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Na początek
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Panie marszałku, zostawmy
lotnisko fachowcom

Marszałek województwa Jarosław
Stawiarski z PiS zapowiada wprowadzenie programu naprawczego dla spółki Port Lotniczy Lublin.
Większościowy, wraz z gminą Lublin, właściciel PLL zwraca uwagę na ponad 30 mln zł straty, którą lotnisko zanotowało w 2018 r.,
i chce wprowadzenia cięć, bo straty dotkną spółkę także w roku 2019.
Marszałek chce redukcji etatów, bo,
dla przykładu, kosztują one – tylko w 2018 r. – ok. 13,4 mln zł. Dla porządku – lotnisko generuje straty, bo
zaczyna wykupywać obligację zaciągnięte na budowę PLL.
– Jest coś, co się nazywa „imposybilizmem”, czyli niemożnością zrobienia czegoś pozytywnego na tym
lotnisku, bo ciągle temu zarządowi [spółki PLL – red.] jest pod górkę. My uważamy, że można trochę inaczej zarządzać tym lotniskiem, przede wszystkim liczbą pracowników. To nie może być chyba
250 pracowników, tylko zdecydowanie mniej. Od tego należy zacząć
– grzmiał podczas obrad grudniowej
sesji sejmiku Stawiarski.
Zacząć miał senator PiS Józef Zając, długoletni rektor Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, która kształci studentów m.in.
na kierunkach lotniczych, wśród
nich pilotów. Na początku roku miał
on przedstawić raport na temat tego,
jak zmniejszyć lotniskowe koszty, ale
raportu wciąż nie upubliczniono.

***
Wsłuchując się w słowa marszałka i chłonąc przedstawione cyfry -

sprawa z lubelskim lotniskiem wyglądać może rzeczywiście nieciekawie. Zwłaszcza że PLL tylko w ostatnim roku stracił ponad jedną piąta pasażerów i kilka ważnych połączeń, m.in. do Niemiec, gospodarczej stolicy Unii Europejskiej.
Jednak obserwując topniejącą liczbę pasażerów, sytuacji spółki PLL nie
można rozpatrywać w oderwaniu od
całego polskiego rynku. O ile w 2018 r.
polskie lotniska obsłużyły ok. 46 mln
pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż
w roku poprzednim, o tyle w 2019 r.
wspomniany wzrost liczony rok do
roku wyraźnie wyhamował i wyniósł
już tylko skromne 5 proc. Ale nie
wszędzie. Poznańska Ławica, lotnisko
z miasta o zupełnie innych możliwościach i perspektywach niż Lublin, zanotowała spadek ponad 20-procentowy, porównywalny z naszym PLL. Powód prozaiczny i ten sam jak w przypadku Lublina – tanie węgierskie linie
Wizz Air i tu, i tam, m.in. z powodu
kłopotów z brakiem samolotów i pilotów, musiały zlikwidować swoje bazy operacyjne. Poznań stracił trzy samoloty nocujące na Ławicy i dziewięć
połączeń każdego dnia, a PLL – jeden
samolot i trzy połączenia.

***
Przyjrzyjmy się zatrudnieniu na lotnisku. Okazuje się, że marszałek Stawiarski nie ma najświeższych danych dotyczących ﬁnansowanej
przez siebie spółki. Otóż PLL zatrudnia nie 250 osób, tylko dokładnie
235. To najświeższe dane, z 31 grud-

nia 2019 r. Czy można zwolnić 10, 20,
czy 30 proc. załogi lotniska? Spójrzmy na strukturę zatrudnienia.
W Służbie Ochrony Lotniska Portu
Lotniczego Lublin pracują 74 osoby,
w Lotniskowej Służbie Ratowniczo-Gaśniczej (straż pożarna) – 39 osób,
w obsłudze naziemnej – 44 osoby,
w obsłudze technicznej – 42 osoby,
w dziale informatycznym – 6 osób,
w informacji lotniskowej – 9 osób.
Wszystkie wymienione służby pracują w systemie zmianowym przez
całą dobę, zdecydowana większość
z nich odpowiada za kwestię związane z bezpieczeństwem podróżnych.

***
Bez wspomnianych służb lotnisko nie
mogłoby być otwarte przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu,
dzięki czemu PLL jest obiektem zapasowym np. dla Okęcia czy Modlina w przypadku choćby złych warunków atmosferycznych czy kłopotów technicznych samolotów, o czym
przekonali się pasażerowie niejednego lotu. Zresztą o status portu czynnego całą dobę walczyli w 2012 i 2013 r.
wszyscy lubelscy parlamentarzyści,
także ci z PiS.
Oczywiście na lotnisku są zatrudnieni pracownicy administracyjni.
Chodzi w sumie o... 20 osób, sześć
z działu handlowego i 14 z tzw. zamówień publicznych, księgowości, kadr
czy sekretariatu. Bo nie sądzę, by
marszałkowi Stawiarskiemu chodziło o powiększony w zeszłym roku zarząd Portu Lotniczego Lublin o Sebastiana Meitza, osobę z nominacji PiS.

