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Fundusz unijny
w walce z boreliozą

Już w tym miesiącu z Regionalnego Programu
Operacyjnego ruszają bezpłatne badania
profilaktyczne dla mieszkańców naszego regionu.
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Absolutny lider w dziedzinie
inwestycji w energię odnawialną

Bordziłówka (gm. Rossosz) jest pionierem energii odnawialnej oraz
dumą mieszkańców. To tu, w Dolinie Zielawy, w listopadzie 2014 r.
powstała pierwsza na Lubelszczyźnie farma fotowoltaiczna.
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Nowi 06
Ambasadorzy
Lubelskiego

FOT. UMWL

Grażyna Torbicka, Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek”
oraz Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii
Rekonstrukcyjnej w Łęcznej – to nowi Ambasadorzy
Województwa Lubelskiego
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Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
B

Drodzy Czytelnicy

P

oznaliśmy właśnie nowych laureatów tytułu Ambasador
Województwa Lubelskiego. Kapituła konkursu wybrała
ich już po raz dziewiętnasty. W tym zacnym gronie znajdziemy artystów, naukowców, ludzi kultury, autorytety w swoich
dziedzinach. Nagradzamy też firmy i instytucje, których aktywność wykracza daleko poza ramy naszego województwa,
a działania lub produkty są marką samą w sobie.
Długo mógłbym wymieniać nagrodzonych w każdej
z trzech ambasadorskich kategorii. Wybór jest trudny. Zawsze przy okazji gali myślę, co chciałbym powiedzieć gościom podczas tego wydarzenia, jakie słowa i emocje im
przekazać. W tym roku, może dlatego, że jednym z nominowanych był himalaista Piotr Tomala, przyszła mi do głowy
myśl, która jest żelazną zasadą we wspinaczce wysokogórskiej: zespół jest tak dobry, jak dobrzy są jego poszczególni
członkowie. I kiedy patrzyłem na zgromadzonych w hali
Targów Lublin przedstawicieli naszych najlepszych firm
i instytucji, na wybitne postaci ze świata nauki, kultury, biznesu, pomyślałem sobie, że nasz zespół o nazwie Lubelskie
w takim składzie może zdobywać naprawdę wysokie góry…
Sławomir Sosnowski
Marszałek Województwa Lubelskiego

BLOG Super Elki Fascynacja
już od pierwszej litery

Wejdź, przeczytaj i POZNAJ BLIŻEJ
LUBELSKIE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

WRDS TWORZĄ CZTERY STRONY:
samorządowa, rządowa, pracowników i pracodawców

Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego należały: plany restrukturyzacyjne Lubelskiego Węgla, obrona Górek
Czechowskich, problem uciążliwego sąsiedztwa związanego z budową chlewni
w Niedrzwicy Dużej i budową spopielarni zwłok w Czerniejowie; organizacja
Krajowej Administracji Skarbowej na
terenie Województwa Lubelskiego, funkcjonowanie i rozwój Centrum Onkologii
Ziemi Lubelskiej.
W ramach WRDS Województwa Lubelskiego działa 7 stałych zespołów

roboczych: ds. Infrastruktury i Transportu; ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich, ds. Rynku Pracy,
Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych, ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości, ds.
Funduszy Europejskich, ds. Edukacji
i Szkolnictwa Wyższego oraz 2 doraźne zespoły robocze: ds. Lubelskiego
Węgla i ds. Regionalnej Koalicji w Walce
z Szarą Strefą. 
(WRDS)

Lubelska premiera filmu „U siebie”

P

rzy pełnej widowni, 28 marca,
odbyła się lubelska premiera filmu
„U siebie”. Pełnometrażowy dokument
o przerwanej karierze piosenkarskiej
Michała Hochmana związanego
z Lublinem i Kazimierzem Dolnym,
został zrealizowany we współpracy
z Województwem Lubelskim.
Film miał premierę 12 marca
w Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN. Agnieszka Arnold, reżyserka
i scenarzystka, przyznała, że
wydarzenia Marca’68 są jej bliskie.
Chciała zrealizować dokument
o wyrzuceniu Polaków z Polski przez
ówczesne władze.
W wyborze miejsca padło na nasz
region, bo stąd właśnie pochodził
główny bohater. Michał Hochman
i jego rodzina znaleźli się w grupie
kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy
musieli wyjechać z kraju tylko dlatego,
że mieli żydowskie korzenie. Film
dokumentuje tę emigrację, zawiera też
wspomnienia i obrazy miejsc, z którymi
związana była rodzina Hochmanów,

MICHAŁ HOCHMAN
I MARIAN KŁĘBUKOWSKI w piekarni
w Piaskach. Kadr z filmu U SIEBIE

PEŁNA WIDOWNIA
podczas lubelskiej premiery

FOT. WITEK ORSKI

Sławomir Sosnowski
marszałek woj. lubelskiego

m.in. Siedliszcza, Piask, Kazimierza
Dolnego, Lublina.
Na lubelskiej premierze pojawiło
się wielu znajomych bohatera z lat
młodości. Widownia w kinie CSK była
pełna - dopisali też młodsi lublinianie,
studenci, dziennikarze.
Teraz film pojedzie do USA,
Europy Zachodniej i Izraela. Będzie
też prezentowany na wydarzeniach
współorganizowanych przez
Województwo Lubelskie, Polski Instytut
Sztuki Filmowej oraz Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN. Autorzy
zabiegają też o emisję filmu w telewizji
publicznej.
Twórcy dokumentu otrzymali
znaczne środki promocyjne
od Województwa Lubelskiego.
To pozwoliło zakończyć
postprodukcje i zdążyć z premierą
na 50. rocznicę wydarzeń Marca’68.
W dotarciu do archiwalnych
materiałów filmowcom pomogły też
Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN oraz
oddział lubelski IPN. 
(DPiT)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

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

Szansa dla firm na
innowacyjne usługi
LUBELSCY PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄ MIELI KOLEJNĄ OKAZJĘ ROZPOCZĄĆ WSPÓŁPRACĘ
ZE ŚWIATEM NAUKI. PRZED NIMI MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA WSPARCIA FINANSOWEGO
W RAMACH KONKURSU „BON NA INNOWACJE”.

