my,
mógłby podołać takiemu wyzwaniu? Szczególnie, że dwufunduszowa strategia rozwoju dla
obszaru LGD „Owocowy Szlak”
uzyskała największą liczbę
punktów w województwie lubelskim, mogąc pochwalić się
16,5-milionowym budżetem na
realizację LSR, a to zobowiązuje. Fundusze przeznaczone są
przede wszystkim na rozwijanie
przedsiębiorczości poprzez zakładanie nowych firm i rozwój
już istniejących oraz tworzenie
miejsc pracy. Nowością w tym
okresie programowania jest wyakcentowanie potencjału obszaru, jakim jest rybactwo oraz
wykorzystanie zasobów wodnych do rozwoju turystyki i rekreacji. Podobnie jak w poprzednim
okresie programowania, znów
zawitały do nas rzesze wnioskodawców, tym bardziej, że pieniądze trafiają do nich nie tylko z
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW), ale płyną
także strumieniem z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Po dwuletnim
okresie wdrażania LSR na lata
2016-2022 mamy podpisanych
50 umów na dofinansowanie.
Przykładem przedsiębiorstwa
rozwiniętego dzięki wsparciu z
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020
jest firma GOMI z Poniatowej,
która utworzyła innowacyjne
Studio Kulinarne „Sokowirówka”.
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MARKA
LUBELSKIE

miejsce ma znaczenie

Z żelaza zrobią
wszystko

Miliard
łożysk
FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH – KRAŚNIK S.A. to najstarszy i największy producent łożysk tocznych
w Polsce. Historia firmy sięga 1938 roku,
kiedy w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego powstała fabryka amunicji.
Pierwsze łożyska zostały wyprodukowane
w 1949 roku. Od początku istnienia fabryki
powstało ich ponad miliard sztuk.
W Kraśniku wytwarza się łącznie ponad
1500 rodzajów łożysk kulkowych, stożkowych, walcowych oraz przeznaczonych do
zastosowań specjalnych. Najwięcej z nich,
blisko 60% trafia do motoryzacji. Ok. 12 %
produktów jest wykorzystywanych przy
tworzeniu maszyn rolniczych. Łożyska

z Kraśnika znajdują ponadto zastosowanie
w hutnictwie i górnictwie, silnikach elektrycznych, wózkach widłowych i innych.
Firma posiada własne biuro projektowe, które konstruuje łożyska zgodnie z wymaganiami nabywców oraz modernizuje
dotychczasowe konstrukcje. Produkowane łożyska testowane są we własnym laboratorium badawczym na odpowiednich
stanowiskach budowanych zgodnie z wymaganiami klientów.
Osiemdziesięcioletnie doświadczenie
w produkcji oraz wysokie kwalifikacje załogi są gwarancją najwyższej jakości kraśnickich łożysk, potwierdzoną uzyskanymi
przez firmę certyfikatami ( m.in. ISO 9001,
ISO 14001). Przede wszystkim jednak zostały one docenione przez klientów w Polsce,
Europie, a także w krajach obu Ameryk, Azji i Afryki.
W Fabryce Łożysk Tocznych
stawiają sobie kolejne cele.
Poszukiwanie nowych zastosowań jej produktów i rozszerzanie współpracy z klientami
mają zagwarantować dalszy rozwój firmy oraz umocnić pozycję
kraśnickiego producenta na rynku
światowym.

GÓRNICZA FABRYKA NARZĘDZI SPÓŁKA Z O.O. z Radzynia Podlaskiego jest firmą o ponad
wiekowej tradycji. Jej początki sięgają
1903 roku, kiedy to istniał usługowy zakład
ślusarski specjalizujący się w remontach
gorzelni, krochmalni, tartaków oraz w pracach kotlarskich.
Zakład stopniowo ewoluował i rozwijał
się. Był wielokrotnie przekształcany i rozbudowywany. Dzisiejsza fabryka produkuje bardzo szeroki asortyment: wyroby
dla górnictwa, podkłady, wkręty i inne akcesoria kolejowe, zęby do bron, śruby, koła
zębate, kule stalowe. Zakład wyposażony
jest w nowoczesne obrabiarki CNC i własną narzędziownię. Taki park maszynowy
pozwala na wykonywanie nietypowych
wyrobów śrubowych, skomplikowanego
oprzyrządowania, uchwytów, które mogą
być spawane czy wyginane, w zależności
od potrzeb klientów fabryki z Radzynia

