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Wspieramy mamy  
i maluchy

W małych miejscowościach i wsiach brakuje 
miejsc w żłobkach i przedszkolach. Miasta i gminy 
tworzą je wykorzystując fundusze europejskie.

05 Prawie 100 milionów złotych dla szpitali  
w województwie lubelskim

Modernizacja bloku operacyjnego w Białej Podlaskiej, zakup nowo-
czesnej aparatury medycznej w Chełmie czy remonty wielu oddziałów 
w szpitalu w Lublinie – to tylko kilka zadań z imponującego projektu.

08

LUBELSKIE  
na chwilę  
lub... na dłużej 06

Nasz region to idealne miejsce 
do realizowania pasji z zakresu kultury, 
sztuki, ale też do kontaktu z przyrodą. 
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Muzeum Nadwiślańskie w Kazimie-
rzu Dolnym, Muzeum Zamoy-

skich w Kozłówce i Muzeum Lubelskie 
otrzymają w sumie prawie 63 mln zł. 
Znaczna część środków pochodzi z Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, a 10,2 mln dokładamy 
z budżetu województwa. 

Co zmieni się w Muzeum 
Nadwiślańskim?
Placówka otrzyma 11,43 mln zł wspar-
cia. W ramach tej kwoty planowany jest 
remont konserwatorski i modernizacja 
ekspozycji w zabytkowych obiektach. 
Przewidziano remont Kamienicy Cele-
jowskiej, Domu Kuncewiczów, Domu 
wójtowskiego z Modliborzyc, Spichle-
rza zbożowego (siedziba Oddziału Przy-
rodniczego), Dworu z Gościeradowa 
oraz ich otoczenia. Pieniądze zosta-
ną też wykorzystane przystosowanie 
budynku do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnościami i zakup urządzeń 
energooszczędnych.

Atrakcją będzie wprowadzenie do Mu-
zeum multimediów, stworzenie ogrodu 
dydaktyczno-kulturalnego z roślin-
nością historyczną, oferta edukacyjna 
dostosowana do programu szkół, kino 
letnie, czy wyjątkowe pokoje do wynaję-
cia – to wszystko przed nami!

Remonty  
na salonach
Na przebudowę i konserwacje budyn-
ków Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 
otrzyma 29,66 mln zł. Nowe życie do-
staną dwie oficyny, stajnia i teatralnia. 
Projekt obejmuje wykonanie robót 
budowlano-konserwatorskich i insta-
lacyjnych, zagospodarowanie terenu, 
a także zakup wyposażenia niezbęd-
nego do stworzenia nowej oferty kul-
turalno-edukacyjnej. Atrakcją będzie 
udostępnienie turystom dodatkowej in-
frastruktury, dotychczas nie użytkowa-
nej. Miejsca te zostaną przeznaczone na 
nowe interaktywne wystawy, również 
multimedialne. 

Już po raz piętnasty Zarząd Wojewódz-
twa Lubelskiego przyznał stypendia za 

twórczość artystyczną, upowszechnianie 
kultury i opiekę nad zabytkami. W tym 
roku nagrodami o łącznej wartości 145 
tys. zł wyróżniono 142 osoby.

– W imieniu własnym, marszałka Sła-
womira Sosnowskiego i całego Zarządu 
Województwa Lubelskiego, chciałem 
pogratulować Wam, drogie dzieci i mło-
dzieży, choć mamy też kilkoro starszych 
stypendystów, talentu. Życzę, byście ten 

talent rozbudzali, rozwijali i czerpali z 
tego, co dzisiaj jest pasją Waszego życia. 
By to było zawsze coś, co daje wielką ra-
dość, z czego potraficie się cieszyć, czym 
potraficie się dzielić – mówił podczas uro-
czystego wręczenie dyplomów stypen-
dialnych w sali widowiskowej Teatru im. 
Juliusza Osterwy w Lublinie Krzysztof 
Grabczuk, wicemarszałek Województwa 
Lubelskiego. – Pamiętajcie! Kultura jest 
wielką wartością. Ludzie, którzy uczest-
niczą w życiu kulturalnym, mają z jednej 
strony dużą pokorę wobec życia, z drugiej 

dystans do otaczającej rzeczywistości. 
Bardziej rozumieją kulturę innych, potra-
fią być bardziej tolerancyjni – dodał wice-
marszałek Grabczuk.

Najwięcej nagród, bo aż 71, trafiło do 
muzyków. Pozostali stypendyści repre-
zentują następujące dziedziny: plastyka 
(41), fotografia (15), teatr (11), film i literatu-
ra (po 2). Imienną listę stypendystów oraz 
obszerną galerię zdjęciową z uroczystości 
wręczenia stypendiów znajdą Państwo 
na stronie internetowej Województwa 
Lubelskiego – www.lubelskie.pl . (SAB)

63 mln dla lubelskich muzeów

145 tysięcy złotych dla artystycznych stypendystów

KRZYSZTOF GRABCZUK, wicemarszałek woj. lubelskiego 
oraz radne województwa Maria Gmyz i Celina Stasiak w towarzystwie
 tegorocznych stypendystów

MUZEUM W KOZŁÓWCE wyremontuje 
m.in. 2 oficyny, stajnię i teatralnię

MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE 
wprowadzi multimedialne rozwiązania

Bogatsza będzie oferta zajęć edukacyj-
nych i warsztatów związanych z cha-
rakterem zbiorów Muzeum, a także 
z tematyką wystaw czasowych. Obej-
mie jest tylko dzieci i młodzież, ale 
także dorosłych, seniorów czy osoby 
z niepełnosprawnościami.

– W zeszłym roku w Kozłówce padł 
rekord frekwencyjny. Odwiedziło nas 
ponad 295 tys. turystów. Nasz projekt 
pozwoli jeszcze uatrakcyjnić ofertę. Nie 
byłoby to możliwe bez wsparcia samo-
rządu województwa. Dziękujemy mar-
szałkowi za zdecydowane kroki, które 
podjął podczas ubiegania się o udział 
w projekcie. Cała inwestycja zakończy 
prawie 40-letni proces remontów – mó-
wiła Anna Fic-Lazor, dyrektor Muzeum 
Zamoyskich w Kozłówce.

Na Zamku  
wielkie sprzątanie
Muzeum Lubelskie w Lublinie otrzyma 
21,62 mln zł. Planuje przeznaczyć je na 
ochronę dziedzictwa przeszłości, ale też 
na edukację, innowacyjność, promo-
cję regionu. Projekt będzie realizowany 
w dwóch obiektach – w Zamku Lubel-
skim oraz w budynku oddziału Muzeum 
Regionalnego w Kraśniku. W Zamku 
projekt przewiduje modernizację i prze-
budowę pomieszczeń o łącznej po-
wierzchni ok. 3 tys. m2, w tym 6 galerii 
i pomieszczeń ekspozycyjnych. Zamko-
we sale czeka gruntowna przebudowa, 
wyposażenie w ścianki ekspozycyjne, 
elektroakustykę i multimedia, oświetle-
nie, system telewizji dozorowej. Pojawi 
się też wyposażenie dla osób z dysfunk-
cją słuchu i wzroku.

– Bardzo cieszę się, że nasze muzea 
tętnią życiem i stale wzrasta w nich ilość 
odwiedzających. Mam nadzieję, że dzię-
ki inwestycjom gości będzie jeszcze wię-
cej. Zaabsorbowaliśmy 10% całej alokacji 
z POIiŚ, a przecież o środki stara się wiele 
województw. To zasługa dyrekcji i pra-
cowników poszczególnych placówek – 
mówił Sławomir Sosnowski, marszałek 
województwa lubelskiego.  (ASM)

Zespół Lubelskich 
Parków Krajobrazo-
wych zrealizuje  
działanie na blisko  
1,4 mln zł. 

Zarząd Województwa Lubel-
skiego podjął właśnie decyzję 
o dofinansowaniu projektu pn. 
„Opracowanie planów ochrony 
parków krajobrazowych: Kazi-
mierskiego, Nadwieprzańskie-
go i Szczebrzeszyńskiego oraz 
modernizację i wyposażenie 
Ośrodka Edukacji Ekologicz-

nej w Sobieszynie” z RPO Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 
2014-2020.

Projekt umożliwi zmoderni-
zowanie i wyposażenie ośrodka 
w Sobieszynie i dostosowanie 
go do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Dzięki środkom 
z projektu powstanie kampania 
promocyjno-edukacyjna, zosta-
ną wyznaczone i oznakowane 
szlaki turystyczne dla Kazimier-
skiego, Nadwieprzańskiego 
i Szczebrzeszyńskiego parku 
krajobrazowego.   (EDI)

Blisko 150 osób dys-
kutowało o odna-
wialnych źródłach 
energii podczas 
ogólnopolskiej kon-
ferencji Dobra Ener-
gia, która pod koniec 
marca odbyła się 
w Lublinie.

Gości przywitał Paweł Nako-
nieczny – członek Zarządu 
Województwa Lubelskiego. 
Przedstawił charakterystykę 
energetyczną regionu, wspo-
minając m.in. o Regionalnym 
Programie Operacyjnym i dzia-
łaniach podejmowanych przez 
Lubelską Agencję Wspierania 
Przedsiębiorczości w kierun-
ku rozwoju energetyki odna-
wialnej. 

Wicemarszałek pochwalił 
w tym miejscu samorządow-
ców, przedsiębiorców oraz 
mieszkańców województwa 
lubelskiego, którzy mądrze ko-
rzystają z RPO.

Chwilę później odbyła się 
debata poświęcona trudnej 
drodze do czystej energii: „Jak 
odnawialne źródła energii mogą 
i zmieniają województwo lu-
belskie?” – Mamy zauważalne 
i odczuwalne wzrosty ilości za-
instalowanych mocy, a jeśli do-
damy to, co jest przeznaczone 
do realizacji, to plan zostanie 
przekroczony. Spektakularnie 
rozwija się fotowoltaika – zarów-
no w zakresie instalacji realizo-
wanych przez samorządy, jak 
i w zakresie działań Lubelskiej 

Agencji Wspierania Przedsię-
biorczości skierowanych do biz-
nesu. Staramy się robić bardzo 
dużo, efekty widać i w ten spo-
sób zmieniamy Lubelszczyznę 
– stwierdził Paweł Nakonieczny. 

Pełen obraz lubelskiej energe-
tyki odnawialnej został przed-
stawiony w dokumencie „Ocena 
efektów realizacji programu 
Rozwoju Odnawialnych Źródeł 
Energii dla województwa lubel-
skiego w latach 2014-2016”.

Uczestnicy konferencji roz-
mawiali też o  opłacalności 

energii odnawialnej oraz o naj-
skuteczniejszych technolo-
giach energooszczędnych.

Dobra Energia to rozbu-
dowany cykl konferencyjny 
o charakterze edukacyjnym. 
W ubiegłym roku odbyło się 6 
wydarzeń. W tym odbędzie się 
5: w Poznaniu, Lublinie, Kato-
wicach, Gdańsku i Warszawie. 

Dobra energia w Lubelskiem  
– kilka faktów:
• W 2016 r. w woj. lubelskim 

dofinansowanie na wsparcie 
inwestycji w energię odna-
wialną otrzymało 108 miast 
i gmin. Wartość kontraktów 
przekroczyła 462 mln zł.

• Aż 46671 gospodarstw do-
mowych w woj. lubelskim 
wytwarza energię ze źródeł 
odnawialnych.

• Woj. lubelskie jako jedne 
z pierwszych opracowało 
i opublikowało program doty-
czący rozwoju OZE w regionie. 
 (DGiWZ)

Lubelskie naładowane Dobrą Energią Inwestujemy w ekologię
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Zespół Biznes Lubelskie startuje z cyklem spotkań dla biznesu. 
Przedsiębiorco! Koniecznie musisz tu być!

Celem spotkań jest stworzenie przestrzeni do wzajemnego po-
znania się i dyskusji, a także przedstawienie dobrych praktyk 
sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. Na spotkaniach 
poruszane będą m.in. tematy dotyczące rewolucji w przepi-
sach w 2018 r. – co przyniosą zmiany w JPK, CIT, VAT i RODO. 
Cały cykl skierowany jest do obecnych i przyszłych eksporte-
rów z małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z terenu woje-
wództwa lubelskiego. Wśród zaproszonych gości będzie m.in.: 
Robert Korzeniowski, (czterokrotny mistrz olimpijski w cho-
dzie sportowym), który opowie o roli motywacji w biznesie, 
Sylwia Gruchała (polska florecistka, czterokrotna olimpijka, 
dwukrotna medalistka olimpijska), Daniel Iwanek (trzykrotny 
mistrz świata), Paweł Czapiewski (lekkoatleta średniodystan-
sowiec, medalista mistrzostw świata i halowy mistrz Europy). 