FOT. SAB

„MARKA LUBELSKIE”
TO SYMBOL JAKOŚCI,
INNOWACYJNOŚCI, TROSKI
O ŚRODOWISKO, A PRZEDE
WSZYSTKIM SYMBOL
MIEJSCA POCHODZENIA

uduje relacje, łączy interesy różnych
grup społecznych, ale również negocjuje, konsultuje i pomaga w wymianie
informacji. Te właśnie zadania wykonuje Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. W 2017 r.
obchodziliśmy 15-lecie dialogu społecznego w naszym województwie.
Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego tworzą
cztery strony: samorządowa, rządowa,
pracowników i pracodawców. Przewodnictwo w WRDS rotacyjnie obejmuje
każda ze stron dialogu. Zgodnie z tą zasadą, pierwszą przewodniczącą WRDS
Województwa Lubelskiego w 2016 roku
była Wiesława Janczak z ramienia OPZZ,
reprezentująca stronę pracowników;
w 2017 r. przewodnictwo objęła strona
samorządowa reprezentowana przez
Marszałka Województwa Lubelskiego, Sławomira Sosnowskiego. W 2018 r.
Przewodniczącą WRDS została Mirosława Gałan, reprezentująca stronę pracodawców z ramienia BCC.
W posiedzeniach WRDS, prócz jej
członków, w roli gości oraz doradców
udział biorą reprezentanci niemal
wszystkich środowisk życia społeczno-gospodarczego regionu, przedstawiciele
władz, szefowie instytucji, posłowie oraz
senatorowie.
Do najważniejszych problemów poruszanych przez Wojewódzką Radę
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Konkurs ten jest
rozwiązaniem,
które stwarza szansę dla
mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw.
Przedsiębiorca może
uzyskać nawet 85%

dofinansowania
na swój pomysł na
biznes!

MARCELI NIEZGODA
Dyrektor Lubelskiej Agencji
Wspierania Przedsiębiorczości

Ogromna pula środków została przeznaczona na działalność badawczo-rozwojową.
Blisko 11 mln zł – tyle wynosi
kwota na usprawnienie transferu technologii.
To szansa, by przedsiębiorcy zaczęli zarabiać na innowacji. Za unijne pieniądze
będzie można na przykład
zamówić usługę wykonania
prac badawczych przez jednostkę naukową. Priorytetem
jest opracowanie ulepszonego produktu, nowych technologii czy projektu
wzorniczego.

Szansa dla mikro,
małych i średnich
przedsiębiorstw

B o n n a i n n ow a cje to możliwość dla
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
– wyjaśnia Marceli
Niezgoda, dyrektor LAWP w Lublinie. – Często
właściciele
firm chcie-

liby rozszerzyć ofertę o nowe
usługi, lepsze produkty. Konkurs ten jest rozwiązaniem,
które stwarza szansę na zakup
usług doradczych związanych
z przygotowaniem zgłoszenia
wzoru użytkowego, patentowego czy opracowania projektów demonstracyjnych.
Przedsiębiorca może uzyskać nawet 85% dofinansowania na swój
pomysł na biznes –
dodaje.

BON NA
INNOWACJE

Obecnie na kooperację biznes – nauka mogą
sobie pozwolić głównie
duże firmy. Jest to dość
kosztowne, więc nie każdego przedsiębiorcę stać
finansowo na taką współpracę.

Zastrzyk gotówki na
pobudzenie współpracy

W grę wchodzą całkiem niemałe pieniądze. Na pobudzenie
współpracy sektora MŚP z otoczeniem naukowym każda
firma może uzyskać do 100 tysięcy złotych.
To nie pierwszy taki konkurs
organizowany przez LAWP.
Niedawno rozstrzygnięto ubiegłoroczny nabór wniosków
na innowacje. Już niedługo
na lubelskim rynku pojawią
się unikalne rozwiązania IT,
nowe kosmetyki o naturalnych
składnikach, ale też udoskonalony produkt edukacyjny
dla dzieci. To wszystko dzięki
przedsiębiorcom, którzy odważyli się „sięgnąć wyżej” i złożyli
swoje projekty w ramach konkursu Bon na innowacje.
Teraz przed firmami z aspiracjami stoi kolejna szansa.
Wnioski przyjmujemy elektronicznie od 30 kwietnia aż do 1
czerwca 2018 r. 
(LAWP)

Lubelskie.pl

Nasz region
bliżej Ciebie…

L

ubisz wiedzieć, co dzieje się
w najbliższej okolicy? Chcesz
być na bieżąco z informacjami
z regionu? Strona internetowa
www.lubelskie.pl to najlepsze
źródło informacji. Dowiesz się
tu, jakie działania podejmują
lokalne samorządy, jak rozwija
się gospodarka w województwie lubelskim oraz co dzieje się
w kulturze i sporcie.
Na platformie www. lubelskie.
pl znajdziesz ponadto kalendarium interesujących wydarzeń
artystycznych i rozrywkowych
oraz wskazówki, jak i gdzie przyjemnie spędzić czas z rodziną.
Chcesz mieć najświeższe
informacje? Odwiedź nasz
profil na facebooku.
Codziennie mamy dla Ciebie
mnóstwo ciekawostek
z regionu, konkursów
i fotorelacji.
Dołącz do nas już dzisiaj!
Znajdź nas i polub
na FACEBOOKU
@urzadmarszalkowski.lubelskie