Okna i drzwi
na świat
PERFEKT od 1994 roku produkuje drzwi i okna z PCW i aluminium, wykorzystując najnowsze technologie,
zautomatyzowane linie i sprawdzone materiały. Lubelska firma jako jedna z pierwszych
wprowadziła na rynki polski i zagraniczny
stolarkę z PCW i aluminium nowej generacji.
Są to produkty o wysokim standardzie
wykonania, bardzo dobrych parametrach
technicznych i jakościowych oraz spełniające rygorystyczne normy budowlane i higieniczne.
Firma dynamicznie się rozwija. Inwestuje w nowoczesne maszyny i urządzenia
sterowane mikroprocesorami. Systematycznie wdraża rozwiązania informatyczne
umożliwiające m.in. szybkie wykonywanie

zleceń. Produkcja odbywa się tu w systemie
pull, czyli realizacji konkretnych zamówień
klientów. Sprawna logistyka, własne środki transportu, wysoki poziom organizacji
robót, pozwalają firmie na dotrzymanie
ustalonych harmonogramem terminów.
Produkty Perfektu mogą być wykorzystywane zarówno przy projektowaniu
nowych budynków, jak i renowacji historycznych budowli. Różnorodność drzwi
i okien produkowanych przez firmę stwarza możliwości dowolnych stylizacji i zaoferowania klientom niepowtarzalnego
wzornictwa. Dzięki potencjałowi technologicznemu oraz specjalizacji w swojej branży,
Perfekt uwzględnia i realizuje specyficzne
rozwiązania zarówno na rynku polskim, jak
i w wielu krajach europejskich
Głównym celem firmy jest jakość, a co za tym idzie, satysfakcja
i zadowolenie klientów. Firma posiada liczne certyfikaty m.in. Fair
Play 2008, Marka Lubelskie czy
Lider Biznesu 2011. Wyroby firmy
Perfekt charakteryzuje przede
wszystkim: design, perfekcja
wykonania, różnorodność, bezpieczeństwo, innowacyjność, certyfikowanie oraz ekologia.

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,

Podlaskiego. Zakład wykonuje usługi z zakresu różnego rodzaju obróbki metalu.
Fabryka współpracuje z Dyrekcjami
Polskich Kolei Państwowych, kopalniami
węgla kamiennego i firmami budującymi
torowiska tramwajowe. Jej partnerami są
także firmy z Niemiec, Finlandii i Szwecji,
którym zakład z Radzynia Podlaskiego dostarcza akcesoria kolejowe.
Wyroby firmy uzyskały pozytywną
ocenę jakości warszawskiego Centrum Naukowo-Technicznego. Fachowcy z Górniczej Fabryki Narzędzi mają także na koncie
opracowane patenty. Dzięki opatentowaniu rozpory rurowej w 2003 roku, fabryka otrzymała Medal Europejski VII Edycji.
Z kolei w 2009 roku uruchomiono w Radzyniu Podlaskim produkcję kul stalowych
innowacyjną technologią tzw. walcowania
poprzeczno-klinowego. W 2008 roku Górnicza Fabryka Narzędzi otrzymała tytuł Lidera Polskiego Biznesu.

Jakość za
rozsądną cenę
FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYS ŁU SPOŻYWCZEGO SPOMASZ
BEŁŻYCE to firma z ponad 45-letnim
doświadczeniem. W początkowym okresie działalności produkowała urządzenia
dla mleczarstwa oraz wymienniki ciepła.
SPOMASZ stale rozwija się dostosowując
ofertę do potrzeb rynkowych.
Obecnie w Bełżycach produkowane są
także urządzenia dla przetwórstwa owocowo-warzywnego i piwowarstwa oraz
służące do produkcji polew czekoladowych. Ponadto zbiorniki magazynowe,
transportowe, procesowe oraz aseptyczne o pojemności do 60m3. Automatyczne
stacje mycia, służące do
utrzymywania w czystości urządzeń procesowych
w zakładach