Już dziś zarejestruj się na bezpłatne spotkanie w Twoim powiecie: 
Lublin (24.04. ), Puławy (26.04), Chełm (8.05), Zamość (10.05 
i 24.05), Krasnystaw (15.05), Biłgoraj (17.05), Biała Podlaska 
(22.05), Łęczna (28.05), Radzyń Podlaski (29.05). Rejestracja: 
www.invest.lubelskie.pl. Liczba miejsc ograniczona!  (DGWiZ)

Zostań Robertem 
Korzeniowskim biznesu
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A frykański pomór świń po-
woli dobija hodowców 
trzody chlewnej w północ-
no-wschodniej Polsce. To 

w naszym regionie wykryto aż 60% 
ognisk ASF i potwierdzono prawie 
połowę wszystkich przypadków tej 
choroby u dzików. 

Zahamować rozwój epidemii 
i ulżyć hodowcom
Epidemia ASF stanowi problem tak 
wielki, że doraźne działania nie wy-
starczają. Samorząd Województwa 
Lubelskiego konsekwentnie szuka 
sposobów, by nie wchodząc w kom-
petencje władz państwowych, za-
hamować rozwój epidemii i ulżyć 
lubelskim hodowcom, przed którymi 
stoi realna perspektywa bankructwa. 

200 zł za zgłoszenie  
padłych dzików
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy 
akcję wspierającą eliminację zarażo-
nych wirusem dzików – głównych 
nosicieli ASF. Za zgłoszenie padłych 
dzików lub za odstrzelenie samic 
wypłacaliśmy nagrody w wysokości 
200 zł. Było to możliwe dzięki współ-
pracy z 56 gminami oraz 50 kołami ło-
wieckimi i nadleśnictwami. W 2017 r.  

ASF
wpłynęło do nas 250 zgłoszeń o pa-
dłych dzikach, za które wypłaciliśmy 
w sumie 50 tys. zł. oraz 260 zgłoszeń 
pozyskania samic dzika, za które wy-
płaciliśmy 52 tys. zł. Marszałek Sła-
womir Sosnowski uważa pomysł za 
bardzo potrzebny:

– Drugą edycję konkursu, do 29 
czerwca 2018 r., realizujemy wspólnie 
z 83 gminami. Na tegoroczną wypłatę 
nagród mamy 350 tys. zł. W ramach 
tej edycji wpłynęło już 850 zgłoszeń 
padłych dzików, co potwierdza sens 
naszej akcji. 

Szkolenia  
w powiatach
Samorząd Województwa podej-
muje też działania nakierowane 
bezpośrednio na pomoc dla bankru-
tujących hodowców. Poprzez cykl 
szkoleń w powiatach najmocniej do-
tkniętych przez ASF chcemy pokazać 
hodowcom trzody chlewnej alterna-
tywne możliwości zarobkowe. 

Te szkolenia to pierwszy etap 
przedsięwzięcia na rzecz realnego 
wsparcia rolników. W niedalekiej 
perspektywie Samorząd Wojewódz-
twa planuje utworzyć grupę roboczą, 
która opracuje i pomoże wdrożyć naj-
lepsze rozwiązania.  (KM, ROL)

Dramat rolników 
w powiecie bialskim – tak należy 
określić sytuację hodowców 
trzody chlewnej na terenach 
objętych wirusem ASF! Blisko 1400 
gospodarstw w naszym powiecie 
złożyło oświadczenia o rezygnacji 
z hodowli świń. Do dziś nie 
otrzymały one żadnej alternatywy 
od rządzących. Część hodowców 
nie dostało należnych im 
rekompensat oraz odszkodowań 
za ubite świnie. Duża grupa 
rolników z dnia na dzień została 
bez środków do życia.

MARIUSZ FILIPIUK
starosta powiatu bialskiego

19.03.2018 Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął:
• apel do Wojewody o wszczęcie procedury wprowadzającej 
stan klęski żywiołowej w związku z ASF
• stanowisko w sprawie zaniechania budowy (za 250 mln zł!)  
zapory wzdłuż wschodniej granicy Polski, skierowane  
do władz państwowych. 

• 19 KWIETNIA | BIAŁA 
PODLASKA | ul. Warszawska 14  
(filia UMWL) | godz. 10.00

• 23 KWIETNIA | RADZYŃ 
PODLASKI | ul. Pomiarowa 1 
(budynek Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej) | godz. 10.00

• 25 KWIETNIA | ŁĘCZNA  
| al. Jana Pawła II 95a (budynek 
Starostwa Powiatowego)  
| godz. 10.00

• 27 KWIETNIA | WŁODAWA  
| al. J. Piłsudskiego 24 (budynek 
Starostwa Powiatowego)  
| godz. 10.00

TERMINY I MIEJSCA  
SZKOLEŃ: 

PANEL DYSKUSYJNY Udział w nim wziął 
m.in. Paweł Nakonieczny, członek zarządu województwa lubelskiego

UMOWĘ OPIEWAJĄCĄ NA BLISKO 1,4 MLN ZŁ PODPISALI 
Grzegorz Kapusta, wicemarszałek województwa lubelskiego oraz 
Justyna Jędruch, Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

WALKA Z
02

Rozwój przedsiębiorczości 
w województwie to klucz do 
sukcesu poszczególnych ludzi 
i całej naszej społeczności. Chce-
my wspierać przedsiębiorczość 
i proponować w tym zakresie 
konkretne narzędzia. Już teraz 
ruszamy w teren!

Sławomir Sosnowski
marszałek woj. lubelskiego
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1937Pierwszy pomysł  
na lotnisko w Lublinie

Tradycje lotnicze naszego regionu sięgają czasów 
sprzed II wojny światowej. Już w roku 1937 poja-
wił się pomysł zlokalizowania w Lublinie lotniska 
dla tworzonej w Świdniku szkoły lotników. Dwa 
lata później powstał nawet projekt obiektu. Wy-
buch wojny spowodował odłożenie planów bu-
dowy na długie lata. 

Port Lotniczy Lublin to jeden z projektów, które 
mają dla naszego regionu znaczenie strategiczne. 
Lotnisko wybudowaliśmy wspólnie z Miastem 
Lublin i wspólnie je utrzymujemy. To pierwszy 

w Polsce po II wojnie światowej port lotniczy zbu-
dowany od podstaw, a nie, jak inne, na bazie ist-
niejącego wcześniej lotniska wojskowego.

 Przy realizacji tej inwestycji nie obyło się bez 
przeszkód i trudności, bo mieliśmy kłopoty i z Ko-
misją Europejską, i z ochroną środowiska. Ogra-
niczono nam liczbę punktów odpraw, chciano 
zabrać fundusze, ale port lotniczy udało się nam 
wybudować. 

2012Oficjalne otwarcie 
najmłodszego lotniska 

w Europie Środkowej
17 grudnia 2012 roku dokonano oficjalnego 
otwarcia Portu Lotniczego Lublin, jak to wielo-
krotnie podkreślano – najmłodszego i najdalej 

na Wschód wysuniętego lotniska w Europie 
Środkowej. Tego dnia wylądowały tu i wy-

startowały pierwsze samoloty. Tym 

samym Lublin oficjalnie pojawił się na lotniczej 
mapie świata. 

– „To historyczny moment dla mieszkańców 
całego regionu. Od dziś świat jest w zasięgu ręki. 
Jestem przekonany, że Port Lotniczy Lublin bę-
dzie naszym oknem na świat” – powiedział pod-
czas uroczystości otwarcia lotniska ówczesny 
marszałek województwa Krzysztof Hetman. – To 
lotnisko powstało ponad podziałami polityczny-
mi – dobitnie zaznaczył ówczesny prezes portu 
Grzegorz Muszyński.

Dzisiaj lotnisko to 13 kierunków lotów w jede-
nastu krajach świata. Czekamy na więcej!

Każdy z nas widzi, jak bardzo zmieniło się 
nasze województwo. Chętnie pokażemy też 
zmiany, które zaszły w Państwa miejscowo-
ści. Nowe drogi, boiska, przedszkola, a może 
przedsiębiorstwa, które powstały w sąsiedz-
twie. Pomysły prosimy przesyłać na e-mail: 
komunikacja@lubelskie.pl  (KM)

– Do udziału w projekcie przyjęliśmy dotąd 235 firm – mówi Joanna 
Wichrowska z QS Zurich sp. z o.o. – Z Bazy zostały wybrane 563 usługi 
rozwojowe, z czego zdecydowana większość (ok. 90%) to szkolenia – 
ponad 90 usług z zakresu nauki jazdy i obsługi sprzętu budowlanego, 
ok. 100 z fizjoterapii i ok. 50 z informatyki. Pozostałe to głównie 
szkolenia z zakresu księgowości, umiejętności interpersonalnych, 
gastronomii, reklamy i biznesu. – Myślę, że tych firm przybędzie, bo 
zaplanowaliśmy kolejne spotkania informacyjne.

Dzięki unijnemu dofinanso-
waniu pracodawcy ponoszą 
tylko niewielkie koszty takie-
go szkolenia, a w zamian zy-
skują lepszego pracownika. 
Informacje o szkoleniach znaj-
dziemy w Bazie Usług Rozwo-
jowych. 

– Korzystanie z bazy jest 
całkowicie bezpłatne, a swoje 
oferty przedstawiają w niej je-
dynie sprawdzone i akredyto-
wane podmioty – podkreśla 
Andrzej Kloc, dyrektor Depar-

tamentu Wdrażania Europej-
skiego Funduszu Społecznego 
UMWL – Z bazy mogą korzy-
stać i pracodawcy, i pracow-
nicy. Znajdą tam informacje o  
kursach zawodowych, egza-
minach, studiach podyplomo-
wych czy e-learningu – dodaje. 

Jak skorzystać ze 
szkoleń? 
Przedsiębiorcy, którzy działają 
na terenie województwa lubel-
skiego muszą zarejestrować 

się w Bazie Usług Rozwojo-
wych (uslugirozwojowe.parp.
gov.pl). Umożliwi to wyszuki-
wanie oraz korzystanie z od-
powiednich usług. Pracownicy 
firm nie muszą się rejestrować 
w celu przeglądania bazy. 

Wysokie limity  
zwrotu
Dotacja z RPO pokrywa więk-
szość kosztów usługi. Jej wy-
sokość uzależniona jest od 
wielkości firmy. Mikroprzed-

Gastronomia, reklama, obsługa sprzętu budowlanego czy szkolenia z zakresu 
informatyki. Oferta jest bardzo szeroka. Mogą z niej skorzystać pracownicy mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw z terenu woj.lubelskiego. 

Teraz naprawdę
MAMY LUZ!

LUZ to oficjalny kod Portu 
Lotniczego Lublin. Nadany 
został w czerwcu 2012 
roku przez organizację 
IATA (International Air 
Transport Association 
– Międzynarodowe 
Zrzeszenie Przewoźników 
Lotniczych). Kod LUZ 
służy do oznaczenia 
portu lotniczego według 
używanego na całym 
świecie standardu. 
Wykorzystywany 
jest w rozkładach 
lotów, systemach 
rezerwacyjnych  
oraz na dokumentach 
podróży.

1938 rok – widok na lotnisko w Świdniku

GRUDZIEŃ 2012 rok, uroczystego otwarcia dokonują marszałek Krzysztof Hetman i prezydent Krzysztof Żuk

NAJWIĘKSZY PLAC BUDOWY

2010 rok – tu na razie jest ściernisko...

SUSEŁ PEREŁKOWY obiekt sporu z ekologami

2012 rok Dzień otwartych drzwi na lotnisku
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2011 rok, trwają prace przy budowie pasa startowego

siębiorstwa mogą liczyć na 
75%, małe przedsiębiorstwa na 
70%, a średnie na 60%. Wyż-
sze limity (do 80%) przewi-
dziane są dla firm działających 
w  obszarze inteligentnych 
specjalizacji województwa lu-
belskiego, przedsiębiorstw wy-
sokiego wzrostu oraz dla usług 
rozwojowych prowadzących 
do zdobycia kwalifikacji.