Kolejne odcinki wyremontowanych dróg
Nowa nawierzchnia, kanalizacja deszczowa,
oświetlenie, przebudowane przepusty, poszerzony
pas ruchu oraz wybudowane chodniki i ścieżki
rowerowe – tak wyglądają nowe drogi wojewódzkie,
które w ostatnim roku oddano do użytku.
W sumie blisko 30 kilometrów dróg powstało przy
wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
- Dzięki środkom unijnym
o ra z w k ł a d ow i z b u d że tu województwa mogliśmy
zrealizować budowy dróg wojewódzkich przebiegających
przez powiaty krasnostawski, parczewski i radzyński.
Spełniają one najw yższe
standardy w swojej klasie
i znacząco podnoszą poziom
bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu oraz podróżnych. Wyremontowane
trasy są dowodem na to, że potrafimy skutecznie wykorzystywać fundusze pomocowe
i lokować je w infrastrukturę
regionu – komentuje Sławo-

mir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.
Ponad rok trwały prace nad
rozbudową prawie 15-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 846 (całkowita
wartość tej inwestycji wyniosła
prawie 46 mln zł). Droga łączy
powiat krasnostawski z hrubieszowskim i, co ważne, jest to
już drugi wyremontowany odcinek na tej trasie w ostatnich
latach.
Pierwszy odcinek DW nr 846
(o długości ponad 6 km) został
przebudowany z wykorzystaniem środków pochodzących
z RPO WL na lata 2007-2013.

UROCZYSTE OTWARCIE DW NR 846. W symbolicznym przecięciu wstęgi udział wzięli:
marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, wicemarszałek Krzysztof Grabczuk, członek
zarządu województwa Arkadiusz Bratkowski, starosta krasnostawski Janusz Szpak, samorządowcy z powiatu
chełmskiego i krasnostawskiego, przedstawiciele wykonawcy oraz mieszkańcy.

RONDO IM. EDWARDA WOJTASA
przy drodze wojewódzkiej nr 814.

RONDO IM. WŁADYSŁAWA CHOLEWY
przy drodze wojewódzkiej nr 814.

Łącznie nową nawierzchnię
położono na 21 kilometrach
od miejscowości Małochwiej
Nowy.
Zmodernizowano również
drogę wojewódzką nr 814.
W latach 2010-11 na długości 6,5 km wyremontowano
pierwszy odcinek, przebiegający od Radzynia do Sosnowicy.
Natomiast pod koniec 2017
roku uroczyście otworzono
drugi odcinek, o długości prawie 15 km, przebiegający przez
powiaty radzyński i parczewski. Koszt budowy wyniósł
48,5 mln zł.
Warto dodać, że Rady Gmin
Wohyń i Czemierniki nadały
rondom, które znajdują się na
trasie drogi wojewódzkiej nr
814, imiona śp. Edwarda Wojtasa – byłego marszałka województwa oraz śp. Władysława
Cholewy – byłego wojewody
lubelskiego.
(RED)
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Pomagając innym
pomagasz sobie

SZKOLENIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Szkolenia
dla hodowców  
pokrzywdzonych
przez ASF
Hodowcy trzody chlewnej, jak również rolnicy z terenów zagrożonych afrykańskim pomorem świń, wzięli
udział w szkoleniach zorganizowanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Cykl spotkań odbył się pod hasłem „Wsparcie alternatywnych
form produkcji rolnej wobec ASF”.
Spotkania adresowane były
w głównej mierze do tych
rolników, którzy zrezygnowali
z produkcji trzody chlewnej
ze względu na brak możliwości
dostosowania gospodarstw do
zasad bioasekuracji.
Podczas czterech spotkań
szkoleniowych w Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim,
Łęcznej oraz Włodawie przedstawione zostały propozycje,
które mają pomóc rolnikom
dotkniętym przez ASF. Jedną
z nich jest zmiana profilu produkcji z trzody chlewnej na
bydło mięsne, a także możliwość skorzystania z pomocy
w ramach unijnych i krajowych
programów, m.in. z PROW
2014-2020. Liczymy, że partycypacja w tych przedsięwzięciach pozwoli w niedalekiej
perspektywie na ustabilizowanie sytuacji i rozwój gospodarstw.
W trakcie szkoleń goście rozmawiali również o metodach
i modelach produkcji wołowi-

ny, zasadach bioasekuracji stad
oraz o objawach, jakie powinny
nasuwać podejrzenie wystąpienia choroby. 
(ROL)

Poprzez
indywidualne
rozmowy
z pacjentkami
wzmacniają
w nich wiarę
w możliwość
pokonania
choroby.

S

towarzyszenie powstało
w 1991 roku, aby wspierać
kobiety dotknięte chorobą nowotworową. Obecnie
zrzesza ponad 70 osób z Lublina, Świdnika, Lubartowa oraz
okolicznych miejscowości.
Ochotniczki spotykają się
z chorymi m.in. w Centrum
Onkologii Ziemi Lubelskiej,
w Klinice Onkologii przy ul. Jaczewskiego w Lublinie, Klinice

Chcemy przedstawić
producentom rolnym
poszkodowanym przez
epidemię ASF możliwości
przekształcenia ich gospodarstw
na inny profil produkcji.
Alternatywą jest m.in. hodowla
bydła mięsnego lub udział
w naszym projekcie „Lubelska
śruta sojowa wolna od GMO”.

