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Centrum Onkologii 
Ziemi Lubelskiej 
wzbogaciło się 
o nowoczesne 
urządzenia 
do radioterapii. 

W budynku powstanie również 
pracownia brachyterapii, wy-

posażona w dwa akceleratory i salę 
operacyjną.

Urządzenia tej klasy pozwalają 
m.in. na precyzyjne naświetlanie tyl-
ko wybranej części ciała i leczenie 
wyłącznie zmian nowotworowych 
bez szkody dla tkanek zdrowych. Po-
nadto optymalizują wielkość dawki 
promieniowania dostarczanej pod-
czas terapii. Sprzęt trafił do jednego 
z tzw. bunkrów COZL, czyli komplek-
su budynków, w których znajdują się 
różnego rodzaju pracownie. Będzie 
tam także pracownia brachytera-
pii. Tam pacjenci będą poddawani 
jednoczesnym zabiegom operacyj-
nym i napromieniania miejscowego. 

Umożliwi to w wybranych przypad-
kach klinicznych operowanie i le-
czenie chorych na raka piersi i jelita 
grubego. Z kolei na piętrze budynku 
przygotowane zostały pomieszcze-
nia dla ośrodka profilaktyki. – Le-
czenie jest dla pacjentów bardzo bez-
pieczne. Wiązka promieniowania 
kierowana jest wyłącznie na chore 
komórki – wyjaśnia dr Krzysz-
tof Paprota, kierownik zakładu 

radioterapii Centrum Onkologii 
Ziemi Lubelskiej.

Środki na realizację tej inwestycji 
przekazało m.in. Ministerstwo Zdro-
wia w ramach Narodowego Programu 
Zwalczania Chorób Nowotworowych 
oraz samorząd województwa lubel-
skiego. Koszt budowy Zakładu Ra-
dioterapii to ok. 17 mln zł. Tyle samo 
wydano na jego doposażenie. 

 Karol Tomaszewski

Krew i szpik ekonomistów 

W Zespole Szkół Ekonomicznych 
im. A.J. Vetterów w Lublinie 

odbyła się akcja krwiodawstwa 
w ramach VII edycji turnieju szkół 
„Młoda Krew Ratuje Życie”. Do bada-
nia zgłosiło się 60 uczniów, a 32 z nich 
oddało krew. W szkole podobne akcje 
są przeprowadzane od czterech lat, 
lecz tym razem pobieranie krwi po-
łączono z akcją informacyjną dotyczą-
cą oddawania szpiku. Dziewięć osób 
wyraziło wolę oddania, a siedmioro 
z nich zostało zakwalifikowanych 
i pobrano od nich dodatkowo próbki 
krwi do dalszych badań. Zostaną za-
rejestrowani w Centralnym Rejestrze 
Niespokrewnionych Dawców Szpiku 
i Krwi Pępowinowej. Gratulujemy doj-
rzałości emocjonalnej i wrażliwości.
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Uroczystego otwarcia nowoczesnych pracowni w Centrum Onkologii 
Ziemi Lubelskiej dokonał m.in. abp Józef Życiński

R ząd ogłosił konspekt 
Polska 2030. 

Jest to plan rozwoju 
kraju na najbliższe 
dwie dekady. 
Z kart dokumentu 
dowiadujemy się, 
że Lubelszczyzna 
jest zapyziałą dziurą 
bez szans na rozwój. 
Przez najbliższe 
dwadzieścia lat mamy 
miotać się w ogonach 
najróżniejszych 
rankingów. Jakie są tego 
przyczyny, czy naprawdę 
nic, tylko uciekać 
ze środkowo-wschodniej 
Polski? A może zarzut 
zaściankowości 
jest krzywdzący i tkwi 
tylko w głowach autorów 
raportu? Na tego typu 
pytania postaramy się 
odpowiedzieć w tekście 
„Lubelszczyzna 2030” 
na str. VI–VII. Polecamy. 

Leczenie na światowym poziomie

By wygrać z rakiemtekst
Bartosz Rumiński

redaktor wydania

Lublin, Zespół Szkół Ekonomicznych 
im. A.J. Vetterów, 20.11.2009 r.  
Akcja krwiodawstwa
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Mirosław  
Piotrowski

Orzeczenie  
Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka, 
nakazujące zdjęcie 

krzyża we włoskiej szkole 
i zapłatę pięciu tysięcy 

euro odszkodowania 
za rzekome straty 
moralne jednego 
z uczniów, budzą 

niepokój nie tylko 
we Włoszech, ale innych 

krajach Unii Europejskiej.  
Krzyż jest zarówno 

symbolem religii 
chrześcijańskiej,  
jak i historii oraz  

tradycji Europy. 
Administracyjne 
usuwanie krzyża 

jest pierwszym krokiem 
do kulturowego 
harakiri Europy. 