Zainteresuj swojego praco-
dawcę możliwościami, jakie 
daje Baza. Operatorzy odpo-
wiedzą na wszystkie pytania 
i rozwieją wątpliwości. Warto 
skorzystać, zanim zrobią to 
inni.  (AO)

Skorzystaj z unijnego wsparcia 
na szkolenia dla pracowników

PIASKIarka IV – szkolenia dla mieszkańców 
Gminy Piaski. Jedno z EFS-owych szkoleń 

zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach
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W   m a ł y c h  m i e j -
s c o w o ś c i a c h 
i wsiach brakuje 
miejsc w  żłob-

kach i przedszkolach. Miasta 
i gminy tworzą je wykorzystu-
jąc fundusze europejskie

Żłobkowa pustynia  
na Lubelszczyźnie
Jeszcze cztery lata temu w żad-
nej gminie wiejskiej w wo-
jewództwie lubelskim nie 
było żłobka. Pierwszy po-
wstał w 2015 r. w Niemcach, 
w pomieszczeniach dawnego 
przedszkola, zaadaptowanych 
specjalnie na ten cel. Gmina na 
jego utworzenie pozyskała mi-
lion złotych z programu „Ma-
luch". 

W ślad za Niemcami poszły 
inne gminy i rozpoczęły inwe-
stycje, a obiekt we wsi Krzyw-
da w  powiecie łukowskim 
może być wizytówką woje-
wództwa.

Jednak gminy dysponujące 
na ogół niewysokim budże-
tem nie mogłyby udźwignąć 

takich zadań. Gdyby nie moż-
liwość skorzystania z fundu-
szy europejskich, na budowę 
żłobków i przedszkoli trzeba 
by było długo czekać. 

Fundusze na wsparcie 
inwestycji
Możliwości takie stwarzają 
Europejski Fundusz Rozwo-
ju Regionalnego i Europejski 
Fundusz Społeczny. Pierwszy 
wspiera tzw. inwestycje twar-
de, a więc budowę, moderni-
zację i wyposażenie żłobków 
i przedszkoli. Drugi zabezpie-

cza tzw. część miękką – na-
uczycieli i  wychowawców, 
dodatkowe zajęcia i  zakup 
pomocy dydaktycznych. Oba 
fundusze współdziałają ze 
sobą. Wdrażanie ich odbywa 
się poprzez Regionalny Pro-
gram Operacyjny Wojewódz-
twa Lubelskiego. 

Konkurs ofert
Program realizowany jest 
w cyklach 7-letnich. Aktualny 
obejmuje lata 2014–2020. Pod-
mioty ubiegające się o dotacje: 
samorządy, stowarzyszenia, 

a także osoby prywatne muszą 
przystąpić do konkursu i zło-
żyć projekt. Jeśli zostanie on 
przyjęty, następuje podpisanie 
umowy na określoną kwotę 
i można przystąpić do inwesty-
cji. Z RPO 2014–2020 w ramach 
EFRR zostały wybudowane 
i zmodernizowane w woj. lu-
belskim 3 żłobki: w Lublinie, 
Piaskach i Zamościu oraz 35 
przedszkoli.

Inwestycjom budowlanym 
towarzyszą tzw. działania mięk-
kie. – Rozstrzygnęliśmy już 
konkurs dotyczący opieki nad 

dziećmi do lat trzech, na który 
wpłynęły 72 wnioski. Opiewa-
ły na łączną kwotę 150 mln zł. 
Podpisaliśmy 31 umów o warto-
ści 44,8 mln złotych. Ale to nie 
wszystko. Mamy jeszcze pie-
niądze, gdyż cała pula przezna-
czona na żłobki wynosi ponad 
160 mln zł – mówi Sławomir So-
snowski, marszałek wojewódz-
twa lubelskiego.

160 mln zł na nowe 
miejsca dla maluchów
Właśnie został ogłoszony ko-
lejny konkurs na opiekę żłob-

USŁUGI ROZWOJOWE

POMIESZCZENIA SĄ DOSTOSOWANE
do potrzeb maluchów

KIEDY PRZYJDZIE CZAS NA DRZEMKĘ 
na dzieci czekają wygodne łóżeczka

MALUCHY W ŻŁOBKU W GMINIE NIEMCE

kową. Tym razem na kwotę 
prawie 43 mln złotych. – Od 
zwycięzców konkursów wy-
magamy, by utworzyli dodat-
kowe miejsca dla dzieci, tak 
żeby w efekcie dostępność 
żłobków była większa. 

160 mln zł, o których mó-
wiłem, przeznaczonych jest 
na całe województwo. Zale-
ży nam jednak na tym, żeby 
nowe miejsca dla maluchów 
powstawały także w gminach 
i namawiamy je, żeby zakłada-
ły żłobki w małych miejscowo-
ściach. Planujemy utworzenie 
ponad 5 tysięcy miejsc opie-
ki nad dziećmi do lat trzech 
– podkreśla marszałek So-
snowski.

Działania związane z two-
rzeniem miejsc w żłobkach są 
powiązane z rynkiem pracy. 
Szacuje się, że dzięki już roz-
strzygniętym konkursom, po 
przerwie związanej z urodze-
niem lub wychowywaniem 
dzieci, powróci na rynek pracy 
454 ich opiekunów, a ponad 
400 kolejnych znajdzie pracę.

 Stefan Jaworski

Wspieramy mamy i maluchy
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SŁAWOMIR SOSNOWSKI 
marszałek województwa  
lubelskiego 

Nie zawsze potrzeba da-
lekich podróży, aby „na-

ładować baterie”. Ja sam, jako 
niepoprawny lokalny patriota, 
często wolny czas spędzam w na-

szym regionie. Województwo lubelskie zapewnia dosko-
nałe warunki do aktywnego wypoczynku. 

ANNA AUGUSTYNIAK 
sekretarz województwa  
lubelskiego

Wyjątkową atmosferę Lu-
blina tworzą wydarzenia, 

które już na stałe weszły do kalen-
darza, jak Carnaval Sztukmistrzów, 
festiwal Inne Brzmienia, Noc Kultu-

ry, Jarmark Jagielloński czy Europejski Festiwal Smaku. Na 
wszystkie serdecznie Państwa zapraszam. 

ARKADIUSZ BRATKOWSKI 
członek zarządu  
województwa lubelskiego

Piękno lasów, łąk i pól za-
chęca do aktywnego po-

znania malowniczej krainy, jaką jest 
Roztocze. Z kolei sam Zamość to 
renesansowy Rynek Wielki , który 

zaprasza do przyjazdu nie tylko turystów krajowych, ale też 
gości z całego świata.

KRZYSZTOF GRABCZUK 
wicemarszałek województwa  
lubelskiego

Na majówkę w  Chełmie 
i jego okolicach zdecydo-

wanie polecam rowerową wy-
cieczkę. Przez miasto przebiega 
bardzo popularny Wschodni Szlak 

Rowerowy Green Velo, który w Parku Miejskim spotyka się 
z atrakcyjną ścieżką spacerowo-rowerową, poprowadzo-
ną bulwarem nad Uherką. Obie trasy wiodą na południe 
od miasta, w kierunku lubianego przez chełmian zalewu 
w Żółtańcach, umożliwiając po drodze oglądanie znako-
mitych panoram Chełmskiej Górki.
 

KRZYSZTOF PAŚNIK 
zastępca dyrektora Centrum  
Spotkania Kultur 

Położony w pobliżu moje-
go rodzinnego Lubartowa 

pałac w Kozłówce i jego ogrody to 
okazja do podróży w czasie. XVIII 
– wieczna rezydencja kusi kolekcją 

malarstwa, rzeźby, grafiki i rzemiosła artystycznego. Za-
chwyca kaplica pałacowa, wzorowana na królewskiej kaplicy 
w Wersalu. To doskonałe miejsce nie tylko na majówkę. 

PIOTR RZETELSKI 
radny województwa lubelskiego

Kazimierz Dolny nad Wisłą 
to jeden z ulubionych tu-

rystycznych kierunków Polaków. 
Swoją wyjątkowość zawdzięcza 
harmonii krajobrazu, łączącego 
przyrodę z historyczną renesanso-

wą architekturą. Wokół miasteczka rozpościera się Kazimier-
ski Park Krajobrazowy. To doskonałe miejsce do pieszych 
i rowerowych wycieczek oraz aktywnego wypoczynku 
latem i zimą.

Dla nas ekologia to naturalna 
konsekwencja wartości kul-
tywowanych od pokoleń. 
Różnorodność krain między 
Roztoczem a Polesiem spra-
wia, że w Lubelskiem trudno 

się nudzić. Przyciągamy swoją gościnno-
ścią, kreatywnością i dynamizmem. Turyści 
znajdą u nas nie tylko miejsce do wypo-
czynku i smakowania życia. Mamy też wiele 
zabytków związanych z wieloreligijną i wie-
lokulturową przeszłością. 

LUBLIN
Lublin, stolica woj.lubelskiego, największe 
miasto i ośrodek akademicki po prawej stro-
nie Wisły. Bogata historia, związana z wielo-
kulturowością, stanowi o jego wyjątkowych 
walorach. Przez wieki miasto zamieszkiwa-
ne było przez liczną społeczność żydowską, 
która w okresie międzywojennym stano-
wiła około 30% populacji. Lublin przyciąga 
niezwykłym klimatem, licznymi zabytkami 
i atrakcjami, takimi jak: Kaplica Trójcy Świę-
tej, donżon, kompleks kościelno-klasztor-
ny OO. Dominikanów, Archikatedra, Brama 
Krakowska, Wieża Trynitarska, Muzeum 
Wsi Lubelskiej, Ogród Botaniczny i wiele 
innych. Ważnym punktem trudnej historii 
Lublina związanej z holocaustem jest wizy-
ta w Państwowym Muzeum na Majdanku. 

Położony w granicach miasta Zalew Ze-
mborzycki wraz z kompleksem Słoneczny 
Wrotków i miejskie baseny, w tym najwięk-
szy – Aqua Lublin, sprawiają, że w Lublinie 
nie będą się nudzić również miłośnicy spor-
tów wodnych. 

Osoby lubiące aktywny wypoczynek 
mają do dyspozycji kilkadziesiąt kilometrów 
ścieżek rowerowych. 

Lublin może się pochwalić bogatą i zróżni-
cowaną bazą noclegową, a oferta lubelskich 
restauracji zaspokoi gust nawet najwybred-
niejszych smakoszy. 

ZAMOŚĆ
„Miasto idealne”, wyjątkowe na turystycz-
nej mapie Polski, wpisane na Listę Świa-
towego Dziedzictwa UNESCO, docenione 
przez malarzy, fotografików i filmowców. 
Ostatnie lata obfitowały w inwestycje zwią-
zane z podniesieniem atrakcyjności tury-
stycznej. 

Na odwiedzających czekają: katedra, sy-
nagoga, Muzeum Fortyfikacji i Broni Arse-
nał, Bastion VII, Rotunda – obecnie siedziba 
Muzeum Martyrologii. 

Infrastruktura hotelowo-gastrono-
miczna jest bardzo dobra. Pobyt w Za-
mościu to także okazja do uczestnictwa 
w licznych wydarzeniach, spektaklach 
i koncertach. 

KAZIMIERZ DOLNY
Kazimierz Dolny nad Wisłą jest popularnym 
miejscem plenerów malarskich, fotogra-
ficznych i filmowych. Będąc w Kazimierzu 
warto odwiedzić: Górę Trzech Krzyży, ruiny 
zamku i kamienną basztę, kościół farny, 
klasztor reformatów, kamienice Przybyłów 
i Celejowską oraz Muzeum Sztuki Złotniczej 
w Muzeum Nadwiślańskim. 

Sporą atrakcją turystyczną jest rejs stat-
kiem po Wiśle. Niezwykłe krajobrazy można 
również podziwiać, spacerując nadwiślań-
ską promenadą. 

W sezonie wiosenno-letnim w Kazimie-
rzu Dolnym odbywają się liczne imprezy 
kulturalne, jak Ogólnopolski Festiwal Kapel 
i Śpiewaków Ludowych, Festiwal Filmowy 
Dwa Brzegi czy też Letnie Wieczory Mu-
zyczne. 