produkcji spożywczej, wieloprocesory
MES wykorzystywane m.in. w procesie
produkcji ketchupu czy sosów owocowych.
SPOMASZ świadczy również usługi w zakresie obróbki galwanicznej
(elektropolerowanie, cynkowanie i pasywacja stali nierdzewnych) oraz mechanicznej powierzchni stali nierdzewnych
i węglowych. Firma posiada uprawnienia
do wytwarzania i remontu urządzeń ciśnieniowych.
Doświadczenie w dziedzinie konstrukcji, poparte dbałością o jak najwyższą jakość wykonania, jest gwarancją
niezawodności bełżyckich urządzeń.
Dzięki temu firma osiągnęła trwałą i silną
pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku maszyn dla przemysłu spożywczego, a marka SPOMASZ Bełżyce jest
już od wielu lat rozpoznawalna wśród producentów żywności. Firma to sprawdzony
partner dla wielu przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Maszyny z Bełżyc wędrują m.in. do Rosji, Białorusi, Czech, Francji,
Anglii, Holandii, Niemiec, RPA, na Litwę
i Ukrainę. Cel, jaki sobie stawiają w SPOMASZU, to doskonała jakość produktów
za rozsądną cenę.
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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 mleczarni, 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. 
(DPiT)

Dębowe wyroby
dobre na wszystko
PRZEDSIĘBIORSTWO
„PAWŁOWIANKA” ZOFII
I MARIANA RZEPECKICH
istnieje od 1932 roku i jest jedyną firmą
w Polsce, która korzysta z tradycyjnych
umiejętności bednarskich, przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
Ogromne doświadczenie, pasja i zaangażowanie pracowników firmy z Rejowca
Fabrycznego pozwalają jej sprostać wymaganiom klientów. Wyroby te charakteryzuje najwyższa jakość. Są one wykonywane
ręcznie z najlepszych materiałów, przede
wszystkim drewna dębowego (z dwustuletnich drzew) i tradycyjnymi metodami
bez użycia klejów i chemikaliów. „Pawłowianka” produkuje dębowe beczki, antałki,
kufle, donice, cebrzyki, bukłaki myśliwskie, beczki do kiszenia i wiele
innych wyrobów. Przedsiębiorstwo oferuje także beczki specjalne, jak np. największy jak
do tej pory wyrób firmy – kadź
modrzewiowa o wysokości 7 metrów i średnicy dna 5 metrów może
zmieścić 134 tys. litrów płynu.
Produkty „Pawłowianki”, tworzone z pasją, cieszą się coraz większym uznaniem nie tylko w Polsce,

ale także w Wielkiej Brytanii, Włoszech,
Hiszpanii, Niemczech i Japonii. Poza tym
zdobyły wiele wyróżnień m.in. na targach
POLAGRA w Poznaniu i BIOFACH w Norymberdze.
Od początku swojej działalności, Pawłowianka angażuje się w działalność charytatywną. Firma szczególnie wspiera wiele
akcji lokalnych organizowanych na terenie miasta, udzielając zarówno wsparcia
finansowego, jaki i rzeczowego. Rokrocznie firma włącza się również do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także
akcji organizowanych przez PCK. Pawłowianka pomaga również adeptom sztuki
bednarskiej.

Jak pakować
i sprzątać to z nimi
STELLA PACK S.A. firma z 20-letnim doświadczeniem jest obecnie jednym
z największych producentów worków na
śmieci oraz niechemicznych środków czystości w Europie środkowowschodniej.
Produkcja marek własnych firmy odbywa się w siedmiu zakładach zatrudniających ponad 900 pracowników. Są to
produkty w kategorii premium – Stella,
marki Anna Zaradna, przeznaczone dla
kobiet szukających artykułów wysokiej
jakości o niewygórowanej cenie, marki
ekonomiczne typu Service Pack, Beauty & Care a także coraz popularniejsze
na rynku artykuły higieniczne Lula oraz
świece zapachowo-dekoracyjne La Luna.
Spółka jest również dystrybutorem wysokiej jakości artykułów gospodarstwa
domowego marki Zwieger.
Wymienione produkty można
znaleźć w większości sieci
handlowych w Polsce i za granicą. Export, wspierany przez
zakład produkcyjny na Ukrainie oraz centrum dystrybucyjne w Rumunii,
jest istotną
częścią działalności firmy.