Niestety, tego typu 
pragmatyka układa się 

w konsekwentny plan 
walki z wartościami 

europejskimi. 
Przypomnę tylko 

usunięcie odniesienia 
do chrześcijaństwa 
w najważniejszych 

dokumentach UE. Należy 
powrócić do pierwotnych 

idei i koncepcji  
ojców założycieli 

UE, którzy byli 
chrześcijańskimi 

demokratami. 
Z wystąpienia lubelskiego europosła 

PiS na sesji plenarnej w Brukseli 
nt. „Swobody praktyk religijnych 

w Europie” 
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Adres redakcji: 20-950 Lublin, 
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
Telefon/faks 081 534 61 36
Redagują: ks. Krzysztof Podstawka  
– dyrektor oddziału, 
Agnieszka Gieroba, Bartosz Rumiński

lublin@goscniedzielny.pl

Szynobusy z Bydgoszczy
Port Lotniczy Lublin. 
Na lotniskow y termi-
nal zawiozą pasażerów 
wagoniki produkowane 
przez firmę „Pesa”. Firma 
wygrała przetarg opiewa-
jący na kwotę 35 929 000 
zł. – Głównym kryterium 
w przetargu była cena, sta-
nowiła 90 proc. Na zakup 
szynobusów mieliśmy 
zarezerwowane 43 mln zł – 
mówi marszałek Krzysztof 
Grabczuk. Dwa pierwsze 
pojazdy mają być dostar-
czone we wrześniu 2010 

roku, a kolejne trzy w czerwcu 2011 
r. Dwa szynobusy będą obsługi-
wały trasę Lublin–Świdnik i będą 
dowozić pasażerów do lotniska.

Etyka a encyklika
WSEII. „Etyka i biznes w świetle 
encykliki Benedykta XVI »Caritas 
in veritate«” to temat konferencji 
naukowej, jaka niedawno odbyła się 
w Wyższej Szkole Ekonomii i Inno-
wacji w Lublinie. Swoje koncepcje 
wygłosili przedstawiciele Kościo-
ła. Abp Józef Życiński twierdził, że 
encyklika mówi stop demonizowa-
niu tego wycinka życia społeczne-
go. – Nie należy tworzyć psychozy 
zagrożenia rynkiem. Samobójstwo 
rozumu rodzi potwory – podkreślił 
metropolita lubelski. – Najbardziej 
ryzykowną miarą rozwoju jest kry-
terium utylitarystyczne. W nauce 
Kościoła zawsze na pierwszym 
planie jest dobro osoby – dodał ks. 
Alfred Wierzbicki, dyrektor Insty-
tutu Jana Pawła II KUL.

Archikatedra. Kolor piaskowy 
ma od niedawna elewacja lubelskiej 
bazyliki archikatedralnej św. Jana 
Chrzciciela. Po kilku miesiącach 
zakończyła się pierwsza część 
remontu. Barwa nie jest przypad-
kowa; według konserwatorów tak 
kościół wyglądał kilkaset lat temu. 
Na zewnątrz pojawił się monito-
ring. Jest zatem szansa, że nie będą 
powtarzać się akty wandalizmu 
(pisanie po murach). W przyszłym 
roku rozpocznie się kolejny etap 
odnawiania. Do tej pory remont 
kosztował ponad 1,6 mln zł.
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Akcja Miś
Puławy. Do 30 listopada w Punk-
cie Obsługi Interesanta – Kancela-
rii Ogólnej Urzędu Miasta Puławy 
(pokój nr 1 na parterze) ustawione 
jest pudło z napisem „Akcja Miś”. 
Jej celem jest skompletowanie 60 
paczek mikołajkowych, które trafią 
do potrzebujących dzieci wskaza-
nych przez MOPS oraz Stowarzy-
szenie „Przyjazna Dłoń” z Bara-
nowa.  Można przynosić zabawki, 
gry, przybory szkolne, słodycze 
i wszystko to, co dzieciom może 
sprawić radość. Prezenty mogą być 
nowe i używane, jeśli nie są znisz-
czone. Paczki, które uda się zebrać, 
zostaną rozdane podczas zabawy 
mikołajkowej zorganizowanej przez 
nauczycieli oraz uczniów Studium 
Medycznego w Puławach.

 Wykładnię encykliki przedstawił m.in. abp Józef Życiński
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Odnowiony front lubelskiej 
archikatedry

Budują Orlika
Milejów. Przy zespole szkół trwa 
budowa zespołu boisk sportowych 
w ramach programu rady Mini-
strów Orlik 2012. Gminne boisko 
posłuży nie tylko uczniom, ale i kil-
ku tysiącom mieszkańców. To już 
kolejny taki obiekt w regionie. 

Podobne szynobusy 
będą wozić pasażerów 
na lotnisko. Teraz kursują 
m.in. z Lublina do Rzeczycy 
czy Stalowej Woli
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Dla Domów Dziecka

Kraśnik–kraj. Ruszyła akcja spo-
łeczna „Świetliki”. Cel programu 
to wyposażenie w pomoce szkolne 
i edukacyjne m.in. sali świetlico-
wej w Domu Dziecka w Kraśniku. 
Dzięki udziale w akcji podopiecz-
ni placówki otrzymają przydatne 
do nauki przybory szkolne, książki 
i sprzęt komputerowy. Pomóc może 

każde biuro, kancelaria, instytu-
cja finansowa itp. Wystarczy 
do 28 lutego 2010 r. zakupić segre-
gator firmy Esselte. Część środ-
ków z ich sprzedaży trafi właśnie 
do dzieci w Kraśniku. 