***
Nie sądzę, by marszałkowi
Stawiarskiemu chodziło
o powiększony w zeszłym roku
zarząd Portu Lotniczego Lublin
o Sebastiana Meitza, osobę
z nominacji PiS

I jeszcze. Według standardów UE
dla małych lotnisk (ruch poniżej miliona osób w ciągu roku) na tysiąc
pasażerów powinno przypadać dokładnie 1,2 lotniskowego etatu. Jako
że w zeszłym roku PLL obsłużył 357
tys. podróżnych, na lotnisku powinno pracować 428 osób. l
Jacek Brzuszkiewicz
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O tym się mówi

Jak wejść do hermetycznej
– Przed kilkoma laty, chcąc się umówić
na spotkanie z menedżerem z ﬁrmy
farmaceutycznej, musiałem czekać
trzy miesiące. Dziś, gdy jestem przejazdem, dzwonię i umawiamy się na
kawę – opowiada Piotr Taracha, prezes
drukarni Intrograf.

Jacek Brzuszkiewicz
Mieszcząca się w streﬁe ekonomicznej drukarnia Intrograf jest liderem w produkcji
ulotek medycznych i jednym z trzech czołowych graczy na rynku opakowań leków.
Firma w ciągu sześciu lat po przeprowadzce na Felin podwoiła obroty.

Pięć lat podpatrywania
Piotr Taracha został prezesem Intrografu
w 2003 r. Skończył prawo na KUL, studia dla
dyrektorów ﬁnansowych oraz studia MBA.
W świecie lubelskiego biznesu jest osobą
znaną i rozpoznawalną. W 1998 r. w wieku
31 lat wygrał konkurs na dyrektora Okręgu
Poczty Polskiej w Lublinie, ﬁrmy zatrudniającej wtedy w południowo-wschodniej Polsce ponad 10 tys. ludzi. Taracha został jej
szefem, wkrótce przed wejściem do kraju
zachodnich koncernów oferujących usługi pocztowe. Dał radę i przekształcił Pocztę Polską, wtedy przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, w dobrze zorganizowaną
ﬁrmę, która mogła na rynkowych zasadach
walczyć o klienta. Po odejściu z PP krótko
zarządzał spółką, która pod Lublinem produkowała segregatory. W 2003 r. został prezesem Intrografu, drukarni mieszczącej się
na lubelskich Bursakach.
– Zajmowaliśmy się praktycznie wszystkim: drukowaniem ulotek reklamowych, gazet, różnego rodzaju opakowań, także dla
ﬁrm farmaceutycznych. Firma powoli, ale
się rozwijała – opowiada prezes Taracha.
I dalej: – Inwestowaliśmy w coraz nowocześniejsze maszyny, jednak klienci, zanim
dotarli na halę produkcyjną, musieli się dostać do środka. A ﬁrma z zewnątrz, jej otoczenie, mówiąc delikatnie, do najbardziej
atrakcyjnych nie należała. Chcąc iść naprzód,
musieliśmy zmienić siedzibę.
Wybór padł na strefę ekonomiczną,
bo tam był uzbrojony teren, infrastruktura i możliwości. Co ciekawe, budowa nowej siedziby drukarni trwała niespełna rok,
a prace przygotowawcze, planistyczne – prawie pięć lat.

• Piotr Taracha: – Chcąc podpisać kontrakt z firmą farmaceutyczną, trzeba spełnić
niezwykle wymagające normy FOT. KRZYSZTOF MAZUR / AGENCJA GAZETA (4)

Intrograf
Firma zatrudnia dziś 270 pracowników i po
Aliplaście jest jedną z największych firm
w strefie ekonomicznej na Felinie. 95 proc.
produkcji to ulotki medyczne i opakowania
na leki. W tej ostatniej dziedzinie firma jest
liderem na polskim rynku.
Intrograf razem z lubelską agencją reklamową Vena Art już od 15 lat wydaje kalendarz
artystyczny. Wspomniane firmy wraz z jurorami, przedstawicielami lubelskich mediów,
nagradzają wybitne postaci tytułami Bene
Meritus Terrae Lublinensi (dobrze zasłużeni
dla Lublina).

Obroty drukarni Intrograf
• 2013 r. – 45,5*
• 2014 r. – 51,8**
• 2015 r. – 49,8
• 2016 r. – 54
• 2017 r. – 65
• 2018 r. – 69,6
• 2019 r. – 92,5
* w milionach złotych
** przeprowadzka firmy na Felin

Piotr Taracha: – Chcieliśmy wybudować
najnowocześniejsza drukarnie, nawet nie
w Polsce, tylko w całej Europie. Dlatego wciąż
jeździliśmy i podpatrywaliśmy. W ten sposób eliminowaliśmy wszystkie ewentualne
błędy i niedociągnięcia.
Inwestycja na Felinie kosztowała ponad
30 mln zł.