W bardzo bliskiej odległości od Kazimie-
rza, w miejscowości Trzcianki, znajduje się 
rodzinna atrakcja turystyczna „Magiczne 
Ogrody”.

CHEŁM 
Chełm to piękne, historyczne miasto po-
łożone niedaleko granicy z Ukrainą, w bez-
pośredniej bliskości przejścia granicznego 
w Dorohusku. W przeszłości miasto było 
miejscem współistnienia wielu kultur, wy-
znań i narodowości. Obecnie natomiast 

Naładuj baterie  
w naszym regionie

W weekend 12-13 maja 2018 r. na terenie Targów 
Lublin, przy ul. Dworcowej 11 odbędzie się niezwy-
kłe wydarzenie – LUBELSKA MAJÓWKA – Festi-
wal Aktywności Lokalnej. 
W programie m.in. kuchnia regionalna, pokazy 
sztuki ludowej i dawnych zawodów, strefa relaksu 
z zapleczem foodtrucków i browarów rzemieślni-
czych oraz wiele atrakcji dla dzieci. W sobotę od-

będą się liczne warsztaty, natomiast w niedzielę 
wystąpią gwiazdy festiwalu – CLEO i Kabaret pod 
Wyrwigroszem. Wydarzeniu towarzyszyć będzie 
kiermasz produktów regionalnych, rękodzieła 
i roślin ogrodowych.
Sobota 12.05, godz. 10-20
Niedziela 13.05, godz. 10-18
www.majowka.targi.lublin.pl

MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE: 
• 28.04–5.05 – Sezon Lublin na Zamku Lubelskim.
• 26–27.04 – godz. 9.30-16.00,  Zamek Lubelski 
- XXXIV Konferencja „Badania archeologiczne 
w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Biało-
rusi i Ukrainie w roku 2017",
• 28.04 – 6.05 – godz. 10.00-19.00 – Majówka na 
Zamku Lubelskim, 
• 28.04 – godz. 11.00, Zamek Lubelski – prof. dr hab. 
Andrzej Kokowski, Instytut Archeologii UMCS: A tak 
było świetnie..., czyli Lubelszczyzna przed tsunami, 
wydarzenie towarzyszące wystawie „Barbarzyń-
skie tsunami. Okres wędrówek ludów w dorzeczu 
Odry i Wisły",
• 28.04 – godz. 11.00, Zamek Lubelski – Wojownik 
rzymski czy barbarzyński? Robimy tarczę wojow-
nika, aby poczuć się jak rzymski legionista lub gla-
diator. Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 3–13 lat,
• 5.05 – godz. 11.00, Zamek Lubelski - oprowadza-
nie kuratorskie po wystawie „Czas na Niepodle-
głą" zorganizowanej w 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

MUZEUM NADWIŚLAŃSKIE  
W KAZIMIERZU DOLNYM: 
• 1 - 3.05, godz. 10.00 – 16.00 Spotkania z Arche-
ologią (Oddział Grodzisko Żmijowiska) Gmina 
Wilków (oprowadzanie po skansenie arche-
ologicznym, opowieści o dawnych Słowianach 
i degustacja ich kuchni), godz. 10.00 – 17.00 „Ka-
zimierz Dolny. Od tradycji do nowoczesności" 
(Muzeum Nadwiślańskie / Pałac Czartoryskich 
w Puławach – siedziba IUNG PIB), godz. 10.00 
– 17.00 „Wielka sztuka jest jak ocean głęboką. 
Malarstwo Jacka Malczewskiego" (Muzeum 
Nadwiślańskie), „Historia polskiej XIX-wiecznej 

cukiernicy" (Muzeum Nadwiślańskie, Oddział 
Muzeum Sztuki Złotniczej).

MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLINIE : 
• Trasa  „Inne Spojrzenie” dla osób z niepełno-
sprawnością – 27.04 – godz. 16.00-17.30, 
Zwiedzanie Muzeum Wsi z przewodnikiem:
• 28.04 i 29.04 – godz. 11.00-12.30, 
• 30.04 – godz. 16.00-17.30, 
• 1.05 i 3.05 – godz. 11.00-12.30, 
• 2.05 i 4.05 – godz. 16.00-17.30, 
• 5.05 i 6.05 – godz. 11.00-12.30. 

• Wędrówka po Muzeum Wsi Lubelskiej z moty-
wem „Dobry chłop i dobry dziedzic u zarania Polski 
Odrodzonej” – 29.04 i 6.05 – godz. 12.00-14.00. 

MUZEUM ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE:
• 21.04 – Slow Art Day, Dzień Wolnej Sztuki, wyda-
rzenie ukazujące ideę, że warto postawić na jakość 
zwiedzania, nie na ilość, że lepiej jest obejrzeć mniej 
obiektów, ale za to móc się nad nimi zastanowić, 
a każdy obiekt muzealny może stać się źródłem in-
spiracji.
• 27.04 – „Cień czasu”, wystawa poświęcona zega-
rom słonecznym (27 kwietnia – 30 września), przy-
gotowana z okazji wpisania do rejestru zabytków 
zegara stojącego na dziedzińcu pałacowym, wy-
stawa wzbogacona zostanie o aspekt edukacyjny. 
• 1 – 3.05, w godz. 10.00 – 15.00 „Mundurowa Ma-
jówka”. W programie, m.in. festiwal kuchni polo-
wych, III Ogólnopolski Zlot Akordeonistów, pokaz 
rekonstrukcji historycznych, prezentacje sprzętu 
strażackiego, wojskowego, medycznego i policyj-
nego, pokaz możliwości bojowych strażaków z OSP 
Kamionka, wykłady o bezpieczeństwie drogowym, 
gry i zabawy dla najmłodszych. Wstęp na wydarze-
nie jest wolny.

OFERTA KULTURALNA NA WEEKEND MAJOWY

SPĘDŹ WEEKEND W LUBLINIE! 

Nasz region to idealne miejsce
do realizowania pasji z zakresu
kultury, sztuki, ale też 
do kontaktu z przyrodą. 
Tu tradycja inspiruje 
młodych duchem 
Europejczyków do życia 
nowoczesnego i nastawionego 
na rozwój. 

LUBELSKIE 
na chwilę lub 
...na dłużej

ślady róż-
nych religii są 
widoczne w  za-
bytkowych budyn-
kach i miejscach kultu. 
Panoramę miasta i okolic można po-
dziwiać z tarasu widokowego dzwon-
nicy Wieży Mariackiej, należącej do 
zespołu katedralnego. Do najważniej-
szych zabytków miasta należą m.in. 
Klasztor i Kolegium Pijarów przy ko-
ściele Rozesłania (Muzeum Miasta 
Chełm), późnobarokowy kościół pw. 
Rozesłania św. Apostołów, klasycy-
styczna cerkiew prawosławna pw. św. 
Jana Teologa. Będąc w Chełmie warto 
też odwiedzić ducha Bielucha w uni-
katowych podziemiach kredowych, 
których trasa przebiega pod historycz-
nym centrum miasta.

BIAŁA PODLASKA
Najbardziej okazałą atrakcją Białej 
Podlaskiej jest Pałac Radziwiłłów – 
efektowna i pięknie odrestaurowana 
budowla z XVII wieku. Pałac otacza 
zabytkowy park, natomiast w Wieży 
Wjazdowej mieści się Muzeum Połu-
dniowego Podlasia, gdzie można po-
dziwiać największą w Polsce kolekcję 
ikon – zbiory obejmują 1400 dzieł. 

Wart od-
wiedzenia jest 

również Rynek 
otoczony niewysoką, 

dwukondygnacyjną zabudową, 
która wraz z urokliwymi XIX-wieczny-
mi kamieniczkami, tworzy niepowta-
rzalny charakter tego miejsca. Późną 
jesienią w mieście odbywają się Za-
duszki Jazzowe, jedyna w swoim ro-
dzaju impreza muzyczna. 

Biała Podlaska to również doskonała 
baza do wypadów na Podlasie.

ROZTOCZE
Ten wyjątkowy obszar, rozciągający się 
aż po sam Lwów, od lat przyciąga tury-
stów uciekających od zgiełku dużych 
miast i pragnących odpocząć w otocze-
niu przyrody. Znajdziemy tu urokliwe 
miasteczka, takie jak Zwierzyniec, Kra-
snobród, Szczebrzeszyn, Susiec, To-
maszów Lubelski. Te miejsca można 
zwiedzać korzystając ze Wschodniego 
Szlaku Rowerowego Green Velo.

Dodatkowym argumentem do od-
wiedzenia Roztocza jest wyjątkowa 
kuchnia regionalna – gryczaki, jaglaki, 
cebularze… Obowiązkowym punktem 
turystycznej podróży po Roztoczu są 
też Stawy Echo oraz Florianka, gdzie 

można obserwować konika polskiego 
w otoczeniu natury. Bogatą ofertą edu-
kacyjną dysponuje Roztoczański Park 
Narodowy.  

POLESIE
To miejsce idealne na odpoczynek 
w otoczeniu przyrody. Wspaniałe, dzie-
wicze krajobrazy, zapach sosnowych 
lasów, piękno okolicznych jezior i nie-
zapomniany smak lokalnych potraw. 
Będąc na Polesiu, nie sposób nie wybrać 
się na Pojezierze Łęczyńsko-Włodaw-
skie i do Poleskiego Parku Narodowego. 
To raj dla miłośników dzikiej przyrody 
i ornitologów. Latem tutejsze wody to 
również idealne miejsce dla pragnących 
spędzić czas w nietuzinkowym otocze-
niu z dala od tłumów turystów.

Wielkim zainteresowaniem podró-
żujących po tych stronach cieszą się 
zabytkowe cmentarze, ruiny dawnych 
dworów, klasztory oraz inne zabytki 
świadczące o wielokulturowości.

KRAINA LESSOWYCH
WĄWOZÓW

Kraina położona jest w zachodniej czę-
ści województwa lubelskiego, z naj-
większym w Europie skupiskiem 
lessowych wąwozów. To jeden z naj-

bardziej interesujących regionów tury-
stycznych Polski – urokliwe krajobrazy 
cennych przyrodniczo obszarów, uni-
kalne zabytki, ciekawa architektura, 
nowoczesne spa oraz smakowita ofer-
ta kulinarna tworzą niepowtarzalną 
aurę tego miejsca.

Kraina Lessowych Wąwozów ob-
fituje w sieć różnorodnych szlaków 
turystycznych, m.in. pieszych, rowe-
rowych, nordic walking i konnych. Mi-
łośnicy turystyki aktywnej mogą także 
skorzystać z oferty spływów kajako-
wych przez malowniczy Małopolski 
Przełom Wisły.

Wśród wielu miejsc, które warto tu 
odwiedzić znajdują się takie perełki, 
jak: Kazimierz Dolny, Puławy, Jano-
wiec czy Nałęczów.

KOZŁÓWKA 
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce to 
jedyne na Lubelszczyźnie muzeum – 
rezydencja. Mieści się w XVIII-wiecz-
nym zespole pałacowo-parkowym, 
należącym do rodzin Bielińskich 
i Zamoyskich. To najlepiej zachowa-
na rezydencja magnacka w Polsce 
i jedna z nielicznych w Europie, z tak 
autentycznym w yposażeniem. 
Atrakcją Muzeum jest także kapli-

ca pałacowa, wzorowana na kaplicy 
królewskiej w Wersalu. Turyści mogą 
zwiedzać powozownię z ekspozycją 
XIX-wiecznych powozów i akceso-
riów podróżnych. W dawnej teatralni 
organizowane są różnorodne wysta-
wy czasowe. Szczególną atrakcją jest 
Galeria Sztuki Socrealizmu, z najwięk-
szymi w Polsce zbiorami rzeźby oraz 
malarstwa i grafiki z tego okresu.

WIELOKULTUROWY 
NURT BUGU

Zdrowe powietrze, mnóstwo zieleni, 
magia poleskich krajobrazów, festi-
wale, plenery malarskie i oddalenie 
nadbużańskich terenów od wielkich 
miast, to walory, które doceniają lu-
dzie spragnieni ciszy i modnego teraz 
slow life. Wielokulturowy nurt Bugu 
to kraina styku granic, gdzie przenikają 
się tradycje prawosławia, katolicyzmu 
i judaizmu. Organizowane tu unikal-
ne wydarzenia kulturalne świetnie 
dopełniają wrażenie wywoływane 
przez zabytki kulturowe i sanktuaria 
o niepowtarzalnej architekturze. Od-
restaurowane dwory nadbużańskie 
przenoszą w przeszłość,oferując wy-
poczynek z dala od pośpiechu cywili-
zacji.  (LROT)
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DYPLOMY I LISTY GRATULACYJNE

Marszałek Woje-
wództwa Lubelskiego 
podpisał w Brukseli 
deklarację #Cohesio-
nAlliance, która do-
tyczy silnej polityki 
spójności UE po 2020 
roku. 