Placówka w Kraśniku powstała 
w 1953 r. jako Dom Małego Dziecka, 
który w 2000 r. został przekształco-
ny w dom dziecka dla dzieci w wie-
ku od 3 do 18 lat. Zapewnia pełną 
opiekę i edukację swoim podopiecz-
nym i stara się tworzyć warunki jak 
najbardziej zbliżone do rodzinnego 
domu. Obecnie na stałe przebywa 
tutaj 26 osób. Placówka prowadzi 
również jednostkę wsparcia dzien-
nego, gdzie prowadzone są zajęcia 
socjoterapeutyczne dla dzieci 
z Kraśnika. 

Kolejny honorowy obywatel 

Zasłużona 
niezłomna

Sama o sobie mówi, 
że nie robi nic 
nadzwyczajnego. 
Twierdzi, że tylko 
przekazuje naukę 
Kościoła i przesłanie 
Jana Pawła II. 
Wanda Półtawska 
została honorową 
obywatelką swego 
rodzinnego Lublina.

W 1941 roku została aresz-
tow a n a przez ges t a-

po. Była więziona na Zamku 
Lubelskim, a potem w obozach 
w Ravensbrück i Neustadt-Gleve. 
Po wojnie skończyła medycynę 
ze specjalizacją w psychiatrii 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Przez całe życie, niezależnie 
od panującego ustroju, pozo-
stała wierna swoim ideałom. 
To właśnie podkreślono w akcie 
nadania honorowego oby wa-
telstwa. Doceniono ją również 
za to, że „jako naukowiec, le-
karz psychiatra poświęciła się 
prostowaniu ścieżek trudnej 
młodzieży, kształtowaniu mło-
dych ludzi do życia w rodzinie, 

poszanowania życia ludzkiego 
w każdej postaci, stając się w tych 
dziedzinach niekwestionowa-
nym autorytetem naukow ym 
i moralnym”.

Decyzję o przyznaniu Wan-
dzie Półtawskiej honorowego oby-
watelstwa Lublina lubelscy radni 
podjęli w połowie października. 
Pod wnioskiem podpisały się 
m.in. Katolicki Uniwersytet Lu-
belski i Instytut Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Lubelskiej. 

Za zaangażowanie w obronę 
godności i świętości życia ludz-
kiego w 2008 roku Wanda Półtaw-
ska uhonorowana została tytułem 
doktora honoris causa Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego. 
Jest także honorową obywatelką 
Świdnika oraz Siedlec. Uroczy-
stość poprzedziła Msza święta 
w bazylice Ojców Dominikanów 
w Lublinie. W trakcie uroczy-
stej sesji Rady Miasta uczniowie 
Gimnazjum nr 8 im. Grażyny 
Chrostowskiej w Lublinie za-
prezentowali utwory harcerskie 
i patriotyczne.

Wanda Półtawska jest 9. ho-
norowym obywatelem Koziego 
Grodu, obok tak znamienitych 
postaci jak Jan Paweł II, Julia Hart-
wig czy Rita Gombrowicz.

brum

Dla „ślepych” odbiorców informacji 
Wydawnictwo Gaudium. 
Na rynku wydawniczym pojawi-
ła się nowa książka Macieja Iłowiec-
kiego „Krzywe zwierciadło”. Autor 
przedstawia w niej negatywny 
obraz mediów, przekształcających 
dane o rzeczywistości w zmyślo-
ny sposób, aby osiągnąć założone 
przez nadawcę cele. Na sku-
tek tego my, odbiorcy infor-
macji medialnych, jesteśmy 
zaślepiani tym, co zostaje nam 
przekazywane przez potężną 
maszynę medialną, zwaną 
również, nie bez przesady, 
czwartą władzą. To książka dla 
tych, którzy chcieliby wiedzieć 
więcej m.in. o spirali milczenia 
i jej znaczeniu dla opinii społecz-
nej, efekcie „trzeciej osoby” i wpły-
wie wywieranym na odbiorcę 

pierwszoosobowego, istocie 
„faktu medialnego”, kreowaniu 
obrazu Kościoła przez media 
czy dekalogu dziennikarza.

Studenckie www
Lublin. Portal www.student.
lublin.eu nareszcie kompletny. 
Po kilku miesiącach od urucho-
mienia strony pojawiła się część 
społecznościowa witryny. Studen-
ci mogą prowadzić swoje profile, 
wymieniać się informacjami i wra-
żeniami ze studiowania w Kozim 
Grodzie. Portal stanowi wspólny 
projekt Kancelarii Prezydenta – 
Marketing Miasta Lublin i Akade-
mickiej Grupy Medialnej UMCS. 
Można na nim znaleźć wszystko, 
co istotne dla żaka. 