Specjalne czepki,
żadnych komórek
Firma przeprowadziła się na Felin w 2014
r. Na początku druk ulotek informacyjnych
i opakowań leków dla ﬁrm farmaceutycznych w portfolio Intrografu nie przekraczał
kilku procent. Dziś zamówienia z tych koncernów to ok. 95 proc. produkcji. Dziś Intrograf na polskim rynku jest absolutnym liderem pod względem produkcji ulotek medycznych i jednym z trzech czołowych graczy na
rynku opakowań leków.
– To bardzo prestiżowa branża, ale niesłychanie trudna, wymagająca, przez to
bardzo hermetyczna dla nowych graczy.
Chcąc podpisać kontrakt z ﬁrmą farmaceutyczną, trzeba spełnić niezwykle wymagające normy, jeśli chodzi np. o jakość, bezpieczeństwo czy spełnienie innych wymagań. Wszystko musi być potwierdzone powtarzającymi się audytami. Oczywiście nie
ma się co dziwić – opakowanie, ulotka informacyjna to tak naprawdę część sprzeda-
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branży
wanego leku. W tym biznesie nie ma miejsca na najmniejsze błędy czy niedociągnięcia – tłumaczy prezes Taracha.
Zresztą drukarnia Intrografu laikowi
trochę przypomina fabrykę leków. Wszyscy pracownicy mają na głowie specjalne
czepki, na hali, gdzie odbywa się produkcja, obowiązuje całkowity zakaz wnoszenie zegarków czy aparatów telefonicznych.
To ostre wymogi ﬁrm farmaceutycznych.
Co ciekawe, hala produkcyjna Intrografu
w niczym nie przypomina drukarni znanej
z ﬁlmów, z której taśm schodzą wydrukowane gazety. W Intrograﬁe nakładanie na
papier kolejnych warstw kolorów odbywa
się wewnątrz długich na kilkadziesiąt metrów kosmicznych maszyn.
Taracha: – Pamiętam, przed kilkoma, kilkunastoma laty, chcąc wbić się na spotkanie
z prezesem ﬁrmy farmaceutycznej, członkiem jej zarządu czy menedżerem, trzeba
było ustawiać się w kolejce. Oczekiwanie
trwało nawet kilka miesięcy, o ile w ogóle
spotkanie dochodziło do skutku. Przez lata
wyrobiliśmy sobie markę, zdobyliśmy pozycję na rynku, opinię wiarygodnego kontrahenta. Efekt jest taki, że gdy wracam z trasy,
dzwonię do menedżera ﬁrmy farmaceutycznej, z którą współpracujemy, i umawiam się
na lunch czy kawę. Oczywiście kurtuazyjnie,
bo kwestie biznesowe są już ułożone.

Lotnisko, ekspresówka,
dostępność

1 LU

Kiedy Intrograf przeprowadzał się na Felin, obroty drukarni nieznacznie przekraczały 45 mln zł. Dziś są dwukrotnie wyższe
(patrz ramka).
– Gdy przenosiliśmy się na Felin, zwracaliśmy uwagę na logistykę, czyli przede
wszystkim na lokalizację, obok ekspresówki. Bo trzeba wiedzieć, że każdego miesiąca
z terenu naszej ﬁrmy wyjeżdża grubo ponad
100 tirów, które nie mogą kluczyć wąskimi
uliczkami na terenie dzielnicy Bursaki – tłumaczy Piotr Taracha.
I przedstawia kolejne argumenty za Felinem: – Nie mniej ważną rolę odgrywa lotnisko. W tej chwili nasz eksport to już prawie 20 proc. produkcji. Kooperujemy z ﬁrmami z Niemiec, Irlandii, Czech, Szwajcarii, Holandii i Belgii. Współpraca nie byłaby możliwa, gdyby nie szybkie połączenie
lotnicze z Europy na Okęcie i dalej do Lublina. Nikt dziś nie wyobraża sobie robienia biznesu z kilkoma przesiadkami na lot-