SZKOLENIE W RYKACH
otworzył wicemarszałek Grzegorz Kapusta

GRZEGORZ KAPUSTA
wicemarszałek

Chirurgii Onkologicznej PSK1
w Lublinie oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
w Lublinie.
– Amazonki doskonale wiedzą, z jakimi problemami borykają się pacjentki, a my jako
zarząd województwa staramy
się wspierać organizacje, które
pomagają w walce z chorobą – mówi Anna Augustyniak,
sekretarz województwa lubelskiego. – Dlatego użyczyliśmy
Lubelskiemu Stowarzyszeniu Amazonek pomieszczeń ANNA AUGUSTYNIAK
znajdujących się w budynku sekretarz województwa rozmawia z Amazonkami
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego im.
Jana Bożego w Lublinie. Na
170 metrach kwadratowych
znajdzie się wystarczająco
dużo przestrzeni, żeby w dobrych warunkach wspierać
chorych onkologicznie, wychodzących z choroby i ich bliskich – dodaje.
Pomieszczenia przekazane przez Zarząd wykorzystywane są do rehabilitacji
psychofizycznej, spotkań edukacyjnych z lekarzami, dietetykami, wizażystami oraz
spotkań integracyjnych kobiet
po operacjach nowotworów
piersi. Użyczenie jest bezpłatne, Stowarzyszenie ponosi jedynie koszty eksploatacyjne.
UROCZYSTE PRZEKAZANIE POMIESZCZEŃ
(RED) do użytkowania w Szpitalu im. Jana Bożego
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Budowa mostu
na Wiśle,
w miejscowości
Kamień, łączącego
województwo
lubelskie
z mazowieckim,
to jedna
z największych
inwestycji w historii
samorządu
województwa.
Jej koszt, wliczając
drogi dojazdowe,
wyniósł blisko
210 mln złotych.

Most, na który
CZEKALIŚMY 76 LAT
Inwestycję wzniesiono w miejscu drewnianego
mostu, oddanego do użytku tuż przed wybuchem
II wojny światowej. By uniemożliwić Niemcom przeprawę przez Wisłę, został on spalony przez wojsko
polskie podczas kampanii wrześniowej. Odbudowę
mostu planowano rozpocząć po zakończeniu działań zbrojnych. Jednak dopiero w latach 80. XX wieku
wstawiono betonowe konstrukcje pod filary, które
zresztą nigdy nie zostały wykorzystane. Jako ciekawostkę mieszkańcy okolic Kamienia przywołują

przepowiednię, że „kiedy powstanie nowy most, to
na pewno wybuchnie wojna”.
W 2012 roku samorząd województwa lubelskiego ogłosił przetarg na budowę mostu. Symboliczne
wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję
odbyło się w lutym 2013 roku, a prace budowlane
rozpoczęte 5 października 2012 roku trwały do maja
2015 roku. Potem przeprowadzano testy i próby obciążeniowe. Od listopada 2015 roku kierowcy, piesi
i rowerzyści mogą korzystać z nowej przeprawy
przez Wisłę.
Most w Kamieniu liczy ponad kilometr długości i prawie 20 metrów szerokości. Jest to

KRZYSZTOF HETMAN
, ówczesny marszałek
woj. lubelskiego, wmuro
wuje kamień węgielny

39 r.
TAK BYŁO W 19

W trosce o środowisko w regionie

P

onad 37 milionów złotych
trafi m.in. do samorządów,
spółek komunalnych oraz
przedsiębiorców na inwestycje rozwijające infrastrukturę
wodociągową i kanalizacyjną
w naszym regionie.
Ogłaszamy kolejny nabór na
dofinansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Dzięki konkursowi,
z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20 skorzystają głównie mieszkańcy
terenów wiejskich.
Będzie to już trzeci konkurs
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. – Na pierwszy
przeznaczyliśmy ponad 240
milionów złotych i podpisaliśmy 53 umowy, które dotyczyły m.in. budowy i modernizacji
komunalnych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków – wyjaśnia Marcin Czyżak,
dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Fundu-

Regionalny Program Operacyjny na
lata 2014-2020 przewiduje wsparcie
inwestycji prowadzących do rozwoju
infrastruktury, zarówno związanej z poprawą
jakości wód, jak i gospodarowaniem ściekami.
Samorząd Województwa Lubelskiego
przekazuje kolejne pieniądze na ten cel. To
ponad 37 milionów złotych. Inwestycje będą
realizowane w aglomeracjach od 2 do 10
tysięcy mieszkańców, czyli ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów wiejskich oraz
tzw. terenów atrakcyjnych.

MARCIN CZYŻAK
dyrektor Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
szu Rozwoju Regionalnego
– Ponadto w ramach konkursu zmodernizowano systemy
zaopatrzenia w wodę, w tym
również zmniejszające straty w dostawach wody i ryzyko
wystąpienia awarii – dodaje.