W efekcie jej worki na śmieci, folie kuchenne i inne produkty z bogatej oferty
trafiają do 30 krajów na całym świecie.
Misją Stella Pack S.A. jest produkcja
opierająca się na proekologicznych zasadach. Firma dysponuje jedną z najnowocześniejszych linii produkcyjnych do
przerabiania odpadów foliowych w regranulat służący ponownie do produkcji wysokiej jakości worków na śmieci.
Ugruntowana pozycja firmy na rynku
potwierdzona jest licznymi certyfikatami,
m.in. ISO 9001:2008, Gazele Biznesu czy
Regionalne Orły Exportu. Wysoką jakość
produktów Stella Pack S.A. potwierdzają
wielokrotne wyróżnienia typu: Produkt
Roku, Super Produkt Świata Kobiety czy
Superbrands Polska Marka.

Lubelskie zaprasza
nie tylko latem
Rozmowa
z Krzysztofem
Grabczukiem,
wicemarszałkiem
województwa
lubelskiego
RED.: Panie Marszałku, co może
robić turysta odwiedzający nasz
region poza wakacyjnym sezonem?
KG.: Wypoczywać, relaksować się, nabierać sił do życia,
a wszystko w ciszy, spokoju i bliskim kontakcie z naturą. Bez
tłumów i kolejek na szlakach,
plażach czy w kawiarniach. Jesień, podobnie jak wiosna, to
przede wszystkim doskonała
pora na rowery i kajaki, a tych
atrakcji u nas przecież nie brakuje. Na Bugu, Krznie, Wieprzu,
Tanwi wciąż organizowane są
kajakowe spływy.
RED: Na co mogą liczyć rowerzyści?

KG.: Dla nich mamy bardzo

szeroką ofertę. Na Roztoczu
i w Puszczy Solskiej na początku września odbyły się
dwa ogólnopolskie rowerowe rajdy – „Jastrzębia Zdebrz”
oraz „Gwiaździsty na Wzgórze
Polak”, w październiku będzie
jeszcze rowerowa wyprawa
„Złota Jesień z Radiem Lublin”,
a w listopadzie, wspólnie
z partnerami z województwa
podkarpackiego, planowany jest „Rajd Niepodległości”
na roztoczańskim odcinku
GREEN VELO. Chciałbym podkreślić, że promocyjny i frekwencyjny sukces tego szlaku
spowodował bardzo dynamiczny rozwój miejsc i obiektów, nastawionych na obsługę
rowerowych turystów.
RED.: Rosnące zainteresowanie turystów naszym regionem wiąże się z koniecznością
rozszerzania i uatrakcyjniania
oferty, ale także z dobrze zaplanowaną i ukierunkowaną promocją…

Szpital w Radzyniu Podlaskim
z unijnym dofinansowaniem
Marszałek podpisał umowę
na projekt podniesienia jakości świadczonych usług
medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ w Radzyniu
Podlaskim. Całkowita wartość wynosi blisko 1,3 mln zł
(z czego 1,1 mln zł to dofinansowanie z UE).
Celem projektu jest podniesienie zarówno jakości, jak
i dostępności usług realizowanych w ramach AOS. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez
realizację kilku celów szczegółowych. Obejmują one wsparcie infrastruktury ochrony
zdrowia poprzez poprawę jakości usług i zmniejszenie dysproporcji terytorialnych. Usprawni
to leczenie w zakresie m.in.
chirurgii ogólnej, chirurgii ura-

PODPISANIE UMOWY na projekt w radzyńskim szpitalu

zowo-ortopedycznej, badań endoskopowych. Możliwe będzie
wykonywanie zabiegów w trybie ambulatoryjnym,skróci się
czas oczekiwania na zabieg.
– Bardzo się cieszę, że szpital
w Radzyniu Podlaskim tak poważnie traktuje jakość świadczonych usług medycznych.