niskach, a na koniec podróżą samochodem
z Warszawy do Lublina.
Intrograf od lat stawia na dobre relacje
z klientem, ale na zupełnie innej płaszczyźnie.
– Zapraszamy naszych klientów z całej
Polski i Europy na Akademię Poligraﬁi. To
unikatowy projekt w skali Europy, podczas
którego pokazujemy, uczymy, jak projektować opakowania. Co np. jest kluczowe w grze
kolorów, co jest ważne, a co odgrywa trochę
mniejszą rolę. Dzięki temu nasz klient staje się bardziej świadomy i wie, czego chce.
To pomaga w biznesie i ma także inną wartość. Po powrocie do domu nasz klient opowie rodzinie, znajomym, że był w takim fajnym mieście jak Lublin. I pewnie tu wróci.
A my wszyscy na tym skorzystamy (śmiech).
Intrograf rozwija się, zwiększa obroty
i powoli zaczyna się dusić. Dlatego zarząd
spółki podjął decyzję o rozbudowie drukarni, w wyniku czego jej powierzchnia zwiększy się o połowę. Pieniądze na ten cel będą
pochodzić m.in. ze sprzedaży nieruchomości na Bursakach.
Taracha: – Gdy podejmowaliśmy decyzję
o przeprowadzce na Felin, kupiliśmy większą
parcelę z myślą o rozbudowie ﬁrmy. Wówczas zakładaliśmy, że stanie się tak za 10–12
lat. Jednak tempo rozwoju Intrografu znacznie wyprzedziło nasze plany. l
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Transport publiczny

Skąd wziąć 28 mln zł
• Tomasz
Fulara: – Jeszcze
w ubiegłym roku
wydatki na komunikację zbiorową
w Lublinie
wyniosły
196,9 mln zł.
Tymczasem
w 2020 r.
skurczyły się
do 168,6 mln zł.
Wychodzi
o 28,3 mln zł
mniej. To mniej
więcej 15 proc.
pieniędzy mniej.
Sporo
FOT. JAKUB ORZECHOWSKI /
AGENCJA GAZETA

– W przyszłości lublinianin, który
mieszka na Czubach i tu płaci podatki,
za bilet miesięczny komunikacji miejskiej będzie płacił mniej niż jego sąsiad
z bloku, który także mieszka w Lublinie, ale formalnie wciąż jest związany
z Biłgorajem i w dalszym ciągu rozlicza
się z tamtejszym urzędem skarbowym
– tłumaczy prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie
Tomasz Fulara.

ROZMOWA Z
TOMASZEM FULARĄ
JACEK BRZUSZKIEWICZ: Tłok w autobusach i trolejbusach, nerwy pasażerów. Tak wyglądała podróż niektórymi
liniami komunikacji miejskiej w Lublinie w ostatnim tygodniu stycznia. Co
się stało?
TOMASZ FULARA: Przed świętami Bożego
Narodzenia w szkołach, a także na wyższych
uczelniach rozpoczęła się przerwa świąteczna. Potem był Nowy Rok, Święto Trzech Króli i zimowe ferie dla szkół, które tak naprawdę rozpoczęły się 11 stycznia i trwały aż do
26 stycznia. Z kolei ostatni tydzień stycznia

na niektórych wyższych uczelniach to rozpoczynająca się sesja egzaminacyjna. Jako że w tym okresie ruch w mieście był dużo mniejszy, Zarząd Transportu Miejskiego
w Lublinie, zresztą zgodnie z naszymi sugestiami, wprowadził świąteczno-feryjny rozkład jazdy. Wracając do pytania: w grudniu
i styczniu na ulice wyjechało mniej autobusów i trolejbusów, co było zauważalne.
Idźmy dalej. Zaczął się luty, skończyły się
ferie, wkrótce na wyższych uczelniach
dobiegnie końca sesja egzaminacyjna.
A autobusów i trolejbusów wciąż jeździ
mniej niż w listopadzie.
– To zupełnie inna sprawa, absolutnie niezależna od Zarządu Transportu Miejskiego
w Lublinie czy największego przewoźnika
w mieście, czyli spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.
Chodzi o sytuację makroekonomiczną
dotyczącą m.in. niedoszacowania subwencji
oświatowej, zmian w podatku PIT czy zwolnienia z podatku osób do 26. roku życia. Chcę,
żeby to jasno wybrzmiało: taką decyzję podjął
rząd. A to oznacza mniej pieniędzy w budżecie wszystkich samorządów, także Lublina.
Ale to nie wszystko, bo obniżeniu dochodów samorządów towarzyszy wzrost kosztów

utrzymania komunikacji miejskiej. W ostatnim czasie w górę poszły o kilkadziesiąt procent koszty energii elektrycznej, wzrosły ceny oleju napędowego, także koszty zatrudnienia pracowników, co jest związane ze wzrostem płacy minimalnej.
To wszystko musiało doprowadzić do
decyzji o zmniejszeniu wydatków w całym
miejskim budżecie. Także na komunikację
zbiorową. Na chłodno przyjrzyjmy się liczbom. Jeszcze w ubiegłym roku wydatki na
komunikację zbiorową w Lublinie wyniosły
196,9 mln zł. Tymczasem w 2020 r. skurczyły się do 168,6 mln zł. Wychodzi o 28,3 mln
zł mniej. To mniej więcej 15 proc. pieniędzy
mniej. Sporo.
Czyli ograniczenia są nieuniknione?
– Podobny problem dotyczy większości polskich miast. Niektóre samorządy, np. w Kielcach czy Białymstoku, radzą sobie, podwyższając ceny biletów o wspomniane kilkanaście procent. Lublin uznał, że nie będzie drenował kieszeni mieszkańców. Nie będzie też
likwidacji linii. Przecież nie zlikwidujemy
linii nr 8 czy nr 25, którymi dojeżdżają do
dokończenie na s. 8
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dokończenie ze s. 6