Na sfinansowanie drugiego konkursu przeznaczono
ponad 111 milionów złotych.
Z unijnego wsparcia skorzysta
39 projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy
oceny. Teraz ogłaszamy kolej-

ny nabór na inwestycje z tego
zakresu.
Więcej szczegółów na temat
tego i innych naborów z RPO
2014-20 znajdą Państwo na
stronie: rpo.lubelskie.pl.
(EDI)

element drogi wojewódzkiej nr 747, która łączy się
z obwodnicą Lublina. Na tej trasie powstały też obwodnice Bełżyc, Chodla i Opola Lubelskiego, a także
nowe chodniki i trasy rowerowe.
Most nosi imię inicjatora jego odbudowy,
śp. Edwarda Wojtasa – w latach 2002-2003 i 20052006 marszałka województwa lubelskiego. Uchwały
w sprawie nadania nazwy przyjęli radni mazowieckich gmin Solec nad Wisłą i Rzeczniów oraz lubelskiej
gminy Łaziska. 
Każdy z nas widzi, jak bardzo zmieniło się nasze
województwo. Chętnie pokażemy też zmiany, które
zaszły w Państwa miejscowości. Nowe drogi, boiska,
przedszkola, a może przedsiębiorstwa, które powstały w sąsiedztwie. Pomysły prosimy przesyłać na
e-mail: komunikacja@lubelskie.pl 
(KM)

UROCZYSTE OTWARCIE MOSTU,
marszałek woj. lubelskiego Słamowir Sosno
wski
i marszałek woj. mazowieckiego Adam Struz
ik

PODPORY JUŻ STOJĄ

PRACE BUDOWLAN

ja połączy dwa brzegi
ZA CHWILĘ konstrukc

Wspominamy
Edwarda
Wojtasa

E po lubelskiej stronie

Wisły

PRÓBY OBCIĄŻENIOWE
15 samochodów ciężarowych z
pełnym ładunkiem

Śp. Edward Wojtas, polityk i samorządowiec. W latach 1998–2007 radny województwa lubelskiego I, II i III kadencji.
Od października 1998 do grudnia 2002 członek Zarządu Województwa, w latach 2002-2003 i 2005-2006 marszałek
województwa. W wyborach parlamentarnych w 2007 uzyskał mandat poselski z listy PSL. W wyborach do Parlamentu
Europejskiego w 2009 objął dodatkowy mandat przypadający Polsce na mocy traktatu lizbońskiego.
Jego imieniem nazwano w 2012 r. przebudowany odcinek ulicy Do Dysa w Lublinie, rondo przy drodze wojewódzkiej
nr 814 (2017) oraz most na Wiśle w Kamieniu (2015). Zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.

FOT. ARCHIWUM ZDW W LUBLINIE, UMWL
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Spotkania
z Biznesem
w regionie

MAMY NOWYCH  
AMBASADORÓW

W ramach cyklu Biznes Lubelskie najlepsi polscy
specjaliści przeprowadzili szkolenia dotyczące
zagadnień związanych z działalnością lokalnych
przedsiębiorstw, zmian w przepisach podatkowych
oraz opowiadali o mediacji, negocjacji i arbitrażu
w biznesie.
Samorząd Województwa Lubelskiego koordynuje politykę rozwoju regionu, wspiera
eksporterów oraz dynamizuje
działania na rzecz podnoszenia
gospodarczej konkurencyjności regionu. Istotnym czynnikiem powodzenia tych działań
jest zidentyfikowanie oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców
oraz wdrożenie najbardziej
efektywnych instrumentów
wsparcia.
Spotkania mają za cel wzajemne poznanie się i dyskusję,
a także przedstawienie dobrych

SYLWIA GRUCHAŁA była
głównym prelegentem w Lublinie...

... A ROBERT KORZENIOWSKI
w Opolu Lubelskim

praktyk sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości.
Cykl przeprowadzonych już
spotkań był skierowany do
obecnych i przyszłych eksporterów z małych, średnich
i dużych przedsiębiorstw
z terenu województwa lubelskiego, reprezentujących
branżę rolno-spożywczą,
maszynową, drzewno-meblarską, medyczną, a także
wskazane w Regionalnej
Strategii Innowacji kluczowe dla rozwoju regionu
specjalności. Dodatkową
atrakcję stanowił udział polskich olimpijczyków, m.in.
Roberta Korzeniowskiego.
Najlepszy w historii polskiego sportu chodziarz na
spotkaniu inauguracyjnym
w Opolu Lubelskim opowiadał, jak istotne są marzenia
stawiane za cel, który potem
możemy realizować dzięki
ciężkiej pracy całego zespołu.
– Niezwykle ważna jest
rutyna pracy codziennej.
Ludzie biznesu lubią pokonywać trudności i rozwiązywać zadania, które
sprawiają im satysfakcję.
Takie elementy nas budują, a każdy dzień może być
dniem na medal – powiedział czterokrotny mistrz
olimpijski.
Spotkania z cyklu Biznes
Lubelskie odbyły się również w Puławach, Lublinie oraz Chełmie. Oprócz
wspomnianego wcześniej
Roberta Korzeniowskiego,
w konferencjach z przedsiębiorcami udział wzięli:
czterokrotna olimpijka Sylwia Gruchała oraz Daniel
Iwanek - trzykrotny mistrz
świata w karate tradycyjnym.

OPOLE LUBELSKIE Jedno ze spotkań z cyklu Biznes Lubelskie
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WOJEWÓDZTWA   
LUBELSKIEGO

Grażyna Torbicka,
Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek”
oraz Wschodnie Centrum Leczenia
Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
w Łęcznej – to nowi Ambasadorzy
Województwa Lubelskiego.
Uroczysta gala odbyła się w Targach
Lublin S.A. Gwiazdą wieczoru
była Beata Kozidrak, która
w tym roku obchodzi jubileusz
działalności artystycznej.

GRAŻYNA TORBICKA
Ambasadorka Woj. Lubelskiego w kategorii „osoba”

GŁOS ZABIERA PROF. JERZY STRUŻYNA,
lekarz koordynujący WCLOiCHR w Łęcznej

W

ojewództwo lubelskie ma
już 59 ambasadorów. Co roku zostają nimi znani i oklaskiwani na
estradach całego kraju artyści,
sportowcy zdobywający mistrzowskie tytuły, naukowcy zaliczani do intelektualnej
elity Polski i Europy, muzea odwiedzane przez setki tysięcy
turystów, a do tego firmy wytwarzające markowe produkty rozpoznawalne daleko poza
regionem.
Prawo zgłaszania kandydatur mają jednostki samorządów terytorialnych (także
rady gmin, miast i powiatów),
organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Laureatów
natomiast wyłania Kapituła,
w skład której wchodzą: przewodniczący Sejmiku, marszałek oraz członkowie Zarządu
Województwa Lubelskiego
i redaktorzy naczelni lubelskich mediów.

