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Rusza przebudowa drogi wojewódzkiej nr 815 na
odcinku Lubartów - Parczew
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 na odcinku Lubartów – Parczew (od km 26+662 do km 61+565).
21 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie przedstawiciel wykonawcy inwestycji firmy
"Strabag" – Marcin Zieliński, zastępca dyrektora d/s technicznych Oddziału "Strabag" w Lublinie oraz inwestor –
Andrzej Gwozda, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, podpisali umowę otwierającą proces realizacji
największej w historii powiatu parczewskiego inwestycji. Przebudowa, a w zasadzie budowa od podstaw nowej drogi o
długości 34,9 km będzie kosztować 260,3 mln zł, w tym 190,5 mln zł środków strukturalnych z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (fundusze Unii Europejskiej) oraz 69,8 mln zł z
budżetu województwa lubelskiego.

Starosta parczewski Jerzy Maśluch dziękował marszałkowi Sławomirowi Sosnowskiemu i Zarządowi Województwa w
imieniu mieszkańców powiatu, władz samorządowych i przedsiębiorców parczewskich za tę tak ważną dla powiatu
drogę.
Licznie zgromadzeni na sali parczewscy przedsiębiorcy i przedstawiciele władz samorządowych towarzyszyli
podpisującym umowę.
Przedstawiciel "Strabagu" zapewniał: - Zaczynamy prace natychmiast, od razu na całej długości drogi. Prace będą
wykonywane bez zamykania drogi dla ruchu pojazdów, ale prosimy kierowców o wyrozumiałość, bo od Lubartowa do
Parczewa przygotowaliśmy 15 punktów, w których wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Przejazd drogą, siłą rzeczy,
znacznie się wydłuży.
Podpisanie umowy było uroczystym finałem spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z powiatu parczewskiego
na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, którego
gospodarzami byli Sławomir Sosnowski – marszałek województwa lubelskiego i Jerzy Maśluch – starosta parczewski.
Marszałek obszernie omówił efekty realizacji RPO w całym województwie i oddzielnie w powiecie parczewskim. O
unijnych dotacjach dla przedsiębiorstw mówił Radosław Tkaczyk – zastępca dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania
Przedsiębiorczości, a Artur Habza – dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zaprezentował projekt „Biznes Lubelskie” - sieć biur wsparcia
przedsiębiorców w powiatach woj. lubelskiego.
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