C

KG . : Z d e c y d o w a n i e t a k

i muszę przyznać, że udaje
się nam nadążać za tymi wyzwaniami. Zakończenie dużego promocyjnego projektu
GREEN VELO nie oznacza spowolnienia działań promocyjnych, które nadal prowadzimy
w partnerstwie z czterema pozostałymi regionami, przez
które przebiega ten szlak.
Dzięki temu byliśmy obecni
z turystyczną ofertą na wielkich rowerowych imprezach,
m.in. w Szczecinie, Berlinie,
Hamburgu, Utrechcie.
Dobra współpraca samorządu wojewódzkiego z samorządami lokalnymi i z wieloma
innymi partnerami z regionu
pozwala nam na lepszą i pełniejszą promocję na krajowych targach turystycznych.
Wiosną promowaliśmy region w Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, a tej
jesieni będziemy jeszcze obecni na targach w Warszawie
oraz podwarszawskim Nadarzynie. Mieszkańcy Warszawy,

Dziś podpisaliśmy umowę,
dzięki której szpital otrzyma
1,1 mln dofinansowania na ten
cel – mówi marszałek Sławomir Sosnowski.
Projekt przewiduje działania w zakresie reorganizacji
i restrukturyzacji wewnątrz
podmiotów leczniczych w celu

Rowerem
przez Roztocze
FOT. ANNA PIETRUSZKA (2)
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Zapraszamy na Lubelszczyznę również
jesienią. Na Bugu, Krznie,
Wieprzu, Tanwi wciąż organizowane są kajakowe
spływy.
KRZYSZTOF GRABCZUK
wicemarszałek województwa
lubelskiego
Mazowsza i centralnej Polski
polubili Lubelskie i coraz chętniej do nas przyjeżdżają, także
jesienią i zimą. Chcemy więc,
wspólnie z turystycznymi gminami i ośrodkami, przedstawić
im aktualną ofertę.
maksymalizacji wykorzystania infrastruktury. Doposażenie pracowni endoskopowej
pozwoli na wykonywanie
większej ilości badań w trybie
ambulatoryjnym oraz bardziej
ekonomiczne wykorzystywania posiadanego obecnie
sprzętu. Projekt przewiduje
rozwiązania przyczyniające się
do skrócenia czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne. Pracownia endoskopowa
w związku ze skróceniem czasu
mycia i dezynfekcji, będzie
mogła efektywniej wykorzystywać sprzęt, ponadto zwiększenie ilości gastroskopów
i kolonoskopów pozwoli uniknąć przestojów z powodu awarii. Dodatkowo wyposażenie
poradni ortopedycznej w USG
pozwoli na skrócenie czasu
oczekiwania na badanie oraz
zmniejszy ilość wizyt pacjenta koniecznych do wykonania
diagnostyki. Projekt zakłada
przeniesienie świadczeń opieki
zdrowotnej z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz AOS.

KAMIENIOŁOMY W JÓZEFOWIE
Przystanek na Centralnym Szlaku Rowerowym Roztocza

entralny Szlak Ro w e r o w y Ro z t o c z a ,
uchodzący za jeden
z najciekawszych nie tylko
w naszym regionie, ale
i w kraju, przechodzi gruntowną modernizację. Już za
niespełna dwa lata świeżo
oznakowana i zagospodarowana trasa obejmie całość
szlaku, zarówno po stronie
polskiej, jak i ukraińskiej!
Szlak roztoczański jest jednym z pięciu regionalnych
– utworzonych i utrzymywanych przez województwo
lubelskie. Liczy ok. 180 km
i prowadzi przez całe polskie
Roztocze – od Kraśnika przez
Szczebrzeszyn, Zwierzyniec,
Susiec do granicznego Hrebennego. Poza częścią polską,
Centralny Szlak Rowerowy
Roztocza ma też znaczny odcinek na Ukrainie – ok. 110 km
od granicznej Rawy Ruskiej
do Lwowa, z dwoma dodatkowymi odnogami w Krechowie – do Żółkwi, oraz
Wereszycy. Ta część trasy
była dotąd, wyznaczona tylko
na mapach ale w najbliższym
czasie to się zmieni. Dzięki wspólnemu projektowi
partnerów z Polski i Ukrainy
znaczna część szlaku zostanie zmodernizowana, a odcinek za granicą zyska pełne
oznakowanie w terenie i zagospodarowanie.
Nowy projekt, nazwany
„RowerLove Roztocze – razem
pomimo granic”, realizowany jest w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina
2014-2020. Wartość projektu
przekracza 9,1 mln zł, a jego