Wanda Półtawska (z prawej) podczas przyjmowania gratulacji 
po nadaniu jej wyróżnienia

Nazwa akcji nawiązuje 
do dziecięcych świetlic, 
gdzie najmłodsi po szkole 
spędzają czas na nauce 
i zabawie
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Witryna www.student.
lublin.eu
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Maciej Iłowiecki 
podpisujący swoją 
książkę „Krzywe 
zwierciadło” podczas 
jednego z wieczorów 
autorskich
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Zaduszki artystyczne

Uczczono talent zmarłych artystów
Uroczystą Mszą świętą i nie-
zwykłym koncertem uczczono 
w klasztorze braci mniejszych 
kapucynów w Lubartowie pamięć 
i talent, jakim zostali obdarzeni 
niestety nieżyjący już muzycy.

P odczas ponadpółtoragodzin-
nego występu przypomniano, 

czym dla polskiej sceny muzycz-
nej były talenty Marka Grechuty, 
Andrzeja Zauchy, Mieczysława 
Fogga czy Karola Wojtyły. Młodzi 
artyści nie zapomnieli także 
o zmarłych zagranicznych mu-
zykach. W murach kościoła pw. 
św. Wawrzyńca można było 
usłyszeć również nowe aranża-
cje utworów Boba Marleya, Johna 
Lenona czy Michaela Jacksona. 

Wielkie brawa od zgromadzonej 
licznie tego wieczoru publiczności 
odebrała najstarsza lubartowska 
artystka – Julia Kowalczyk, któ-
ra wykonała utwór swojego idola 
z lat młodzieńczych Mieczysława 
Fogga. Oprócz pani Julii na sce-
nie w ystąpili także Joanna 
Zawłocka, Michał Charatym, 
Marek Majewski oraz wielu in-
nych lubelskich artystów. Koncert 
jak co roku poprowadziła znana 
łomżyńska prezenterka Ewa 
Zawłocka. Zaduszki artystyczne, 
jak w latach ubiegłych, zostały zor-
ganizowane przez Stowarzyszenie 
Alwernia, a głównym reżyserem 
i pomysłodawcą tego przedsię-
wzięcia był Michał Kaczor.

kj

By pamiętać o zbrodni

Hołd zamordowanym dzieciom
W Szkole 
Podstawowej  
w Skrobowie 
odsłonięto 
wyjątkową tablicę. 
Wyjątkową, bo jedyną 
w Polsce. Upamiętnia 
ona ludobójstwo 
dokonane  
przez Ukraińską 
Powstańczą Armię 
w latach 1943–1944  
na Dzieciach 
Wołynia. 

J ak wynika z ustaleń Instytutu 
Pamięci Narodowej, UPA w latach 

1943–44 na Kresach Wschodnich za-
mordowała około 50–60 tys. ludzi. 
Ponad połowę zamordowanych 
stanowiły dzieci, które nie prze-
kroczyły 16. roku życia. Obecnie 
niemal 50 proc. Polaków nie wie, 
czym była rzeź na Wołyniu, kiedy 
miała miejsce, ani kto jej dokonał. 
– Muszę z przykrością stwierdzić, 
że większość naszego społeczeń-
stwa nie interesuje się historią 

naszej ojczyzny. Nasze badania, 
które prowadziliśmy i nadal pro-
wadzimy na ten temat, pozwoliły 
ustalić z nazwiska liczbę 36 750 za-
mordowanych Polaków. Niestety, 
bezimiennych może być drugie 
tyle – opowiada Leon Popek z lubel-
skiego oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej. Tablica, która zo-

stała odsłonięta 

w Skrobowie, ma 
przypominać wszystkim 
o tych wydarzeniach i osobach, któ-
re zginęły niepotrzebnie. Patrząc 
na nią, powinniśmy być wdzięczni 
wszystkim tym, którzy walczyli 
o to, byśmy mogli żyć teraz w wolnej 
Polsce. – To właśnie dzięki tym bo-
haterom, którzy walczyli o Polskę, 

możemy teraz bez skrępowania 
śpiewać pieśni patriotyczne, wy-
wieszać na domach i ulicach na-
szych miast flagi państwowe, cho-
dzić do kościoła, mówić po polsku 
i uczyć się historii naszego narodu, 
która niestety ma kolor krwi – pod-
kreślił senator Stanisław Gogacz. 

Podczas odsłonięcia tabli-
cy nie mogło zabraknąć także 

Eugeniusza Pindycha, gościa wy-
jątkowego, bo żołnierza 27. Dywizji 
Armii Krajowej. Został on odznaczo-
ny medalem wojewody lubelskiego 
za walkę o wolną Polskę. Uroczy-
stość odsłonięcia poprzedziła wzru-
szająca akademia, przygotowana 
przez uczniów i nauczycieli Szkoły 
Podstawowej w Skrobowie. 

Kamil Jakubowski
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Zaduszki artystyczne w Lubartowie to okazja do posłuchania 
dobrej muzyki
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W odsłonięciu tablicy uczestniczył senator Stanisław Gogacz
obok: „Dzieciom Wołynia, którym czas nienawiści odebrał 
życie….” – część motta umieszczonego na tablicy w szkole 
w Skrobowie
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15 lat KSM Świdnik

Przyjaźni miastu
Młodych 
ze świdnickiego 
KSM-u  doceniły 
władze miejskie, 
przyznając 
stowarzyszeniu 
order „Amicus 
Civitas”, tzn. 
„Przyjaciel 
Miasta”.