W praktyce chodzi o to, aby 
wspólny głos samorządów 
pozwolił wynegocjować jak 
najlepsze warunki dla nasze-
go regionu. To przecież samo-
rządy lokalne najlepiej znają 
potrzeby mieszkańców i naj-
efektywniej wydają środki eu-
ropejskie.

–Walczymy o środki euro-
pejskie dla regionu po 2020 r. 
Pieniądze na politykę spójno-
ści są ogromne, sięgają jednej 
trzeciej budżetu UE. Można je 
spożytkować na zmniejszenie 
różnic między regionami, two-

rzyć miejsca pracy i warunki 
dla biznesu. Mądre ich wyko-
rzystanie pomaga radzić sobie 
z problemami globalnymi i re-
gionalnymi – mówi marszałek 
Sławomir Sosnowski.

Co jest dla nas najważniej-
sze? Na pewno inwestowanie 
w infrastrukturę, w szczegól-
ności w drogi i kolej. Dla re-
gionów bardzo istotne jest 
również podniesienie cyfro-

wych kompetencji mieszkań-
ców, aby w codziennym życiu 
sprawnie korzystali z dostępu 
do nowoczesnych technologii. 
Stawiamy też na rozwój przed-
siębiorczości z wykorzysta-
niem funkcji uzdrowiskowej 
regionów, bazującej na walo-
rach środowiskowych. 

#CohesionAlliance jest so-
juszem na rzecz tego, żeby 
polityka spójności pozosta-
ła filarem przyszłości Unii 
Europejskiej. Postuluje, by 
dzięki budżetowi UE po roku 
2020 polityka ta stała się 
bardziej skuteczna i dostęp-
na dla wszystkich regionów 
Unii. 1 lutego w Domu Polski 
Wschodniej w Brukseli dekla-
rację podpisały województwa: 
podkarpackie, warmińsko-
-mazurskie, świętokrzyskie, 
podlaskie, mazowieckie oraz 
lubelskie.  (KM)

Dofinansowanie w  ramach 
Regionalnego Programu Ope-
ra c y j n e go  Wo j e wó d z t w a 
Lubelskiego wyniesie 97 mi-
lionów złotych. 

– Realizacja tego zadania 
oznacza lepsze wykorzystanie 
możliwości naszych szpitali. 
Wymiar społeczny projektu 
to poszerzenie zakresu ochro-
ny zdrowia poprzez właściwe 
warunki leczenia i przeciw-
działanie chorobom, które 
wykluczają z aktywności za-
wodowej. Tak duże środki po-
prawią też bezpieczeństwo 
zdrowotne, opiekę nad matką 
i dzieckiem oraz osobami nie-

pełnosprawnymi – komentuje 
Arkadiusz Bratkowski członek 
Zarządu Województwa Lu-
belskiego odpowiedzialny za 
służbę zdrowia.

Szeroki zakres 
planowanych inwestycji
Zakres projektu jest bardzo sze-
roki: w szpitalu w Białej Pod-
laskiej modernizacja bloku 
operacyjnego złożonego z 5 sal, 
w których rocznie wykonuje się 
ponad 3 tys. zabiegów. W szpi-
talu w Chełmie planowana jest 
rozbudowa oddziału urazowo-
-ortopedycznego z chirurgią 
kręgosłupa oraz utworzenie od-

działu rehabilitacji. Szpital w Za-
mościu wyremontuje oddział 
kardiologii. Szpital Wojewódz-
ki im. Jana Bożego w Lublinie 
zyska zmodernizowany oddział 
noworodków i wcześniaków 
oraz pomieszczenia dla oddzia-
łu anestezjologii i intensyw-
nej terapii. Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego planuje 
remont kilku oddziałów, w tym 
chorób wewnętrznych i urolo-
gii. W Szpitalu Neuropsychia-
trycznym budowany będzie 
pawilon psychiatrycznego Za-
kładu Opiekuńczo-Leczniczego.

– Każdy z partnerów projek-
tu ma indywidualne potrzeby. 
Wpisują się one we wspólny 
cel, jakim jest podniesienie ja-
kości i dostępności do świad-
czeń zdrowotnych. Szeroki 
wymiar przedsięwzięcia przy-
czyni się do kompleksowej 

opieki nad pacjentami – mówi 
Dariusz Oleński, dyrektor bial-
skiego szpitala.

Placówki biorące  
udział w projekcie
Liderem jest Wojewódzki Szpi-
tal Specjalistyczny w Białej 
Podlaskiej. W projekcie uczest-
niczą również: Samodzielny 
Publiczny Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Chełmie, Sa-
modzielny Publiczny Szpital 
Wojewódzki im. Jana Bożego 
w Lublinie, Wojewódzki Szpi-
tal Specjalistyczny im. Stefa-
na Kardynała Wyszyńskiego 
SPZOZ w Lublinie, Szpital Neu-
ropsychiatryczny im. prof. M. 
Kaczyńskiego SPZOZ w Lubli-
nie oraz Samodzielny Publicz-
ny Szpital Wojewódzki im. 
Papieża Jana Pawła II w Zamo-
ściu. Całość inwestycji opiewa 
na kwotę 115 mln zł.  (EDI)

Modernizacja bloku operacyjnego w Białej Podlaskiej, 
zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla szpitala 
w Chełmie czy remonty wielu oddziałów w szpitalu 
w Lublinie. To tylko kilka zadań z imponującego 
projektu realizowanego przez sześć szpitali podległych 
Samorządowi Województwa Lubelskiego. 

dzięki której można wytwarzać 
produkty tańsze bez obniżania 
ich jakości. Już tylko wymiana 
oświetlenia na energooszczędne 
w halach produkcyjnych czy ma-
gazynowych redukuje zużycie 
prądu nawet o 60 procent. Zasto-
sowanie nowych technologii jest 
kosztowne, ale w dłuższej per-
spektywie korzystne. Skąd jednak 
wziąć na to pieniądze?

Unia stawia na 
niskoemisyjność gospodarki
Osiągnięcie niskoemisyjności 
gospodarki możliwe jest tylko 
poprzez oszczędzanie energii i in-
westycje poprawiające efektyw-
ność w tej dziedzinie. W marcu 
LAWP ogłosiła konkurs na projekty 
inwestycyjne, których rezultatem 
jest podniesienie efektywności 
energetycznej. Można to osiągnąć 
poprzez wdrażanie właściwych 
rozwiązań, przebudowę lub re-
mont budynku, wymianę źródeł 
ciepła, zastosowanie energii ze 
źródeł odnawialnych, np. z modu-
łów fotowoltaicznych – informuje 
Marceli Niezgoda, dyrektor LAWP 
w Lublinie. – Kluczem do sukcesu 
jest stworzenie systemu produk-
cji, który uwzględni zasady zrów-
noważonego wykorzystywania 
zasobów, co w efekcie przełoży się 
na konkurencyjność i dynamikę lu-
belskiej gospodarki – dodaje.

Co można dofinansować? 
Ocieplenie budynków, ich 
oświetlenie, modernizację 
linii produkcyjnych i inne 

przedsięwzięcia, które poprawią 
efektywność energetyczną przed-
siębiorstwa.

Wydatki energetyczne to bardzo 
poważna pozycja w budżecie każ-
dej firmy. Ich obniżenie pozwa-
la obniżyć koszty całej produkcji. 
Znajdowaniu oszczędności sprzy-
jają też nowoczesne systemy za-
rządzania i postęp technologiczny. 
Umożliwiają one redukcję nakła-
dów na różnych etapach. 

Oszczędność 
= efektywność
Inwestycja w poprawę efektywno-
ści energetycznej to dla przedsię-
biorstw lokata perspektywiczna, 

LUBELSKIE  

Prawie 100 mln zł dla szpitali  
w województwie lubelskim

MYŚLĄ GLOBALNIE 
DZIAŁAJĄ LOKALNIE 

Pokazujemy, co robią Lokalne Grupy Działania 

Lokalna Grupa 
Działania „Roztocze 
Tomaszowskie”

Lokalna Grupa Działania „Roz-
tocze Tomaszowskie” to pręż-

nie działające stowarzyszenie, 
w którego skład wchodzi miasto 
Tomaszów Lubelski oraz sześć 
gmin wiejskich powiatu toma-
szowskiego: Bełżec, Krynice, 
Lubycza Królewska, Susiec, Tar-
nawatka, Tomaszów Lubelski. 

Tereny, nad którymi czuwa Lo-
kalna Grupa Działania „Rozto-
cze Tomaszowskie” położone 
są w malowniczej południowo-
-wschodniej części wojewódz-
twa lubelskiego. Znajduje się 
tu osiem rezerwatów, w tym 
najbardziej znane na Rozto-
czu – „Nad Tanwią” i „Czarto-
we Pole”. Słyną z rzecznych 
progów skalnych zwanych 
szumami lub szypotami, które 
uznane zostały za jeden z sied-
miu cudów polskiej przyrody. 

LGD nie tylko czuwa nad 
aspektem ekologicznym regio-
nu, ale pomaga również pozy-
skać środki finansowe, m.in. na 
poprawę stanu środowiska na-
turalnego i infrastruktury, w tym 
infrastruktury drogowo-kole-
jowej, stara się również pomóc 
w rozwoju infrastruktury tury-
stycznej i okołoturystycznej. 

Wspomniana pomoc finanso-
wa w znacznym stopniu pocho-
dzi ze środków Unii Europejskiej. 
W maju 2016 Stowarzyszenie 
podpisało umowę na realiza-
cję Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność 
w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 

Beneficjenci Lokalnej Grupy 
Działania najczęściej wybierali 
projekty dotyczące rozwoju dzia-
łalności gospodarczej, podejmo-

wania działalności gospodarczej 
na operacje z zakresu turystyki 
oraz projekty, w ramach których 
podejmowali działalność go-
spodarczą na operacje w innym 
zakresie niż turystyka. Dzięki 
pozyskanym środkom powstało 
m.in. przedsiębiorstwo „Mobilna 
tłocznia soków owocowo-wa-
rzywnych”. Pozyskane fundusze 
pozwoliły rozwinąć działalność 
gospodarczą Agro Bud, poprzez 
„Rozbudowę obiektu Sosnowe 
Zacisze o infrastrukturę jaskini 
solnej i sali zabaw”.

W ramach zawartych umów 
na projekty grantowe realizowa-
ne będą kolejne 62 zadania. LGD 
w najbliższym czasie planuje 
nabór wniosków na rozwój dzia-
łalności gospodarczej, podejmo-
wanie działalności gospodarczej 
oraz osiem naborów na projekty 
grantowe. (PROW)

MATEUSZ WINIARSKI 
zastępca dyrektora 
departamentu 
PROW UMWL

Celem Lokalnych 
Grup Działania jest 

przede wszystkim aktywizacja 
społeczności wiejskich.  
Na lata 2014-2020 LGD-y 
dysponują kwotą ponad  
200 milionów złotych. Dzięki 
takim funduszom powstają 
nowe świetlice, place zabaw oraz 
nowe miejsca pracy w usługach 
związanych z rolnictwem, 
leśnictwem, turystyką 
i agroturystyką. W naszym 
województwie takich grup mamy 
22 i najczęściej ich działalność 
pokrywa się z granicami 
powiatów.

PODPISANIE DEKLARACJI 
#CohesionAlliance w Domu Polski Wschodniej w Brukseli. 

Woj. lubelskie reprezentował marszałek Sławomir Sosnowski

Wspólnie walczą o unijne środki

Nagrody i wyróżnienia trafi-
ły do kilkudziesięciu osób: 
pracowników artystycz-
nych, technicznych i admi-

nistracyjnych lubelskich teatrów, 
animatorów życia teatralnego oraz 
społeczników i działaczy kultural-
nych.