szkoły i pracy mieszkańcy Zemborzyc, czy
nie zlikwidujemy linii nr 159, która dowozi do centrum mieszkańców z jednej strony
Czubów i LSM, a z drugiej Tatar i Bronowic.
Lublin postawił na ograniczenie kursów.
Ma być ich o 15 proc. mniej w porównaniu
z okresem przed wprowadzeniem specjalnego rozkładu jazdy świąteczno-feryjnego.
To była trudna decyzja, ale w obecnej sytuacji nieunikniona.
Co to oznacza w praktyce?
– Oznacza to, że autobusy i trolejbusy pokonają w lutym 1,5 mln tzw. wozokilometrów – to o 0,3 mln mniej niż w listopadzie
ubiegłego roku. Zmniejszenie częstotliwości
przejazdów może dotyczyć nawet 90 proc.
wszystkich linii. To dane ZTM.
By sytuacja była jak najmniej uciążliwa
dla mieszkańców, w pierwszej kolejności
ograniczenia kursów dotyczą weekendów,
kiedy zapotrzebowanie na przejazdy jest
najmniejsze. I tak autobusy, które w soboty
kursowały co 20 minut, od początku lutego
kursują co pół godziny. Częstotliwość kursów w niedzielę zmieniła się z 30 na 50 minut, a w dni powszednie – z 15 na 20 minut.
Podsumowując: Lublin zrobił wszystko, by
te ograniczenia były jak najmniej uciążliwe
dla mieszkańców.
Czyli na autobusy i trolejbusy będziemy
czekać dłużej?
– Nie będę ukrywał, że w tej sytuacji czuję się
mało komfortowo. Bo z jednej strony władze Lublina zamawiają elektryczne autobusy, rozbudowują sieć trakcji trolejbusowej,
stawiają na coraz bardziej przyjazny transport niskoemisyjny, zachęcając mieszkańców do odkorkowania centrum i zostawienia
aut w domu, a z drugiej strony są zmuszone
– decyzją odgórną – do ograniczenia kursowania tych samych autobusów i trolejbusów.
Trzeba znaleźć te brakujące 28 mln zł.
Gdzie ich szukać?
– Szacunki wskazują, że w Lublinie mieszka nie 320 tys. czy 330 tys. osób, które są tu
zameldowane i tu rozliczają się z urzędem
skarbowym, tylko o ok. 40–50 tys. więcej. To
osoby, które przyjechały do Lublina z Zamościa, Chełma, Tomaszowa Lubelskiego, także z innych województw. Na studia, do szkoły czy do pracy. Tutaj kupiły mieszkania, tutaj osiadły i tutaj mieszkają. Ale wciąż rozliczają się z urzędem skarbowym tam, skąd
kiedyś przyjechały. Przez niedopatrzenie, zaniechanie czy po prostu z pośpiechu.
Lubelskie MPK włącza się w akcję zachęcającą wspomnianych „mieszkańców”
Lublina, by z naszym miastem związali się
w sposób formalny i tutaj płacili podatki, bo

• W Lublinie nie będzie podwyżki cen biletów. Ograniczono liczbę kursów autobusów
i trolejbusów FOT. KRZYSZTOF MAZUR / AGENCJA GAZETA

• Ograniczenia kursów dotyczą przede wszystkim weekendów
FOT. KRZYSZTOF MAZUR / AGENCJA GAZETA

Prezes Fulara: – Szacunki
wskazują, że w Lublinie mieszka
nie 320 tys. czy 330 tys. osób,
które są tu zameldowane
i tu rozliczają się z urzędem
skarbowym, tylko
o ok. 40–50 tys. więcej

to nam wszystkim się opłaci. Przypominają o tym reklamy zamieszczone na naszych
autobusach i trolejbusach. Pierwsze z nich
już jeżdżą po Lublinie. Zresztą nasza spółka
wpisuje się w wielką akcję ratusza zachęcającą, by mieszkańcy Lublina właśnie w naszym mieście płacili podatki. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, m.in. elektryczne auto.
Skoro do kasy Lublina wpłynie więcej
pieniędzy z podatku PIT, to miasto bę-