O bchody 15. rocznicy istnienia 
oddziału rozpoczęły się dzięk-

czynną Mszą św. w kościele NMP 
Matki Kościoła w Świdniku, na którą 
licznie przybyli dawni członkowie 
i ludzie związani z działalnością sto-
warzyszenia. Nie zabrakło również 
przedstawicieli władz miasta i po-
wiatu. Po Eucharystii odbyła się gala, 
podczas której czekała na młodzież 
niemała niespodzianka. Władze miej-
skie doceniając wkład KSM-u w życie 
miasta, postanowiły przyznać stowa-
rzyszeniu krzyż „Amicus Civitas” 

(na zdjęciu). Odznaczenie wręczył 
burmistrz miasta Waldemar Jakson, 
dziękując młodzieży za dotychcza-
sowe osiągnięcia i życząc dalszych 
sukcesów. Nie zabrakło też miłych 
słów od m.in. duszpasterza młodzieży 
ks. Mieczysława Puzewicza czy sta-

rosty powiatu Mirosława Króla. 
Spotkanie przebiegało 
w miłej atmosferze, a za-
kończyło je symboliczne 
zdmuchnięcie 15 świeczek 

na torcie urodzinowym.
17 listopada 1994 r. zareje-

strowano pierwszy oddział 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży w Świdniku – mieście, 
w którym paradoksalnie nie miało 
być miejsca dla Boga. KSM działa-
jące przy parafii NMP Matki Ko-
ścioła zajmuje się nie tylko działal-
nością przykościelną, ale również 
organizacją różnego typu działań 
charytaty wnych. To właśnie 
za sprawą członków tego oddziału 
na terenie Świdnika odbywają się 
takie akcje, jak Dzień Papieski 
czy Pomóż Dzieciom Przetrwać 
Zimę. Marcin Michalski

Niedawno w mediach pojawiła się 
informacja o dwukrotnym uroczy-
stym otwarciu kilku kilometrów 
drogi na Mazowszu. U nas też 
ostatnio wyremontowali drogę. 
Nie było jednak wielkiej pompy.

Z amiast nożyczek do przecina-
nia wstęgi urzędnicy wzięli 

łopaty i wzdłuż drogi krajowej  
nr 17 w Fajsławicach posadzili 20 je-
sionów i klonów. Wszystkie drzew-
ka rosną w miejscach nieograni-
czających widoczności kierowcom 
i niestwarzających zagrożenia 
w ruchu drogowym. Wszystko 
przez to, że podczas prac wycięto 
drzewa rosnące wzdłuż trasy, by 
umożliwić budowę dróg zbiorczych 
zapewniających bezpieczny dojazd 
do pól. Kontrakt obejmował jednak 
realizację nasadzeń nowych drzew. 
Za łopatę chwyciła m.in. Genowefa 
Tokarska, wojewoda lubelski.

Prace drogowe prowadzone 
były na odcinku 17 km i kosztowały 
łącznie 128 mln zł. Zadanie podzie-
lono na dwie części. Pierwsza obej-
mowała przebudowę skrzyżowania 
w Piaskach na rondo i przebudowę 
mostu na rzece Giełczew. Druga 
część obejmowała modernizację 
odcinka DK17 pomiędzy Piaskami 
i Fajsławicami. br

Pomysł godny naśladownictwa

Łopata  zamiast wstęgi

Zbliżają się lubelskie eli-
minacje Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
im. ks. Kazimierza Szwar- 
lika w Będzinie. Mogą 
w nich wziąć udział wy-
łącznie amatorzy.

Eliminacje konkursowe odbę-
dą się 18 i 19 grudnia w Dzielnico-
wym Domu Kultury Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Czechów” w Lu-
blinie. Zgłosić się do nich mogą: 
soliści, duety, zespoły wokalne, 

wokalno-instrumentalne, 
chóry w trzech kategoriach 
wiekowych – dziecięcej, mło-
dzieżowej i dorosłych. Zwy-
cięzcy wezmą udział w finale 
festiwalu 7 i 9 stycznia 2010 r. 
w Państwowej Szkole Mu-

zycznej I st. im. F. Chopina w Będzi-
nie, a także w koncercie galowym 
w Sanktuarium Polskiej Golgoty 
Wschodu w Będzinie (10 stycznia). 
To już XVI edycja festiwalu. Elimi-
nacje odbywają się w aż 32 rejonach 
Polski i Ukrainy.  kt

Krzewić tradycję śpiewu

Archidiecezjalne przesłuchanie

pod
patronatem
„Gościa”
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Również wojewoda lubelski 
Genowefa Tokarska chwyciła 
za łopatę

Członkowie KSM Świdnik wspólnie z gośćmi zaproszonymi  
na jubileusz
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Gość lubelski

P olska 2030 to raport przy-
gotowany przez zespół 
pod kierownictwem mi-
nistra Michała Boniego. 

Dokument składający się z blisko 
400 stron przedstawia dwie wizje 
na najbliższe dwie dekady. Jedna 
jest optymistyczna, druga pesy-
mistyczna. Jeśli chodzi o nasz re-
gion, to w obu wypadamy co naj-
mniej blado.