RU była
GWIAZDĄ WIECZO

19. EDYCJA

– Gala Ambasadora Województwa Lubelskiego jest dla mnie
wyjątkowa. To już 19. edycja
wydarzenia, które pokazuje,
jak wiele osób, firm i instytucji
każdego dnia przyczynia się do
rozwoju naszego województwa. Co roku Kapituła wybiera
tylko troje laureatów. Co roku
grono nominowanych jest
liczne i to czyni wybór bardzo
trudnym, bo wybieramy spośród sobie równych. Wyróżnienie w każdej kategorii może
być tylko jedno, ale faktycznie
wszyscy nominowani są bezdyskusyjnymi Ambasadorami
Województwa Lubelskiego, i to
takimi, jakich nasze województwo najbardziej potrzebuje:
w dziedzinie nowoczesnych
technologii, kultury, medycyny, rozwijania lokalnej gospodarki. Cieszę się więc, że mimo
obiektywnych trudności w wybraniu tylko jednej osoby, instytucji lub firmy co roku jakoś
się to udaje – mówił Sławomir
Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

TEGOROCZNI
AMBASADORZY

Ambasadorką Województwa Lubelskiego w kategorii
„osoba” została Grażyna Torbicka – dyrektor artystyczna
Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa
Brzegi”, odbywającego się
w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą. Jest to największe
wydarzenie kulturalne i promocyjne Kazimierza Dolnego
i Lubelszczyzny. „Dwa Brzegi”
to impreza interdyscyplinarna
prezentująca cenne filmy polskie i zagraniczne: premiery,
ważne filmy roku minionego,
spektakle teatralne, wystawy
i koncerty. Szczególną częścią
festiwalu są spotkania z artystami.
Zdobywcą statuetki w kategorii „firma” została Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek”
specjalizująca się w wytwarzaniu serów szlachetnych,
wprowadzająca na polski
rynek nowe gatunki. Mleczarnia, jako pierwsza w Polsce
zaoferowała ser z oczkami
(Radamer) oraz ser długo doj-

i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
w Łęcznej, ośrodek zajmujący się leczeniem, chirurgią rekonstrukcyjną i replantacją
kończyn u dzieci i dorosłych.
Centrum w Łęcznej ma także
wypracowane skuteczne metody leczenia pacjentów z zespołem Lyella, który objawia
się oddzieleniem naskórka
od skóry właściwej w wyniku alergicznej reakcji organizmu na leki. Przeprowadzane
są tam również operacje rozszczepu warg i podniebienia
u dzieci.

LAUREACI „MARKI
LUBELSKIE”

LAUREACI TYTUŁU MARKA LUBELSKIE

rzewający (Bursztyn). Portfolio Spółdzielni opiera się na
dwóch wiodących markach:
Serenada i Skarby Serowara. Pod nazwą Serenada kryje

się wachlarz serów żółtych,
w tym tak popularnych jak
radamer, szwajcar królewiecki, salami i gouda. Zakład jest
największym w Polsce produ-

centem serów żółtych dojrzewających.
W kategorii „instytucja”
tytuł otrzymało Wschodnie
Centrum Leczenia Oparzeń

PROWADZĄCY GALĘ
Dorota Gardias oraz Józef Szopiński

Beata Kozidrak

Podczas gali wręczono również
certyfikaty „Marka Lubelskie”.
– Realizujemy ten program od
2007 r. i promujemy przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa
lubelskiego. Naszym celem
jest wyróżnienie lubelskich
produktów na rynku i wzmocnienie ich konkurencyjności
– komentuje Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek woj. lu-

belskiego - Marka to zespół
cech charakterystycznych dla
danego produktu. To nośnik
pozytywnych emocji, który decyduje o wyborze konsumenckim i informuje o pochodzeniu
produktu. „Marka Lubelskie” to
certyfikat dla najlepszych i najwyższej jakości produktów dodaje.
Podczas gali do grona 60
przedsiębiorstw dołączyło 7
kolejnych firm. Tegorocznymi
laureatami tego zaszczytnego
tytułu w są:
•		Cukiernia Staropolska
z Lublina
•		Dr Gerard Sp. z o.o.
•		LubApple Sp. z o.o.
•		SCF Natural Sp. z o.o.
•		W Fagum – Stomil
Sp. z o.o.
•		JMP Flowers
•		Nocowanie.pl
W naszej gazecie prezentujemy Państwu firmy, które
zdobyły ten zaszczytny certyfikat. Na stronie 11 znajduje
się opis tegorocznych markowiczów.

Chciałbym podziękować
Członkom Kapituły,
którzy docenili to, co robimy
w Szpitalu w Łęcznej.
Szczególnie dla nas istotne jest,
że dostrzegliście Państwo nasze
atuty i naszą wolę w promocji
województwa lubelskiego.
Udało nam się stworzyć ośrodek
medyczny, który jest znany
nie tylko w Polsce, ale również
w Europie.

KRZYSZTOF
BOJARSKI
dyrektor szpitala w Łęcznej,
radny województwa
lubelskiego
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JANÓW
PODLASKI
TERESPOL

Masz w planach
wycieczkę
rowerową
i nie wiesz, jaką
trasę wybrać?
Lubelskie trasy
rowerowe to
doskonały pomysł
na aktywny
wypoczynek.