dzie miało więcej środków na budowę
nowych dróg, szkół, żłobków, także na
zakup nowych pojazdów komunikacji
miejskiej. Ale co z tego będzie miał Kowalski, który pójdzie do urzędu i formalnie „przeprowadzi” się z Biłgoraja, a potem rozliczy się w Pierwszym Urzędzie
Skarbowym w Lublinie?
– Same korzyści. W przyszłości będzie płacić za bilet miesięczny komunikacji miejskiej tyle co dziś, ale jego sąsiad, który także mieszka w Lublinie, ale formalnie wciąż
będzie związany z Biłgorajem i tamtejszym
urzędem skarbowym, za przejazdówkę zapłaci więcej.
Przecież taka sama zasada może obowiązywać np. przy kupnie biletów na baseny
Aqua Lublin, ale także w przypadku kolejki
do żłobka, przedszkola czy szkoły. Przecież
to jest nieuniknione. Zresztą podobną politykę stosują już władze Warszawy z tzw. słoikami. Skoro chcesz korzystać z naszej, coraz lepszej, miejskiej infrastruktury, musisz
ją wspierać swoimi podatkami. I to jest sprawiedliwe. Prawda? l
Rozmawiał Jacek Brzuszkiewicz
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Chrzanów

Narty bez śniegu. Możliwe
Mimo że w Chrzanowie ostatni śnieg
widzieli na początku stycznia zeszłego
roku, największa stacja narciarska na
Lubelszczyźnie tętni życiem.

Jacek Brzuszkiewicz
– Ruszyliśmy dokładnie 1 stycznia. Proces
naśnieżania stoku 20 armatkami zajął nam
dokładnie cztery dni. Jednak wszystko kosztuje. Paliwo, prąd, robocizna. Uruchomienie
stacji podczas kapryśnej pogody, takiej jak
tej zimy, to wydatek rzędu co najmniej 100
tys. zł. Ale przecież narciarstwo to moja pasja – tłumaczy właściciel stacji narciarskiej
w Chrzanowie Piotr Rzetelski.

Taka mała stacja narciarska
Chrzanów w powiecie janowskim to godzina
spokojnej drogi z Lublina. Bliżej jest przez
Bychawę i Starą Wieś, ale wygodniej drogą
wojewódzką nr 835 przez Goraj. Jest druga połowa stycznia, ale pogoda jak podczas
przedwiośnia. Po drodze mijamy burozielone pola. Najmniejszego śladu śniegu. Aż do
Chrzanowa Czwartego. Tam Wąska droga
kończy się na zapchanym autami parkingu,
a po prawej stronie... ściana śniegu!
Na stoku Narciarski Raj u Rzetelskiego,
bo taka jest pełna nazwa stacji narciarskiej,
pracują kolejka kanapowa i dwa równoległe wyciągi orczykowe. Na stoku ponad setka narciarzy, kilka szkółek z maluchami. Pełną parą pracują wypożyczalnie sprzętu i góralska chata, gdzie można zamówić grzane
wino i kwaśnicę.
– Słuchaj, jak w Białce Tatrzańskiej – komentuje z zachwytem młoda para, która
przyjechała do Chrzanowa ze Stalowej Woli.

• Koszt budowy kolei krzesełkowej to ok. 5 mln zł

Dziś chrzanowska góra
jest jednym z najwyższych
wzniesień na Lubelszczyźnie,
piętrząc się ok. 327 m n.p.m.

Z antypodów do Chrzanowa
Piotr Rzetelski pochodzi z Baranowa w powiecie puławskim. Pierwsze poważne pieniądze zarobił w latach 90. w Australii, pracując jako pomocnik u dekarzy. Potem prowadził dyskotekę i restaurację.
Odpowiedniego miejsca szukał prawie
pół roku. Stok musiał mieć prawidłowe nachylenie, powinien się znajdować po północnej stronie góry, aby śnieg nie topniał zbyt
szybko, a przede wszystkim odpowiedni mikroklimat. Na koniec – wzniesienie musiało być na sprzedaż. W ten sposób Rzetelski
traﬁł do Chrzanowa, cichej miejscowości 70
km od Lublina.
Stacja narciarska w Chrzanowie działa
od stycznia 2007 r. Oprócz mikroklimatu

ma coś jeszcze: jedyną na Lubelszczyźnie
kolejkę kanapową.
Trzeba wiedzieć, że budowa kolei krzesełkowej w Chrzanowie to potężne przedsięwzięcie logistyczne. Rzetelski zamówił wyciąg jeszcze w 2016 r. w jednej ze szwajcarskich ﬁrm. Czteroosobowe kanapy dotarły
na Lubelszczyznę rok później.