partnerami są: Gmina Zamość
(lider projektu), Województwo Lubelskie, Roztoczański
Park Narodowy, Jaworowski
Przyrodniczy Park Narodowy, Zrzeszenie Samorządów
„Euroregion Karpaty – Ukraina” oraz Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych
Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej.
– Ten projekt ma dla nas
ogromne znaczenie, bo pozwoli na jeszcze lepszy
rozwój turystyki aktywnej w obszarze Roztocza,
i to po obu stronach granicy. Projekt realizowany jest
w czasie, gdy ważą się losy
utworzenia długo przygotowywanego przez przyrodników z Polski i Ukrainy
Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”.
Wraz z modernizacją i rozbudową szlaku rowerowego
będzie to stanowiło duży argument za uruchomieniem stałego turystycznego przejścia
granicznego Hrebenne-Rawa
Ruska – mówi wicemarszałek
Krzysztof Grabczuk.
Dzięki projektowi szlak
zostanie jednolicie oznakowany oraz utworzone zostanie 23 nowe punkty obsługi
rowerzystów, które będą wyposażone m.in. w zadaszone miejsca wypoczynku ze
stołami, ławami, stojakami na rowery, a opcjonalnie
także ze stacjami naprawy
rowerów. Będą też dwa nowe
wielofunkcyjne obiekty: Geoturystyczne Centrum w Lipsku-Polesiu oraz Centrum
Edukacji Ekologicznej w Wereszycy. 
(DPiT)

SZLAK cieszy się dużym zaintersowaniem turystów
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sport

// PISMO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO //

Speed Car Motor Lublin
awansował do żużlowej ekstraligi!
Zespół wspierany między innymi przez Samorząd
Województwa Lubelskiego i Lubelskie Smakuj życie!
po awans sięgnął w nieprawdopodobnych
okolicznościach.

O

wygraniu przez Koziołki finału Nice 1.
Ligi Żużlowej z ROW
Rybnik zdecydował
dopiero ostatni bieg rewanżowego meczu, rozegranego na
torze przy Al. Zygmuntowskich!
Awans zespołu z Lublina nie
jest niespodzianką. Na przedsezonowej konferencji, w której udział brali m.in. marszałek
Sławomir Sosnowski oraz wicemarszałek Krzysztof Grabczuk informując o znacznym
wsparciu finansowym naszej drużyny przez Samorząd
Województwa, działacze i zawodnicy Speed Car Motoru
nie ukrywali, że interesuje ich
awans do fazy play-off i walka
o ekstraligę. Sezon zasadniczy
tylko to potwierdził. Motorowcy, choć zaczęli zmagania od
remisu u siebie z Orłem Łódź,
później wygrywali mecz za
meczem i już na kilka tygodni
przed zakończeniem I fazy rozgrywek byli pewni udziału w

Jesteśmy dumni,
cieszymy się z
awansu i teraz liczymy na
mistrzostwo!
KRZYSZTOF GRABCZUK
wicemarszałek województwa
lubelskiego
play-off i to z pierwszego miejsca. Nieco niepokoju w serca
licznych kibiców speedway’a
w Lublinie i regionie mogły w
końcówce sezonu zasadniczego wlać trzy porażki, które doznała drużyna, ale nasz zespół

FOT. PRZEMYSŁAW GĄBKA (ROBIMY MARKETING). SERDECZNE PODZIĘKOWANIA ZA UDOSTĘPNIENIE ZDJĘĆ.