Podczas uroczystej gali, która od-
była się w Teatrze Starym w Lublinie 
wicemarszałek Krzysztof Grabczuk 
wręczył Medale Pamiątkowe Woje-
wództwa Lubelskiego: Wojciechowi 
Dobrowolskiemu z Teatru im. Juliu-
sza Osterwy, Arturowi Figielowi, Ro-
manowi Kamińskiemu, Dominice 

Kołszut, Zenonowi Poniatowskiemu 
i Marcinowi Woźniakowi z Teatru 
Muzycznego w Lublinie oraz Henry-
kowi Wójcikowi z Ośrodka Praktyk 
Teatralnych „Gardzienice”. 

Nagrodami Kulturalnymi Woje-
wództwa Lubelskiego zostali wy-
różnieni: Anna Adamczyk z Teatru 
Muzycznego w Lublinie, Anna Ku-
ziak z Zarządu Głównego Towarzy-
stwa Kultury Teatralnej w Warszawie, 
Katarzyna Marjasiewicz z Wojewódz-
kiego Ośrodka Kultury w Lublinie, Te-
tiana Oreshko z „Gardzienic”, Leszek 
Tes z Fundacji Teatroterapia Lubel-
ska, Ilona Zgiet z Teatru im. H. Ch. An-

dersena w Lublinie, Halszka Lehman 
oraz Jolanta Rychłowska-Żarnecka 
z Teatru im. J. Osterwy, która pod-
czas gali wyróżniona została również 
„Złotą Maską”, nagrodą lubelskiego 
oddziału Związku Artystów Scen Pol-
skich dla najlepszego aktora sezonu. 
Jolanta Rychłowska-Żarnecka presti-
żowe wyróżnienie zdobyła już po raz 
czwarty w karierze, tym razem za rolę 
Jolanty K., pięciokrotnej dzieciobój-
czyni z Czerniejowa pod Lublinem, 
w spektaklu na podstawie zbioru re-
portaży Pawła Piotra Reszki pt. „Dia-
beł i tabliczka czekolady” w adaptacji 
Kuby Kowalskiego.  (SAB)

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Zarząd Województwa Lubelskiego 
uhonorował ludzi związanych z życiem teatralnym naszego regionu 

Ponad 100 mln zł
przeznaczy Lubelska
Agencja Wspierania
Przedsiębiorczości 
w Lublinie dla firm,
które zamierzają
oszczędniej 
gospodarować
energią.

Nagrody  
dla ludzi teatru

Okolicznościowe dyplomy uznania odebrały ponadto: Jadwiga Pruszkowska i Anna Rękas z Teatru Muzycznego w Lublinie. 
Listy Gratulacyjne Marszałka Województwa Lubelskiego otrzymali: Małgorzata Bójko, Janusz Cieślik, Jolanta Deszcz-Pudzianowska, Wojciech Dobrowolski, 
Barbara Fink, Karina Frydrych, Artur Kocięcki, Jerzy Rogalski, Helena Równicka i Jowita Stępniak, Marta Bojarska, Tomasz Bujak, Marzanna Ćwikała, Józef Dębicki, 
Tomasz Gliwka, Leszek Krzyżanowski, Paulina Lenartowicz, Robert Łączewski, Renata Niedziałek, Mariusz Orpik, Paweł Ozimek, Maria Sioma, Dominik Tkaczyk 
i Piotr Żerdzicki (wszyscy z Teatru im. J. Osterwy w Lublinie), Jarosław Buczkowski, Danuta Jankowska, Paweł Maciałek, Agnieszka Milaniuk, Agnieszka Skoczylas, 
Paweł Stanisław Wrona z Teatru Muzycznego w Lublinie, Roma Drozdówna z Teatru im. Hansa Christina Andersena w Lublinie, Barbara Gąbka z Teatru Dziecięcego 
„Kaprysek” w Centrum Kultury i Promocji w Piotrowicach, Arkadiusz Jurek z Teatru „Dziupla” z Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach, Monika Koziej z Teatru „ma-
liWielcy” z Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku, Anna Stanek z Teatru „Elipsa” z Bialskiego Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, Renata Walczak z Grupy Teatralnej 
„Marionetka” ze Szkoły Podstawowej w Palikijach, Anna Żaczek z Teatru „Kędziorki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłoczewie.

Pieniądze na rozwiązania 
ekologiczne
Przed przedsiębiorcami szansa na 
ogromny zastrzyk gotówki z UE. 
Mikrofirmy mogą liczyć nawet 
na 65% wsparcia finansowego. 
Dotację można przeznaczyć na 
termomodernizację budynków, 
wprowadzanie energooszczęd-

nych rozwiązań oraz na przebu-
dowę linii produkcyjnej. Częścią 
działania może być montaż pane-
li słonecznych czy modernizacja 
wentylacji. Przedsiębiorcy z sekto-
ra MŚP już zacierają ręce, bo w puli 
czeka półtora miliona złotych dofi-
nansowania!

Popularność  
„zielonej energii” 
W ostatnich latach coraz częściej 
słyszy się o racjonalnym wykorzy-
stywaniu energii, która stała się 
towarem deficytowym. Stąd duża 
popularność „zielonej energii”. 
W obecnej sytuacji przedsiębior-
stwa mają szanse na stworzenie 
strategii, której fundamentem 
będzie zrównoważona polityka 
energetyczna. Zainteresowanie 
konkursem jest bardzo duże. Już 
teraz dostajemy mnóstwo pytań – 
twierdzi Marceli Niezgoda.

W poprzednim roku ogrom-
nym powodzeniem cieszył się 
konkurs na odnawialne źródła 
energii (OZE). Wpłynęło na niego 
blisko 400 projektów. Do lubel-
skiego biznesu trafiło 190 mln zł., 
czyli cały budżet przewidziany na 
to działanie.  (LAWP)

efektywne energetycznie 

WAŻNE!
Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, 
chcesz by Twoja firma 
była innowacyjna 
oraz osiągała wysoką 
efektywność energetyczną, 
zgłoś się do Lubelskiej 
Agencji Wspierania 
Przedsiębiorczości 
w Lublinie po szczegółowe 
informacje dotyczące 
naboru wniosków.
Specjaliści w Punkcie  
Kontaktowym czekają  
na Twój telefon. 

Zadzwoń: 
81 462 38 12/31 
i spytaj o Działanie 5.1 Po-
prawa efektywności ener-
getycznej przedsiębiorstw. 
Nie daj się wyprzedzić kon-
kurencji. Postaw na rozwój.

Wzrost efektywności 
energetycznej można osiągnąć 
poprzez wdrażanie właściwych 
rozwiązań, przebudowę lub 
remont budynku, wymianę 
źródeł ciepła, zastosowanie 
energii ze źródeł odnawialnych.

MARCELI NIEZGODA
Dyrektor Lubelskiej Agencji 

Wspierania Przedsiębiorczości

W PODPISANIU MOWY udział wzięli (od prawej): 
Marszałek Sławomir Sosnowski, Przewodniczący Sejmiku Przemysław

 Litwiniuk, Członek Zarządu Arkadiusz Bratkowski oraz dyrektor 
szpitala w Białej Podlaskiej Dariusz Oleński

LIDER PROJEKTU 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Zeskanuj kod  
i sprawdź aktualne 
konkursy
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MARKA 
LUBELSKIE
miejsce ma znaczenie
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Projekt promocji gospodarczej Marka Lu-
belskie realizowany jest od 11 lat. Jego 
efektem jest przywilej posługiwania 

się tytułem, który uzyskało już 60 firm z wo-
jewództwa lubelskiego. Marka Lubelskie to 
symbol jakości, innowacyjności i troski o śro-
dowisko.

Program Marka Lubelskie promuje firmy zwią-
zane z województwem lubelskim. Dlaczego to 
takie ważne? Często właśnie miejsce pocho-

dzenia produktu decyduje o tym, że wybierają 
go klienci. Efektem pochodzenia specjaliści od 
marketingu nazywają „oddziaływanie miej-
sca wytwarzania, projektowania, a nawet 
montażu artykułów na preferencje zakupowe 
konsumentów”. My powiemy po prostu, że 
szczególnie lubimy twaróg z mleczarni, w pobli-
żu której nie brakuje zielonych pastwisk, a miód 
wybieramy nie ze Śląska, ale z Roztocza. Wyko-
rzystanie tej wiedzy niesie za sobą wielkie moż-
liwości promocyjne.  (DPiT)

Już od 65 lat produkty z FABRYKI 
CUKIERKÓW „PSZCZÓŁKA” 
podbijają serca miłośników słodyczy. 
Lubelska firma należy do największych 
w Polsce producentów karmelków twar-
dych i nadziewanych. Dzięki jednemu 
z najnowocześniejszych zakładów pro-
dukcyjnych w Europie, który działa od 
2017 r., „Pszczółka” z powodzeniem wpro-
wadziła na rynek nowe produkty: pralinki, 
cukierki czekoladowe oraz galaretki.

„Pszczółka” jest jedną z nielicznych firm 
działających na rynku słodyczy, w stu pro-
centach z polskim kapitałem. Cukierki z lu-
belskiej fabryki od lat są doceniane tak przez 
konsumentów, jak i specjalistów z branży, 
o czym świadczą liczne nagrody i wyróż-
nienia, m.in.: Dobre bo Polskie, Najlepsze 
bo Polskie. W 2013 roku Fabryka Cukierków 
„Pszczółka” dołączyła do grona firm wyróż-
nionych znakiem towarowym - Marka Re-
gionalna „Lubelskie” - będącym symbolem 
jakości, innowacyjności i troski o środowisko.

Wśród topowych marek produkowa-
nych przez „Pszczółkę” wymienić można 
m.in. owocowe Jogusie, musujące cukierki 
Musss…, charakteryzujące się unikatowym 
zestawieniem smaków kwaśnego i słodkie-
go. Uznaniem smakoszy cieszą się też Cze-
koladowa Mieszanka Imieninowa, karmelki 
Coffee Amo, pralinki Czekoladowe Fantazje 
czy Czekoladowe Sympatie, cukierki Pikni-
kowe, Michaśki oraz Chochliki. Nowością 
w ofercie „Pszczółki” są galaretki – Tęczo-
we w czekoladzie oraz Słoneczne w cukrze 
z owocowymi sokami i witaminą C.

Wyroby „Pszczółki” podbiły także rynki 
zagraniczne. Można je znaleźć na sklepo-
wych półkach m.in. w USA, Rosji, Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich, Jordanii, 
Niemczech, Łotwie, Słowacji, Czechach, 
Estonii, Azerbejdżanie czy Mongolii.

SPÓŁKA „AS-BABUNI” jest od 
ponad 20 lat jednym z większych produ-
centów makaronu w Polsce. Przez cały 
ten czas dynamicznie się rozwijała i stale 
poszerzała asortyment, podnosząc też 
jakość oferty. Obecnie znajduje się w niej 
ponad 40 produktów.

As-Babuni specjalizuje się w makaronach 
jajecznych i bezjajecznych. Makarony 4-ja-
jeczne produkowane są z wykorzystaniem 
włoskich maszyn, poddawane długiemu 
procesowi suszenia oraz ręcznie pakowane, 
dzięki czemu swoją strukturą przypominają 
włoskie makarony z pszenicy durum. Z kolei 
makarony bezjajeczne przybierają 10 róż-
nych form m.in. nitek, wstążek, świderków, 
spaghetti, rurek, fal czy krajanki. Nowością 
są makarony graham i wzbogacone w ziar-
na siemienia lnianego, szczególnie polecane 

amatorom aktywnego wypoczynku m.in. ze 
względu na dużą zawartość cennego błon-
nika. Ofertę firmy uzupełniają kasze, wafle, 
podpłomyki i makaronowa karma dla psów.

Makarony As-Babuni produkowane są 
z najlepszej mąki. Cieszą się uznaniem za-
równo kontrahentów, jak i konsumentów, 
a liczba zadowolonych klientów na terenie 
Polski oraz rynkach zagranicznych wciąż 
rośnie.

Produkty As-Babuni wygrywały m.in. 
w konsumenckich konkursach „Najlepsze 
w Polsce” w 2007 i 2011 roku oraz „Jakość 
Roku” w 2010, 2012 i 2015 roku. Od roku 2012 
As-Babuni posługuje się znakiem Marka Lu-
belskie. Jakość i estetyka oferty są dla firmy 
z podlubelskich Niemiec najważniejsze. Jej 
dewiza od momentu powstania brzmi „Wy-
soka jakość produktów za średnią cenę”. 