Brak śniegu? To żaden problem
Wcześniej właściciel stacji musiał podnieść
wzniesienie, na którym znajduje się wyciąg,

FOT. KRZYSZTOF MAZUR / AGENCJA GAZETA

o 12 metrów także dlatego, by jego szczytową część osłonić od wiatru, który powodował szybsze topnienie śniegu. Dziś chrzanowska góra jest jednym z najwyższych wzniesień na Lubelszczyźnie, piętrząc się ok. 327
m n.p.m. Dla porównania Krągły Goraj niedaleko Lubyczy Królewskiej przy granicy
z Ukrainą, czyli szczyt najwyższy, liczy 389
m n.p.m.
Na początku stycznia 2017 r. pierwsza
kolej krzesełkowa została formalnie oddana do użytku.
– Długość kolei krzesełkowej to 380 metrów, a jej przepustowość to nawet 2,3 tys.
osób na godzinę. Inwestycja kosztowała w sumie ok. 5 mln zł – tłumaczy Rzetelski.
I dodaje: – Kolej krzesełkowa dodaje nam
zupełnie nową jakość. Sprawia, że w weekendy w Chrzanowie skończyły się kolejki
do wyciągów.
Ale kolej kanapowa to nie koniec inwestycji w Chrzanowie. Rzetelski już dziś praktycznie uniezależnił się od kapryśnych warunków atmosferycznych, budując na stoku
cały system armatek śniegowych. l
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COR-LAR-MED
Nowoczesne technologie w laryngologii
Endoskopowe Nawigowane Operacje Zatok Przynosowych
Leczenie Operacyjne Chrapania i Bezdechu metodą Chirurgii Radiofalowej (Ellman)
Funkcjonalne plastyki przegrody nosa i nosa zewnętrznego
•

nowoczesny unit laryngologiczny z torem
wizyjnym do diagnostyki endoskopowej
i fiberoskopowej nosa, krtani, zatok,
III migdałka u dzieci

•

diagnostyka audiometryczna
i tympanometryczna zaburzeń słuchu

•

operacje endoskopowe i plastyczne nosa,
przegrody nosa, małżowin nosowych,
polipów, zatok z użyciem Shavera

•

•

15 minut
jazdy
od centrum
Lublina

dorośli i dzieci

operacje plastyczne podniebienia,
języczka, migdałków, małżowin
nosowych u pacjentów z bezdechem
z użyciem aparatu Ellman do chirurgii
radiofalowej (precyzja cięcia wyższa niż
laserem C02)

•

diagnostyka polisomnograficzna chrapania
i bezdechu podczas snu,

jako jedyni w województwie Lubelskim
jesteśmy ośrodkiem wykonującym operacje
endoskopowe zatok przynosowych/polipów
z użyciem nawigacji śródoperacyjnej!!!

Więcej informacji na www.cor-lar-med.pl, www.laryngologswidnik.pl
Świdnik ul. Spadochroniarzy 16A,
rejestracja: pon-pt 11.00-18.00, tel. 602 832 515, pon-czw 14.30-18.00 tel. 81 458 00 68
ZAPRASZAMY

WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

W PONIEDZIAŁEK I WE WTOREK W „WYBORCZEJ”

W PONIEDZIAŁEK PORADNIK

Jak działa
pakiet
onkologiczny
WE WTOREK SPECJALNY DODATEK

Nowotwory
kobiece
• profilaktyka
• nowoczesne leczenie
1 LU

TYLKO ZDROWIE

W KAŻDY PIĄTEK W „WYBORCZEJ”
DODATEK DO „GAZETY WYBORCZEJ” 11 LUTEGO 2020

NOWOTWORY KOBIECE
CZYM JEST

IMMUNOTERAPIA
JAK MIEĆ
DZIECKO PO
LECZENIU RAKA
RAK PIERSI.
CO PO DIAGNOZIE
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Sylwetka

Halina Chrzanowska
z prestiżową nagrodą
Firma deweloperska z Lublina
Chrzanowscy Development otrzymała
Złotą Statuetkę Lidera Polskiego
Biznesu. To jedno z najbardziej
cennych wyróżnień.

Aneta Kowalczyk
Prestiżową nagrodę wręczono pod koniec
stycznia podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu BCC w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie.

Wszystko, co zrobiliśmy,
zostało dostrzeżone
Halina Chrzanowska odebrała statuetkę za
wieloletni wkład w rozwój branży mieszkaniowej, rzetelność oraz wyniki ekonomiczne.
Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu to jedne z najbardziej prestiżowych nagród w branży. Nominacje otrzymają ﬁrmy
wyłonione przez Jury w procesie konkursowym. Spośród ﬁrm nominowanych jury wyłania laureatów Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu.
Warto podkreślić, że w tegorocznej Gali w Teatrze Wielkim, wśród blisko 2 tysięcy gości, obok najlepszych przedsiębiorców z całej Polski – członków Business Center Club, znaleźli się także członkowie rządu, parlamentarzyści, dyplomaci, wybitni
przedstawiciele świata kultury, nauki, także znani publicyści.
– To dla mnie wielkie wyróżnienie. Nagrodę traktuje, jako zwieńczenie kilkudziesięciu
lat spędzonych w biznesie. Wyróżnienie dla
mnie jest szczególnie ważne także dlatego,
że pokazuje że wszystko, co w tym okresie
zrobiliśmy zostało dostrzeżone i miało swój
sens - tłumaczy w rozmowie z „Wyborczą”
Halina Chrzanowska, laureatka Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu BCC.