Liczby nie kłamią
Aby rzetelnie spojrzeć w przy-

szłość, najpierw należy dogłębnie 
przeanalizować obecną sytuację. 
Ta sentencja przyświecała autorom 
raportu. Opierali się oni na danych 
z lat 2006–2008. Jeśli chodzi o ogólne, 
zbiorcze klasyfikacje, to pod wzglę-
dem atrakcyjności województwo lu-
belskie zajmuje 11 miejsce. Na wynik 
składa się kilka czynników. Nasz re-
gion jest na przedostatnim miejscu 
w Polsce pod względem zamożności 
mieszkańców, przez mało zurba-
nizowany teren przebiega bezna-
dziejna infrastruktura drogowa 
i kolejowa (najniebezpieczniejsze 
odcinki dróg krajowych w Polsce), 
a potencjał inwestycyjny jest mi-
zerny (tylko 2 proc. inwestycji 

zagranicznych tu ulokowanych). 
Z drugiej strony otrzymaliśmy 
najwyższą ocenę pod względem 
bezpieczeństwa mieszkańców, 
środki unijne do tej pory wykorzy-
staliśmy w 107 proc., a nieskażone 
środowisko stawia nas w czołówce 
regionów całej Unii Europejskiej. – 
Raport jest niezwykle rzetelny, re-
alistyczny, niektóre sprawy są tam 
prawdziwe aż do bólu. Nie chodzi 
przecież o to, byśmy się czarowali, 
że jest dobrze, tylko dobrze zdia-
gnozowali sytuacje i poddali ją pod 
dyskusję – stwierdziła Genowefa 
Tokarska, wojewoda lubelski.

Kto się nie rozwija,  
ten się cofa

Ambitnym założeniem rapor-
tu jest, by za dwie dekady miesz-
kańcy województwa lubelskiego 
osiągnęli dochód na głowę miesz-
kańca wynoszący 60 proc. unijnego 
PKB. Symulacje są jednak dla nas 
bezlitosne. Szacuje się, że w 2015 
roku wartość ta osiągnie na Lu-
belszczyźnie zaledwie 40 proc., 
a potem będzie niewiele lepiej. 
Co prawda podgonimy uciekającą 
unijną średnią (społeczeństwa po-
zostałych 26 krajów także będą się 

bogacić), ale na tle kraju spadniemy 
na ostatnie miejsce.

Jeśli chodzi o drogi, to już wiado-
mo, że w najbliższym czasie nie do-
jedziemy ekspresówką do Warsza-
wy. Co prawda do Euro 2012 droga 
na terenie województwa lubel-
skiego ma być gotowa, ale protesty 
co do przebiegu trasy mieszkańców 
Mazowsza spowodują, że za Garwo-
linem znowu utkniemy w korkach. 
Szybka kolej do stolicy też niepręd-
ko powstanie. Nie ma nawet planów 
restrukturyzacji torowisk, zatem 
przez najbliższe lata inwestycja 
jest nierealna. – Zaistniała sytuacja 
jest wynikiem tego, że od wielu lat 
zasady zrównoważonego rozwoju 
istnieją tylko na kartce papieru. 
Regiony zachodniej Polski roz-
wijają się zdecydowanie szybciej, 
bo w poprzednich latach otrzymały 
infrastrukturę, której nam brakuje. 
Przez to mogły teraz wejść w fazę 
technologicznego rozwoju, gdy 
my ciągle budujemy infrastruk-
turę prostą – twierdzi Krzysztof 
Żuk, wiceprezydent Lublina, były 
wiceminister skarbu w rządzie 
Donalda Tuska. – Na inwestycyjną 
złotówkę wydaną w poprzednich 
latach na okręg bialskopodlaski 

Prognozy.  
Rząd  
opublikował plan 
rozwoju kraju  
na następne  
20 lat.  
Na kartach 
dokumentu 
nasz region 
przedstawiony 
jest jako 
zaścianek  
Polski i Europy.  
A dużo lepiej  
nie będzie.

tekst
Bartosz Rumiński

bruminski@goscniedzielny.pl
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Największa szansa 
dla Lubelszczyzny 
– lotnisko. To ono 
ma spowodować 
rozwój regionu
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przypadało 103 złote w okręgu ka-
towickim. To musiało się kiedyś ze-
mścić – podkreśla wojewoda lubel-
ski. – Są to pewne przyzwyczajenia 
od wielu, wielu lat. Zawsze najważ-
niejszy był Śląsk, świetnie rozwija-
ły się Wielkopolska, Pomorze. Były 
to polityki sektorowe. Kto szybciej 
dojedzie do Warszawy, kto lepiej 
zna ministra… To już tak pozostało. 
Tak i teraz widzą nas inni – dodaje 
Marek Flasiński, członek zarządu 
województwa lubelskiego.