N

O SZLAKU
Wschodni Szlak Rowerowy
Green Velo to najbardziej spektakularny projekt rowerowy,
jaki do tej pory zrealizowano
w Polsce. To ponad 2 tys. km
specjalnie wytyczonej trasy
(trasa główna – 1887,5 km, trasy
łącznikowe i boczne: łącznie 192
km). Szlak wiedzie przez pięć
województw wschodniej Polski
(warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie
i świętokrzyskie). Warto dodać,
że jest to również najdłuższy
spójnie oznakowany szlak rowerowy w Polsce. W lubelskim
szlak prowadzi od granicy z wo-

jewództwem podlaskim przez
miejscowości: Terespol, Sławatycze, Włodawa, Wola Uhruska,
Chełm, Krasnystaw, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Józefów do
granicy z województwem podkarpackim.

KRAJOBRAZY
LUBELSKIEGO

Ścieżki Green Velo wiodą nad
Bug płynący pośród zielonych
krajobrazów województwa lubelskiego. To właśnie w tym
regionie pokonujemy ponad
połowę z 414-kilometrowego
odcinka, na którym rzeka stanowi naturalną granicę z Białorusią i Ukrainą.
Osobliwością rozciągających
się pomiędzy Włodawą a Chełmem Lasów Sobiborskich jest
żółw błotny – gatunek zagrożony w Europie, mający tu najliczniejsze w kraju stanowiska
lęgowe.
Nie sposób zapomnieć
o Roztoczu, gdzie witają nas

Adam RYCHLICZEK
radny województwa lubelskiego
Na wycieczkę rowerową po
szlakach Green Velo zapraszam
w okolice Chełma. Poza urokliwym krajobrazem Polesia warto tu obejrzeć zespół
katedralny i podziemia kredowe. Osobom
lubiącym dłuższe wyprawy polecam również okolice Krasnegostawu oraz Włodawy. Natomiast fani przyrody najlepiej
poczują się na odcinku szlaku, który biegnie przez Sobiborski Park Krajobrazowy.

Fundusz unijny
w walce z boreliozą

MYŚLĄ GLOBALNIE
DZIAŁAJĄ LOKALNIE

Pokazujemy, co robią Lokalne Grupy Działania

Już w tym miesiącu z Regionalnego Programu Operacyjnego
ruszają bezpłatne badania profilaktyczne na boreliozę

P
WŁODAWA

ROWEROWE
LUBELSKIE

a L u b e l s z c z yź n i e
czeka na Ciebie wiele
ciekaw ych miejsc
i zabytków. Fanów
dwóch kółek zapraszamy na
szlak rowerowy Green Velo,
czyli „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, o długości ok.
2000 km!
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koniki polskie, będące potomkami dzikiego konia leśnego –
tarpana oraz malownicze progi
skalne na rzekach, nazywane
potocznie szumami.

MIEJSCA
PRZYJAZNE
ROWERZYSTOM

Na szlaku Green Velo znajduje się wiele miejsc zagospodarowanych tak, aby
podróżujący mogli odpocząć.
To obiekty posiadające odpowiednią infrastrukturę – wyposażone w stojaki rowerowe,
wiaty, toalety i kosze na śmieci.
Miejsca rozlokowane są proporcjonalnie wzdłuż całego szlaku,
w odległości od 5 do 50 km od
siebie. Na szlaku znajdują się
też wypożyczalnie rowerów,
miejsca serwisowe czy obiekty
gastronomiczne.

SMAKUJ LUBELSKIE
Poza walorami przyrodniczymi i kulturowymi, turystów

rzed nami wiosna i więcej czasu
będziemy spędzać na łonie natury, korzystając z licznych
możliwości rekreacji. Niestety,
spacerując po łąkach czy w lesie, ale
coraz częściej także na podwórkach,
w parkach, na wsi i w mieście, możemy natknąć się na poważne zagrożenie
– kleszcze. Roznoszą one groźne choroby, m.in. boreliozę, a narażeni są nie tylko
ludzie, ale również nasi domowi pupile, psy
lub koty. Już w tym miesiącu ruszają badania
profilaktyczne finansowane przez Regionalny Program Operacyjny, przede wszystkim dla osób z grup
podwyższonego ryzyka, czyli rolników, leśników
i myśliwych.

Konieczność podjęcia
kompleksowych działań

Raporty epidemiologiczne notują coraz większą liczbę
zachorowań. W 2016 było ponad 21 tys. potwierdzonych oficjalnie przypadków. To wzrost o prawie 56%
w stosunku do roku 2015 i dziesięć razy więcej niż na
początku tego wieku. I choć w naszym województwie
nie jest najgorzej, także tu borelioza staje się coraz poważniejszym problemem, a to wymaga podjęcia kompleksowych działań i zwiększonych nakładów.
– Zdajemy sobie sprawę z zagrożenia i dlatego postanowiliśmy zainicjować działania z Regionalnego
Programu Operacyjnego, które mogą pomóc potencjalnym ofiarom tej trudnej do leczenia i niosącej
wiele możliwych powikłań choroby – mówi Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. – Również w tym przypadku najważniejsze jest
jak najwcześniejsze jej wykrycie i rozpoczęcie odpowiedniej kuracji. To istotne, gdyż borelioza może bardzo długo rozwijać się bezobjawowo lub być mylona
z innymi chorobami – dodaje marszałek.