Zlokalizowany w Drzewcach zakład NA-
ŁĘCZÓW ZDRÓJ S.A. butelkują-
cy naturalną wodę mineralną jest jednym 
z najnowocześniejszych w branży na świe-
cie. Zastosowane tu innowacje obejmują 
nie tylko unikatowe rozwiązania techno-
logiczne, ale również cały sposób prowa-
dzenia biznesu. 

Cisowianka – woda pod marką należącą 
do Nałęczów Zdrój S.A. - już od blisko 40 lat 
jest niezmiennie wydobywana z tego same-
go źródła pokładów wód nałęczowskich. 
Dzięki bardzo wąskiej specjalizacji zakładu 
(wyłącznie naturalne wody mineralne) i za-
awansowaniu technicznemu butelkowana 
tu woda zachowuje swą pierwotną czystość 
i pełnię cennych naturalnych właściwości. 

Wydajność zakładu, wynosząca 2,8 
miliona butelek dziennie, pozwala na za-
spokojenie potrzeb odbiorców nawet 
w najbardziej „gorącym” okresie zapotrze-
bowania na wodę. 

Cisowianka to od lat lider polskiego 
rynku wód mineralnych. Ranking dzienni-
ka Rzeczpospolita z roku 2017 sytuuje ją na 
pozycji trzeciej najsilniejszej marki w kate-
gorii napojów w Polsce. Siłę marki potwier-
dza też fakt, iż pod koniec ubiegłego roku, 
dziewiąty raz z rzędu, przyznano jej tytuł 

Superbrands. Cisowianka była również wie-
lokrotnie nagradzana tytułem marki godnej 
zaufania Premium Brand.

Zakład butelkujący Cisowiankę i mu-
sującą Cisowiankę Perlage doceniany jest 
również poza granicami kraju. W 2016 roku 
Nałęczów Zdrój S.A. znalazł się na przygo-
towanej przez specjalistów londyńskiej 
giełdy liście 1000 najbardziej obiecują-
cych przedsiębiorstw Unii Europejskiej. 

Cisowianka Perlage coraz lepiej radzi 
sobie na zagranicznych rynkach. Błękitne 
butelki z wyjątkową, musującą wodą można 
znaleźć w sklepach niemalże pod każdą sze-
rokością geograficzną – od USA przez Fran-
cję, Włochy aż po Koreę i Japonię. 

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA 
MLECZARSKA W PIASKACH 
to firma z 70-letnią tradycją i jeden z najwięk-
szych i najszybciej rozwijających się producen-
tów branży mleczarskiej na Lubelszczyźnie. 

OSM Piaski wytwarza naturalny, najwyż-
szej jakości nabiał, który smakuje „jak daw-
niej”. Bez mleka w proszku, konserwantów 
i ulepszaczy. W Piaskach specjalizują się w pro-
dukcji twarogów oraz napojów fermentowa-
nych. Sztandarowym produktem Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej z Piask jest wielokrot-
nie nagradzany twaróg śmietankowy PRE-
MIUM. Ponadto Spółdzielnia proponuje nam 
twarogi tłuste, półtłuste i chude w różnych 
opakowaniach. Pozostałą część produkcji 
stanowią m.in. jogurt naturalny typu greckie-
go (również o obniżonej zawartości tłuszczu), 
Kefir jak dawniej, Piaseckie na chlebuś, ser 
mozzarella, śmietana, masło i mleko. 

Produkty Spółdzielni trafiają na sklepo-
we półki w oryginalnych opakowaniach, in-

spirowanych sztuką ludową. Nowa estetyka 
opakowań podkreśla wizerunek firmy – marki 
oryginalnej, atrakcyjnej, naturalnej, prawdzi-
wej, przyjaznej i budzącej pozytywne emocje. 

W ostatnich latach firma szczególnie dyna-
micznie się rozwija. Na przykład teraz piaseckie 
przedsiębiorstwo modernizuje linię produk-
cyjną poprzez zakup nowoczesnych maszyn 
przeznaczonych do pakowania produktów. 

Firma ma na swoim koncie liczne nagro-
dy i wyróżnienia w konkursach, jak: Program 
Doceń Polskie, Wojewódzki Lider Smaku, 
Mleko-Expo 2016, Lider Forum, Lubelski 
Orzeł Biznesu, Business Excellence, Agro Pol-
ska oraz Najlepszy Produkt 2017 – Wybór Kon-
sumentów. Certyfikat Marka Lubelskie OSM 
Piaski otrzymała w 2016 roku. Tym samym 
dołączyła do grona firm, które oficjalnie 
mogą posługiwać się tym znakiem towaro-
wym, promując województwo lubelskie na 
polskim rynku mleczarskim.

„WIERZEJKI” zajmują się ubojem, 
rozbiorem i sprzedażą mięsa oraz pro-
dukcją wędlin i wyrobów garmażeryjnych. 
Zakład Mięsny Jana i  Marka Zdanow-
skich powstał w 1991 roku. Obecnie rzeź-
nia i budynki produkcyjne znajdują się 
w miejscowości Płudy. Spółka jest jedną 
z największych firm prywatnych tego typu 
na Podlasiu.

„Wierzejki” dysponują siecią sklepów 
firmowych, a  dzięki własnemu trans-
portowi zakład zapewnia stałe dostawy 
świeżego mięsa i wędlin. Wysoka jakość 
wyrobów stale zjednuje firmie nowych 
klientów i pozwala na pozyskiwanie ryn-
ków zbytu zarówno w kraju, jak i za gra-
nicą. Firma „Wierzejki” świadczy także 
usługi gastronomiczno-cateringowe. Ser-
wowane potrawy zawsze łączą w sobie 
najlepsze tradycje z aktualnymi trendami 
kulinarnymi. 

Wśród nowości polecanych przez „Wie-
rzejki” jest karkówka o wyraźnym, lekko 
pikantnym smaku, wzbogacona indone-
zyjskim sosem pomidorowym sambal czy 
przeznaczony specjalnie dla grillowych 
smakoszy boczek kręciołki. Wyśmienicie 
przyprawiony, cienko pokrojony, o lekko 
pikantnym smaku.  

Zakład Mięsny „Wierzejki” zdobył wiele 
cennych wyróżnień w konkursach pre-
miujących przetwory najwyższej jakości. 
Został Mistrzem Agro-Ligi oraz laureatem 
Ogólnopolskiego Finału „Polski Produ-
cent Żywności”. Wyroby z „Wierzejek” były 
wielokrotnie nagradzane w konkursach 
„Produkty najwyższej jakości w polskim 
przemyśle mięsnym”, organizowanym 
przez Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłusz-
czowego w Warszawie. W 2006 roku za-
kład został uhonorowany między innymi 
nagrodami „Gazele Biznesu” i „Orzeł Agro-
biznesu”. Tytuł Marka Lubelskie „Wierzejki” 
otrzymały w 2010 roku. 

ZAMOJSKIE ZAKŁADY ZBO-
ŻOWE od 1993 roku funkcjonują jako 
spółka, której udziałowcem jest firma ELE-
WARR. Produkowana w zakładach mąka 
to towar najwyższej jakości. Mielona jest 
z wysokogatunkowej pszenicy pocho-
dzącej z pól Roztocza i Zamojszczyzny – 
regionów zaliczanych do najczystszych 
ekologicznie w Polsce i Europie.

Zamojskie Zakłady dysponują mły-
nem pszennym o zdolności przerobowej 
100 ton dziennie, elewatorem zbożowym 
z bocznicą kolejową oraz magazynem 
w  Tuczapach. Podstawową działalno-
ścią spółki jest produkcja mąk pszennych 
piekarniczych i rynkowych, a także skup, 
przetwórstwo, przechowywanie oraz 
obrót zbożem.

Zamojskie Zakłady Zbożowe otrzymały 
certyfikaty systemu zarządzania jakością 
ISO 9001:2000 na „Skup magazynowa-
nie, przetwórstwo i sprzedaż produktów 
zbożowych”, a także certyfikat na zgod-
ność z zasadami systemu HACCP w zakre-
sie „Produkcja mąk i innych przetworów 
zbożowych”. 

Wyroby Zamojskich Zakładów Zbo-
żowych są znane i doceniane na polskim 
rynku. Na targach POLAGRA Food 2017 Mi-

nister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał Mące 
zamojskiej znak „Poznaj Dobrą Żywność”. 
Mąka ta jest bardzo jasna i ma znakomite 
właściwości wypiekowe. Znajduje więc 
szerokie zastosowanie w gospodarstwie 
domowym. Znak „Poznaj Dobrą Żywność” 
przyznawany jest wyrobom, które speł-
niają kryteria opracowane przez kolegium 
naukowe ds. jakości produktów żywno-
ściowych. Oznaczenie to ma pomagać 
konsumentowi w wyborze odpowiednie-
go produktu, odznaczającego się przede 
wszystkim wysoką jakością.

Zamojskie Zakłady Zbożowe są laure-
atem konkursu Agro Polska. Od roku 2008 
mają również prawo posługiwania się cer-
tyfikatem Marka Lubelskie.

Chwile słodkiej 
beztroski 

Wysoka jakość 
za średnią cenę

Lider na 
polskim rynku

Nabiał smakuje 
jak dawniej

Wędliny ze 
znakiem jakości

Mąka ze zbóż 
czystego Roztocza

Okim mowa? O żyrafach, najwięk-
szych lokatorach zamojskiego zoo, 
które teraz mieszkają w naprawdę 
komfortowych warunkach. Stwo-

rzono je przy wsparciu środków unijnych.

Brakuje Ci pomysłów na spędzenie wolnego 
czasu z dziećmi na świeżym powietrzu? Na 
basenie znasz już każdy kąt, kolejne place 
zabaw nie robią już na Twoich pociechach 
wrażenia, a budowanie z klocków zosta-
wiasz na deszczowe i zimne jesienne wie-
czory w domu?

Co powiesz na wyprawę na afrykańską sa-
wannę? Żyrafy, antylopy i zebry mieszkają 
teraz w centrum Roztocza! Jak to możliwe?

6 500 m2 prawdziwej sawanny
Spakuj plecak, włóż wygodne buty, weź 
kapelusze przeciwsłoneczne, bidony 
z wodą i lornetkę. Ruszamy na prawdziwą 
sawannę!

Opuszczamy bezpieczne wnętrze nasze-
go Jeep’a i dajemy nura w wysoką trawę. 
Schyl się! Od zachodu zbliżają się do nas 
żyrafy. Dostojnie wkraczają na swój wybieg 
i niespiesznie podchodzą do wysokich aka-
cji – nadchodzi pora posiłku, dlatego wycią-
gnij lornetkę.

Schowaj się za skałkami! To chyba zebry 
i oryksy ciągną do wodopoju. Masz aparat 
fotograficzny? Rób zdjęcia! Tylko nie włą-
czaj flesza, żeby nie spłoszyć zwierząt.

Edukacja w terenie
Przygoda na sawannie to było coś! Teraz 
wkraczamy na ścieżkę edukacji. Jak wy-
glądają surykatki? W jakim środowisku 
żyją? Co im grozi? I w końcu, jak można je 
chronić? Kolejne filmy przyrodnicze na Di-
scovery już dawno przestały interesować 
Twoje dzieci, za to żywe zwierzęta – to już 
co innego!

O ważnych elementach ochrony środo-
wiska porozmawiasz ze swoimi dziećmi na 
żywo, uczestnicząc w codziennych rytu-
ałach wilków, lemurów i zwierząt australij-
skich. W naszym ZOO wspólnie nauczymy 
się, jak dbać o przyrodę i środowisko, dosko-
nale się przy tym bawiąc.

Dla głodnych wiedzy
Wchodząc do ZOO nie zapomnij o audio- 
lub video przewodniku. Już nie musisz 
korzystać z własnego telefonu, aby dowie-
dzieć się czegoś ciekawego na temat zebr, 
antylop czy oryksów.

Wybierz jedną z opcji zwiedzania – spe-
cjalistyczną lub dziecięcą. Treść dokładnie 

przystosowaliśmy do wybranych grup. Prze-
wodnik dziecięcy to prostszy język, odgłosy 
zwierząt oraz baśniowa opowieść o różnych 
gatunkach. Wersję specjalistyczną naszpi-
kowaliśmy konkretnymi informacjami dla 
prawdziwych miłośników przyrody.