Nowa działalność
budowana od podstaw
Kim jest Halina Chrzanowska?
Na początku swojej drogi w biznesie
wspólnie z bratem otworzyła skład materiałów budowlanych Stalmet. Potem prowadziła w Lublinie stacje paliw.

• Najbardziej cenie w sobie to, że udało mi się pogodzić rolę matki, żony, babci i przedsiębiorcy FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Na pytanie o główne
cechy charakteru Halina
Chrzanowska bez chwili
zawahania wymienia:
– Uczciwość, pracowitość
i terminowość

Od 20 lat w branży deweloperskiej. Dziś
jest prezesem spółki Chrzanowscy Development. Podkreśla, że za każdym razem nową
działalność budowała od podstaw. Co ciekawe, wszystkie ﬁrmy Haliny Chrzanowskiej
funkcjonują do dziś.

Uczciwość, pracowitość
i terminowość
Na pytanie o główne cechy charakteru bez
chwili zawahania wymienia: – Uczciwość,
pracowitość i terminowość.
Z kolei główna wada? - Chcę wszystko zrobić sama, bo uważam, ze zrobię to najlepiej.
I jeszcze o głównej dewizie: - Najbardziej
cenie w sobie to, że udało mi się pogodzić
rolę matki, żony, babci i przedsiębiorcy. I że
wśród ogromu obowiązków nie zaniedbałam
rzeczy dla mnie najważniejszej – rodziny. l
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Po godzinach

Smakuj i wypoczywaj
w zabytkowym browarze
Perła od sześciu lat rewitalizuje zabytkowy teren browaru przy ul. Bernardyńskiej i udostępnia zmodernizowaną przestrzeń mieszkańcom Lublina
i turystom.

Aneta Kowalczyk
Założycielem historycznym browaru w Lublinie był urodzony w Poznaniu Karol Rudolf
Vetter. W roku 1844 nabył on zabudowania
po klasztorze oo. Reformatów przy ul. Bernardyńskiej 15, gdzie w 1845 r. otworzył destylarnię, a rok później browar.
Dziś lubelski browar jest jednym z największych regionalnych producentów piwa w Polsce. Perła – wiodąca marka browaru – cieszy
się uznaniem i popularnością w całym kraju
i z powodzeniem zdobywa kolejne rynki zagraniczne, stając się jednym z najbardziej znanych i cenionych produktów z Lubelszczyzny.
Od 2014 r. Perła rewitalizuje zabytkowy
browar, udostępniając zmodernizowaną przestrzeń mieszkańcom Lublina i turystom. Obecnie działa tu słynąca ze znakomitej kuchni oraz
gatunków piw warzonych wyłącznie na jej potrzeby Perłowa Pijalnia Piwa, Apartamenty
Browar Perła oraz trasa zwiedzania po podziemiach browaru. Dodatkowo latem swoje
podwoje otwiera tam plenerowe Kino Perła.

• Perłowa Pijalnia Piwa FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Apartamenty Browar Perła to doskonała
baza dla osób, które zdecydują się na kilkudniowy pobyt w mieście.

Podziemia Browaru Perła

Perłowa Pijalnia Piwa
To lokal ﬁrmowy Perły i miejsce nawiązujące do
bogatej tradycji browarnictwa na Lubelszczyźnie oraz krzewiące kulturę piwną. Na potrzeby
Perłowej są przygotowywane specjalne gatunki
piw, dostępne tylko w tym miejscu. Odbywają
się w niej również premiery nowych trunków,
które później traﬁają do szerszej dystrybucji.
Kuchnia Pijalni wpisuje się w nurt slow
food. Zapewnia niepowtarzalną okazję do celebrowania posiłków i odkrywania ich prawdziwych smaków w kompozycji z piwem.

• Apartamenty Browar Perła
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

Wiodąca przez podziemia trasa turystyczna
składa się z 20 pomieszczeń poprodukcyjnych,
w których jeszcze do niedawna warzono piwo.
Zwiedzanie odbywa się w grupach 12–15-osobowych, którym towarzyszy przewodnik.
W jednym z pomieszczeń podziemi znajduje się sala degustacyjna z widokiem na podświetlone tanki piwne, gdzie można spróbować produktów wytwarzanych aktualnie przez Perłę – Browary Lubelskie SA. l

Więcej informacji

Apartamenty Browar Perła
To siedem nowoczesnych i komfortowych
apartamentów o powierzchni od 25 do 62 m
kw., zlokalizowanych w zabytkowym kompleksie przy ul. Bernardyńskiej 15 w Lublinie,
oddalonych o niecałe 10 minut pieszo do urokliwego Starego Miasta i o mniej więcej 15 minut pieszo od dworca PKP oraz dworca PKS.

• www.facebook.com/PerlowaPijalniaPiwa
• www.facebook.com/apartamentybrowarperla,
tel. 667 997 103

• Podziemia Browaru Perła
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

• www.perla.pl/podziemiabrowaru,
tel. 669 611 981
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