Opinie samorządowców doty-
czące infrastruktury obrazuje licz-
ba przejść granicznych na wscho-
dzie kraju w porównaniu z innymi 
granicami. Na południu i zachodzie 
co kilka, kilkanaście kilometrów 
były przeprawy (osobowe, towaro-
we, turystyczne…). U nas między 
Dorohuskiem a Hrebennem jest po-
nad 130 kilometrów! A nowe przej-
ścia nie mogą powstać, bo po naszej 
stronie nie ma do nich dróg i w naj-
bliższych latach nie będzie.

Warszawa pełna 
lubelaków

Nie ma drugiego takiego mia-
sta w Polsce jak Lublin. Nie chodzi 
tu jednak o wyjątkowość grodu. 

To stąd masowo do stolicy wypły-
wają absolwenci. Właśnie fatalne 
zjawisko migracji wykształconych 
młodych ludzi zauważyli twórcy 
raportu Polska 2030. To przykre, 
że światli i mądrzy absolwenci 
swoją wiedzą pomagają w rozwoju 
innym regionom kraju. A według 
naukowców, akademickość miasta 
jest jego, niemalże jedynym, plu-
sem, który wyróżnia Lublin na ma-
pie kraju. – Możemy być metropolią 
wiedzy, czyli skupiskiem przedsię-
biorców, inwestorów nastawionych 
na funkcjonowanie  na podstawie   
współpracy środowisk nauko-
wych, samorządu oraz biznesu. 
Tym bardziej że nasz potencjał in-
telektualny wygląda znakomicie:  
5 wyższych państwowych uczelni, 
8 prywatnych, 11 filii uczelni innych 
regionów – podkreśla prof. Ewa Bo-
jar, kierownik katedry Ekonomii 
Zarządzania Gospodarką na Poli-
technice Lubelskiej.

Właśnie, metropolia! Ile przez 
kilkanaście ostatnich miesięcy było 
starań, aby okręg lubelski był usta-
wowo zakwalifikowany jako obszar 
metropolitalny… Teraz wiadomo, 
że nic z tych zamierzeń nie wyjdzie. 
Tego typu okręgi mają być w Polsce 

tylko trzy (trójmiejski, warszawski 
i górnośląski).

Okrutnie krzywdzące oceny
Profesor Bojar w swoich ba-

daniach odnalazła niepokojący, 
wręcz dyskryminujący element. 
W jednym z raportów (nie chodzi 
tu o ten rządowy Polska 2030) natra-
fiła na opracowania tzw. ekspertów. 
Nie dość, że miasta Lubelszczyzny 
znalazły się w piątej najmniej ko-
rzystnej grupie, to jeszcze została 
ona nazwana „Wyróżniające się 
ośrodki Mazowsza i Podlasia”!

Podobnie (choć z zachowaniem 
prawidłowego nazewnictwa geo-
graficznego) postrzegane jest wo-
jewództwo lubelskie. Opracowa-
nia raportu Polska 2030 dzielą kraj 
na zachód i wschód, a także na mia-
sto i wieś. Nasz region przedstawia-
ny jest w obu drugich kategoriach.

Plusy dodatnie
Nie wszystko jednak na Lubelsz-

czyźnie to zaścianek. Jeśli chodzi 
o gospodarkę, mamy 3 silne zakłady, 
które stanowią swego rodzaju regio-
nalne lokomotywy. – Emisja akcji 
Bogdanki zaowocowała zgroma-
dzeniem 0,5 mld zł i przyśpieszoną 

inwestycją w Stefanowie [eksploata-
cja nowych złóż węgla kamiennego 
– przyp. red.], WSK–PZL Świdnik 
już w przyszłym roku powinna 
wejść w sferę inwestycji [lotniczy 
zakład kupił włoski koncern lotni-
czy Agusta–Westerland – przyp. 
red.], oraz oczywiście puławskie 
Azoty, gdzie również niedługo roz-
poczną się inwestycje – podkreśla 
Krzysztof Żuk. 

Największą szansą dla Lubelsz-
czyzny są jednak środki unijne, 
zagwarantowane nie tylko w pro-
gramie Rozwój Polski Wschodniej, 
ale także w Regionalnym Programie 
Operacyjnym, w którym na pierw-
szym miejscu jest budowa lotniska 
dla Lubelszczyzny w Świdniku. 
Lecz i na tym polu pojawiły się 
zagrożenia. Z Komisji Europej-
skiej dochodzą głosy o zmianach 
w systemie podziału środków 
w 27 krajach. Mówi się, że unijne 
pieniądze nie będą bezpośrednio 
szły na rozwój najbiedniejszych 
regionów. To poważne zagrożenie; 
przecież Lubelszczyzna od zawsze 
jest zaniedbywana. Przeciw temu 
pomysłowi już protestują lubelscy 
samorządowcy, a także nasi euro-
parlamentarzyści.  •

Lubelszczyzna 2030
Nowoczesne wnętrza nowego gmachu Biotechnologii KUL, 
na razie jako wizualizacja
poniżej: Lublin może być metropolią wiedzy. Tak dużego 
potencjału intelektualnego mogą zazdrościć nam inne regiony

Korytarze kopalni węgla kamiennego „Bogdanka”. Zakład 
jest największa lokomotywą gospodarczą regionu
poniżej: Niestety na nowe i bezpieczne drogi ekspresowe 
będziemy musieli długo poczekać
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Gość lubelski

Trwa wojna między 
spółkami PKP 
Przewozy Regionalne 
a PKP Intercity. 
Wiadomo, że chodzi 
tu o pieniądze. 
Ale czy ktoś 
da gwarancje, 
że nie ucierpią 
pasażerowie?