Środki unijne wspierają  
nasz region!
Nowy wybieg dla żyraf i zwierząt afrykań-
skich w zamojskim ZOO powstał dzięki 
funduszom europejskim z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego.

Ponad 16 milionów unijnego 
wsparcia pozwoliło na:
•  budowę nowych i powiększenie oraz za-

gospodarowanie istniejących wybiegów 
dla zwierząt

•  wykonanie ścieżki dydaktycznej
•  budowę infrastruktury teleinformatycz-

nej
•  wyposażenie ZOO w urządzenia multime-

dialne
•  zwiększenie atrakcyjności Zamościa i całe-

go regionu
•  włączenie stolicy Roztocza do grona 

ważnych miejsc na zoologicznej mapie 
Europy. (FLOR)

Śpią na stojąco, drapieżnika potrafią 
wypatrzeć nawet z 5 km, a plamy 
na ich ciele są jak linie papilarne, 
unikatowe dla każdego osobnika. 

Doradzamy, jak dbać o środowisko
Jest ich sześciu i na 
efektywnym wykorzy-
staniu energii znają 
się, jak mało kto. 
O kim mowa? O do-
radcach energetycz-
nych, którzy działają 
w strukturach Regio-
nalnego Biura Energii 
Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa 
Lubelskiego. 

Ich główne zadania to wspar-
cie w planowaniu i wdraża-
niu przyjaznych środowisku 
inwestycji w regionie, infor-
mowanie o źródłach finanso-
wania inwestycji oraz pomoc 

Bardzo się cieszę, że dzięki 
umiejętnemu wykorzystaniu środków 
unijnych udało się stworzyć w zamoj-
skim ZOO naprawdę atrakcyjną ofertę 
spędzenia tu czasu i dobre warunki 
dla prezentowanych zwierząt. Dzięki 
świetnie przygotowanym ścieżkom 
edukacyjnym, ZOO jest interesujące 
dla zwiedzających w każdym wieku. 

ARKADIUSZ BRATKOWSKI
członek zarządu

województwa lubelskiego

Unia Europejska stawia na zieloną energię. 
Urząd marszałkowski wpisuje się w ten 
trend i od lat sukcesywnie wypłaca 
fundusze europejskie na odnawialne 
źródła energii, dzięki którym na domach 
mieszkańców pojawiają się instalacje 
solarne i fotowoltaiczne. Regionalne  
Biuro Energii realizuje ponadto 
ogólnopolski system wsparcia  
doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz  
przedsiębiorstw w zakresie  
efektywności energetycznej  
oraz OZE. 

HENRYK SMOLARZ
dyrektor Regionalnego Biura 

Energii UMWL

Afryka  
w centrum 
Roztocza

w przygotowaniu i wdrożeniu 
planów gospodarki niskoemi-
syjnej.

– Do tej pory, w celu weryfi-
kacji, do Regionalnego Biura 
Energii wpłynęły 182 plany 
gospodarki niskoemisyjnej, 
na podstawie których wy-
daliśmy 68 zaświadczeń. Do 
zadań doradców należy rów-
nież weryfikacja audytów 
energetycznych, których na 
terenie naszego wojewódz-
twa wykonaliśmy 96. Dorad-
cy są odpowiedzialni także 
za przeprowadzanie szkoleń 
i działań informacyjno-pro-
mocyjnych – wyjaśnia Henryk 
Smolarz, dyrektor Regionalne-

TY TEŻ UMÓW SIĘ 
NA SPOTKANIE  
i skorzystaj z bezpłatne-
go doradztwa

REGIONALNE BIURO  
ENERGII UMWL 
20-029 Lublin,  
ul. Artura Grottgera 4 
+48 81 537-16-16,  
+48 81 537-16-17 
e-mail: doradztwo.energety- 
czne@lubelskie.pl

go Biura Energii UMWL. W ten 
sposób staramy się promować 
ideę gospodarki niskoemisyj-
nej oraz wskazywać korzyści 
z niej wynikające – dodaje. 

Doradcy realizują ogólno-
polski projekt wsparcia dorad-
czego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przed-
siębiorstw w zakresie efek-
tywności energetycznej oraz 
odnawialnych źródeł ener-
gii. Jest to projekt realizowa-
ny przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz partnerów 
w 16 regionach na terenie całe-
go kraju.  

 (RBE)



Spice Gears – Team 
5883 to drużyna skła-
dająca się z uczniów 
z powiatu kraśnic-
kiego. Jako pierwsi 
w kraju wzięli udział 
w programie FIRST, 
który promuje wiedzę 
i umiejętności z zakre-
su robotyki. 

Po zdobyciu srebra w  Wa-
szyngtonie, przyszedł czas na 
złoto w Chinach. Robot skon-
struowany przez kraśnicką 
drużynę poradził sobie ze 
wszystkimi zadaniami.

FIRST Robotics Competi-
tion (FRC) to międzynarodo-
wy konkurs dla młodzieży, 
łączący naukowe podejście 
w dziedzinie robotyki z no-
woczesnymi technologiami 
i etyką pracy w zespole opar-
tą na kooperacji i zabawie. 
Uczniowie szkół średnich 
konstruują według wytycz-
nych organizatorów roboty, 
które potem biorą udział w za-

P ierwsze spotkanie lubel-
skich Koziołków za nami. 
Kolejny sezon żużlowców 
wspieranych przez Woje-

wództwo Lubelskie w Nice 1. Lidze 
Żużlowej przyciągnął na stadion 
nadkomplet publiczności. Ponad 
osiem tysięcy widzów zobaczyło ka-
pitalne widowisko.

Gdy po trzech biegach lubelska 
drużyna wygrywała już 13:5, wy-
dawało się, że nic nie będzie w sta-
nie zepsuć jej powrotu na zaplecze 
żużlowej Ekstraligi. Niestety, zespół 
z Łodzi uważany za głównego fawo-
ryta do wygrania ligi, powoli ale sys-
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ZNAKOMITE WIDOWISKO  
na inaugurację Nice 1. Ligi Żużlowej

Piotr Tomala to lubli-
nianin, którego boha-
terską postawę poznał 
cały świat. 

Poza tym, że znalazł się w skła-
dzie Narodowej Zimowej Wy-
prawy na K2, brał udział w akcji 
ratunkowej na rzecz Tomasza 
Mackiewicza i Elisabeth Revol 
na Nanga Parbat. Zarząd Wo-
jewództwa Lubelskiego przy-
znał mu Odznakę Honorową 
„Zasłużony dla Województwa 
Lubelskiego”. 

P iotr  Tomala to P rezes 
Klubu Wysokogórskiego Lu-
blin, członek kadry narodowej 
Polskiego Związku Alpinizmu 
we wspinaczce wysokogór-
skiej. Organizator i lider kilku-

dziesięciu wypraw i wyjazdów 
na czterech kontynentach. 

– Jestem pełen uznania i sza-
cunku dla bohaterskiej po-
stawy Piotra Tomali. Empatia 
i zrozumienie to wspaniałe 
cechy, które w górach są szcze-
gólnie ważne. To dla mnie 
wielki honor móc wręczyć wy-
różnienie człowiekowi, który 
ryzykując własne życie, niósł 
pomoc innym – mówił Sławo-
mir Sosnowski, marszałek wo-
jewództwa lubelskiego.

Minister Witold Bańka wy-
stąpił do Prezydenta RP o przy-
znanie ratownikom Krzyża 
Wielkiego Orderu Odrodzenia 
Polski. Wystąpiono również 
o przyznanie im francuskiej 
Legii Honorowej. (ASM)

Sportowiec na medalLubelskie roboty 
zwyciężyły w Chinach! 

sport

ZABRAKŁO TYLKO ZWYCIĘSTWA! Drużyna Speed Car Motoru Lublin, beniaminka Nice 1. Ligi Żużlowej, 
zremisowała po niezwykle emocjonującym, dramatycznym meczu 1. kolejki, z Orłem Łódź 45:45

MOTOR: 9. Dawid Lampart – 3 (0,2,0,1), 10. Daniel Jeleniewski – 6+1 (3,0,1,2*,0),  
11. Robert Lambert – 10+1 (3,2,2*,3,d), 12. Paweł Miesiąc – 6+1 (2*,0,3,d,1), 13. Andreas 
Jonsson – 14 (3,2,3,3,3), 14. Oskar Bober – 3 (3,w,ns), 15. Wiktor Lampart – 3+1 (2*,1,0).
ORZEŁ: 1. Hans Andersen – 9+2 (1*,1,1,2,2,2*), 2. Aleksandr Łoktajew – 12+1 (2,3,3,1*,1,2),  
3. Robert Miśkowiak – 3 (0,-,3,0), 4. Rohan Tungate – 8+2 (1,-,2*,2*,3), 5. Norbert Kościuch – 8 
 (2,1,1,3,1), 6. Jakub Miśkowiak – 5 (1,0,3,1), 7. Mateusz Błażykowski – 0 (0,-,0).

OPIEKUNOWIE I CZŁONKOWIE DRUŻYNY SPICE GEARS 
w towarzystwie posła do PE Krzysztofa Hetmana, marszałka 
Sławomira Sosnowskiego oraz starosty kraśnickiego 
Andrzeja Maja

DARIUSZ GŁUCHOWSKI najlepszy
mentor turnieju w Szanghaju 
w towarzystwie radnego 
wojewódzkiego Marka Kosa oraz 
posła do PE Krzysztofa Hetmana

ROBOT,
który zapewnił zwycięstwo 
drużynie Spice Gears 
w Chinach 

wodach, wykonując 
z  góry zaplanowane 
czynności. 

Młodzi naukowcy z  Kra-
śnika zdobyli wcześniej dru-
gie miejsce w  olimpiadzie 
robotów First Global Chal-
lenge w Waszyngtonie. Po-
konali  ponad 160 drużyn 
z całego świata. Po zdobyciu 
srebra w Waszyngtonie, przy-
szedł czas na złoto. Drużyna 
Spice Gears wygrała dwa re-
gionalne turnieje w Chinach - 
w Shenzen i w Szanghaju. 

Dodatkowo podczas szan-
ghajskiego turnieju nagrodą 
dla najlepszego mentora za-
wodów uhonorowano Dariu-
sza Głuchowskiego – jednego 
z opiekunów młodzieży. Kra-
śnicka drużyna, z  siedzibą 
w Zespole Szkół nr 3, uzyska-
ła również kwalifikację do fi-
nałowych Mistrzostw FIRST 
w Detroit (USA) w kwietniu 
tego roku. 

– Jestem bardzo dumny, że 
młodzi ludzie osiągają sukce-
sy międzynarodowe. Dziś to 
właśnie oni pracują na wize-
runek naszego województwa. 
Jestem przekonany, że inno-
wacyjnego potencjału jest 
u nas znacznie więcej – ko-
mentuje Marek Kos radny wo-
jewódzki z Kraśnika.  
  (KM)

W finałowej gonitwie w lubelskich 
szeregach zobaczyliśmy najlepszych 
dotąd Anglika Roberta Lamberta 
i Szweda Jonssona. Teoretycznie para 
gospodarzy bez problemów powinna 
„objechać” Aleksandra Łoktajewiewa 
i Kościucha. Defekt na starcie Lam-
berta sprawił, że Jonsson musiał ra-
dzić sobie sam z rywalami. Szwed 
spisał się fenomenalnie i po 
pięknym ataku na drugim 
okrążeniu objął prowadze-
nie, ratując remis w ostat-
nim biegu i  całym 
meczu. (SAB)

tematycznie zaczął odrabiać straty.  
W 9. biegu, w którym upadł jadący 
na prowadzeniu żużlowiec Motoru 
Dawid Lampart, goście zaliczyli po-
dwójną wygraną i na tablicy wyni-
ków pojawił się remis (27:27). 

Koziołki zareagowały błyskawicz-
nie. Najpierw Paweł Miesiąc z Rober-
tem Lambertem, a następnie Szwed 
Andres Jonsson z Danielem Jele-
niewskim okazali się szybsi od rywa-
li i przewaga gospodarzy urosła do 
ośmiu punktów. Orzeł jednak nie re-
zygnował i dzięki świetnej postawie 
Rohana Tungatea i Norberta Kościu-
cha przed ostatnim biegiem dopro-
wadził do remisu (42:42). 

SPEED CAR MOTOR LUBLIN – ORZEŁ ŁÓDŹ 45:45
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