Koziołki
w ekstralidze!

potyczce, nie udało się odrobić
strat. A jednak podopieczni trenera Dariusza Śledzia pokazali,
że niemożliwe nie istnieje!
Już po pierwszej serii rewanżowego meczu i trzech wygranych biegach motorowcy
odrobili osiem punktów! Po kolejnym biegu i fantastycznym
finiszu Pawła Miesiąca straty
zmalały zaledwie do dwóch
punktów i ekstraliga była już na
wyciągnięcie ręki.
Losy awansu ważyły się jednak do samego końca. W ostatnim, 15. biegu dzięki wygranej
Anglika Roberta Lamberta i
punktowi przywiezionemu
przez Szweda Andreasa Jonssona, najlepszego żużlowca lubelskiej ekipy i całej ligi, Motor
wygrał rewanż 53:37, a dwumecz 91:89!
W przyszłym roku, po 24. latach przerwy, zespół ze stolicy
województwa lubelskiego ponownie zobaczymy w ekstralidze! 
(SAB)

mógł sobie na nie pozwolić,
wiedząc że i tak nikt i nic nie
odbierze mu już prowadzenia w tabeli Nice 1.
Ligi Żużlowej.
W półfinale play-off
zespół z Lublina zmierzył się z Lokomotivem Daugavpils. Motor dwukrotnie
uporał się bez problemów
z ekipą z Łotwy, zapewniając sobie udział w ligowym finale. Gdy w
pierwszym meczu o
bezpośredni awans Koziołki przegrały w Rybniku z ROW różnicą aż
14 punktów, wydawało
się, że naszej drużynie
pozostanie jedynie szukać szans na promocję
w barażu z przedostatnią
ekipą PGE Ekstraligi, Falubazem Zielona Góra. W historii finałowych starć w Nice
1. Ligi Żużlowej nigdy żadnemu
z zespołów, po porażce tak dużą
różnicą punktów w pierwszej

To był świetny sezon dla naszych lekkoatletek
Z
nakomite lekkoatletki
KU AZS UMCS Lublin:
mistrzyni Europy Paulina Guba, brązowa medalistka mistrzostw świata Malwina
Kopron oraz mistrzyni Polski
Karolina Kołeczek odwiedziły Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Z
wicemarszałkiem Krzysztofem
Grabczukiem rozmawiały o trudach niezwykle udanego dla
siebie i akademickiego klubu
sezonu, a także snuły plany na
przyszłość.
Wicemarszałek Grabczuk
podziękował zawodniczkom
za doskonałe osiągnięcia sportowe i udział w Mistrzostwach
Europy w Berlinie, w zawodach, w których nasze lekko-

LEKKOATLETKI z wicemarszałkiem Krzysztofem Grabczukiem

atletki w komplecie wystąpiły
w finałach, a Paulina Guba wygrała rywalizację w pchnięciu kulą, zdobywając 50. złoty
medal w historii startów Polaków w Mistrzostwach Europy, pierwszy w tej konkurencji
wśród kobiet!

Krzysztof Grabczuk zapewnił, że lekkoatletki, tak jak inni
najlepsi sportowcy z naszego regionu, mogą dzięki znakomitym wynikom liczyć na
wsparcie finansowe ze strony
Samorządu Województwa Lubelskiego.

PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE po finale Superligi Drużynowych Mistrzostw Polski U20 w Białymstoku

Wizyta zawodniczek
zbiegała się z największym
drużynowym sukcesem akademickiego klubu w historii lubelskiej lekkiej atletyki. Zespół
seniorów AZS UMCS Lublin
podczas zawodów w Inowrocławiu sięgnął po historyczny

mistrzowski tytuł, wyprzedzając na podium broniący tytułu
z 2017 roku AZS-AWF Warszawa i AZS-AWF Kraków.
Warto także odnotować,
że najlepszą drużyną w Polsce zostali po raz drugi młodzieżowcy AZS UMCS. W

finale Superligi Drużynowych
Mistrzostw Polski U20 w Białymstoku, kończącym jakże
udany sezon, lublinianie w
walce o złoto okazali się lepsi
od gospodarzy zawodów,
ekipy Podlasia oraz Zawiszy
Bydgoszcz.