K onflikt wybuchł kilka mie-
sięcy temu, a poszło o bile-
ty. Pasażer może kupić 

miejscówkę na pociągi Intercity 
również w kasach spółki Przewozy 
Regionalne (i odwrotnie).

Zamrożone konta
Spółka PKP PR ma wtedy obo-

wiązek przelać pieniądze na konto 
Intercity (po potrąceniu należ-
nej prowizji). Nie uczyniła tego, 
a kwota zadłużenia urosła do ok. 
127 mln złotych w skali kraju. Inter-
city wniosło sprawę do sądu, który 
na poczet spłaty 89 mln zadłuże-
nia zamroził konta bankowe spół-
ki PKP PR. Jednak to nie wszystko. 
W tym czasie zaczęła się wojna 
medialna między przewoźnikami. 

Pojawiły się zarzuty o sto-
sowanie pozycji domi-
nującej przez Intercity,  
PKP PR alarmowało, 
że nie będzie miało z cze-
go zapłacić firmom sprzą-
tającym pociągi, kolejarze 
grozili strajkiem…

Jednak pocią-
gi jak jeździły, tak 
jeżdżą. Ale czy jeśli 
spór nie wygaśnie, 
to pierwszymi po-
krzywdzonymi sta-
ną się pasażerowie? 
Szczególnie na Lu-
belszczyźnie, gdzie 
połączenie kolejowe 
jest praktycznie je-
dynym możliwym 
dla tysięcy mieszkań-
ców mniejszych miej-
scowości. – Nowy 
rozkład wchodzi  
13 grudnia. Nasze 
sprawy finansowe 
nie powinny mieć wpływu na roz-
kład jazdy, bo z tego, co widziałem, 
żadnych cięć połączeń na Lubelsz-
czyźnie nie ma. Jeżeli nie będzie 
więcej połączeń, to oferta pozosta-
nie przynajmniej w tym samym 
kształcie jak do tej pory – zapewnia 
Piotr Olszewski, rzecznik prasowy 
PKP Przewozy Regionalne. 

Miliony na kolej

Słowa rzecznika po-
twierdzają dane z Urzędu 
Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Lubelskiego, 
instytucji dotującej re-

gionalne pociągi. Sa-
morząd województwa 
przeznaczył w budże-
cie na 2009 r. kwotę 
ok. 32,4 mln zł (do-
kładnie: 32 368 000,00 
zł) z przeznaczeniem 
na dotację do tych 
przewozów. Zakła-
da się, że wydatki 
na dotację do kole-
jowych przewozów 
regionalnych w woj. 
lubelskim utrzyma-
ją tendencję rosnącą 
(2008 r. – 28,9 mln zł, 
2007 r. – 26,9 mln zł, 
2006 r. – 24,0 mln zł). 

W projekcie budże-
tu na 2010 r. wpisano 43,6 mln zł. 
Kwota nie jest jednak w pełni po-
równywalna do wydatków sprzed 
roku. Teraz obok typowej dotacji 
do przewozów mieszczą się w niej 
bowiem także dodatkowe środki 
w wysokości 6,25 mln zł z tzw. 
Funduszu Kolejowego. Owe środ-
ki mogą być przeznaczone jedynie 

na finansowanie lub współfinan-
sowanie przez samorządy woje-
wództw zadań w zakresie zakupu, 
modernizacji oraz napraw pojaz-
dów kolejowych.

Porozumienie  
do końca roku?

Faktem jest, że ogłoszenie upa-
dłości spółki PKP Przewozy Regio-
nalne jest z punktu widzenia prawa 
praktycznie niemożliwe. Pasażero-
wie zatem nie muszą się obawiać, 
że „z dnia na dzień” zabraknie regio-
nalnego przewoźnika. Jednak kon-
flikt między spółkami może i tak 
rykoszetem uderzyć w podróżnych. 
– Jeśli problemy z przepływem 
pieniędzy za bilety będą się powta-
rzać, może zostać wypowiedziana 
umowa o świadczeniu wzajemnych 
usług sprzedaży. Wtedy nie będzie 
można kupić biletu na połączenia 
drugiej spółki, bo najbliższa kasa 
będzie np. 20 km dalej. Jednocześnie 
taka sytuacja byłaby niekorzystna, 
bo pociągi spółki PR są naturalnym 
dopływem klientów dla Intercity 
– twierdzi Paweł Ney, rzecznik 
prasowy PKP Intercity. Równo-
legle między spółkami toczą się 
rozmowy. Obie strony deklarują, 
że dojdą do porozumienia w ciągu 
najbliższych tygodni.

Bartosz Rumiński
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Kolej na miliony

Komplikacje przewozowe
Czy konflikt 

między spółkami 
PKP uderzy 

w pasażerów? 
Czy połączeń 

na Lubelszczyźnie 
będzie mniej?