CHEŁM

czeka prawdziwa
gratka kulinarna.
Lubelskie kusi licznymi smakami. Czego warto spróbować?
Z pewnością takich przysmaków, jak piróg biłgorajski
gryczany lub jaglany – wyśmienity regionalny specjał przyrządzany
tradycyjnie.
Na kulinarnej trasie nie
może zabraknąć cebularza placka pszennego pokrytego
warstwą cebuli wymieszanej
z makiem. Na
koniec uczty
zachęcamy do
spróbowania forszmaku lubelskiego, czyli gulaszu z różnymi rodzajami mięs, ogórkami
kiszonymi, papryką i pomidorami. Liczne gospodarstwa
agroturystyczne oferują poza
tym tradycyjne sery, prawdziwy wiejski chleb oraz wspaniałe nalewki. 
(ASM)

KRASNYSTAW

SZCZEBRZESZYN

Program bezpłatnych badań dla
mieszkańców całego regionu

ZWIERZYNIEC

Departament Wdrażania EFS naszego urzędu ogłosił w zeszłym roku konkurs poświęcony profilaktyce
boreliozy. Właśnie ruszają programy badań dostępne
dla mieszkańców całego regionu. Ich łączna wartość
przekracza 6 mln zł.

Pełną listę szlaków, atrakcji turystycznych
oraz miejsc przyjaznych rowerzystom znajdą Państwo
na stronie internetowej: www.greenvelo.pl

Przemysław LITWINIUK
przewodniczący sejmiku
województwa lubelskiego

Arkadiusz BRATKOWSKI
członek zarządu
województwa lubelskiego

Dolina Bugu kusi
niewątpliwymi walorami
turystycznymi. Po całym dniu
jazdy na rowerze polecam
skorzystać z oferty gospodarstw
agroturystycznych. Lokalne
przysmaki nie odbiegają niczym od
tych domowych, z których słynęły
nasze babcie.

Szlak Green Velo biegnie przez
malownicze Roztocze. Zawsze
kiedy mam wolną chwilę, chętnie odwiedzam Józefów, Górecko Kościelne
i Susiec. W Józefowie polecam kamieniołomy. W okolicach Suśca z pewnością
zachwycą Państwa wodospady na rzece
Sopot w rezerwacie „Czartowe Pole”,
a Górecko to cisza, spokój i sielski klimat.

Zgodnie z założeniami RPO, wiąże się
to z przeciwdziałaniem bierności zawodowej wynikającej ze stanu zdrowia.
Urząd zakładał wzmocnienie działań
profilaktycznych pozwalających wykryć chorobę w jej wczesnym stadium.
Beneficjenci konkursu będą realizować
kompleksową i specjalistyczną diagnostykę boreliozy. Warto skorzystać z tych
badań, tym bardziej, że są całkowicie bezpłatne.
Borelioza dotyka głównie leśników, pracowników straży pożarnej i straży granicznej, żołnierzy
oraz rolników, i to dla nich przede wszystkim przewidziane są te badania, ale w coraz większym stopniu
narażeni są także inni. – Tak naprawdę każdy z nas,
kto spędza aktywnie czas na świeżym powietrzu,
uprawia turystykę pieszą, rowerową oraz konną, zbiera grzyby czy jagody, powinien pamiętać o profilaktyce w tym zakresie – podkreśla marszałek Sosnowski.
(AO)

Niewykryta i nieleczona
borelioza może
wywrócić życie chorego do góry
nogami, na długi czas wyłączyć
z aktywności zawodowej
i wywołać szereg groźnych
powikłań. W przypadku szybkiej
i przede wszystkim trafnej
diagnozy, chory ma szansę
uniknąć poważnych komplikacji.
LEK. MED. MAREK KOS
dyrektor szpitala w Kraśniku, radny woj. lubelskiego

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ W SPRAWIE
BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH:
• Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie,
tel. 797 704 913, 797 704 917
• Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych i Centrum Medyczne
SANITAS, Lublin - Rezerwacja wizyt: 81 53 40 400, Filia nr 1 w Świdniku
- Rezerwacja wizyt: 81 565 90 00
• Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o.o., tel. 81 532 37 11
• Centrum Medyczne „Vita” Paweł Skrętowicz, tel. 82 571 33 16
• Arion szpitale Sp. z o.o., tel. 801 513 413

S

Lokalna Grupa Działania
„Nasze Roztocze”

towarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Nasze Roztocze”
działa na obszarze sześciu sąsiadujących gmin położonych na
Roztoczu Środkowym – pięciu
z terenu powiatu zamojskiego
(Adamów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zamość i Zwierzyniec)
oraz gminy Józefów z powiatu
biłgorajskiego.
LGD „Nasze Roztocze” koncentruje się na wzmacnianiu
potencjału turystycznego oraz
rozwoju przedsiębiorczości.
Przez 10 lat funkcjonowania,
dzięki wygospodarowanym
środkom, zrealizowanych zostało ponad 90 projektów, które
wpłynęły na rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz
promocję wybitnych walorów
przyrodniczych, kulturowych
i historycznych Roztocza Środkowego. W ramach współpracy z innymi lokalnymi grupami
działania „Nasze Roztocze” realizuje projekty promujące turystykę aktywną, czemu sprzyja m.in.
ponad 100 km wytyczonych tras
do nordic walking.
W nowym okresie programowania beneficjenci mogą
pozyskać prawie 8 milionów
złotych. Z dofinansowania
udzielanego przez LGD aktywnie korzystają mieszkańcy,
którzy podejmują działalność
gospodarczą oraz przedsiębiorcy, którzy rozwijają swoje
firmy, tworząc tym samym
nowe miejsca pracy.
Dzięki Lokalnej Grupie Działania powstają nowe miejsca noclegowe oraz liczne atrakcje dla
turystów. Wszystkie gminy należące do Stowarzyszenia realizują
projekty, które pozwalają tworzyć infrastrukturę turystycz-

NOWE MIEJSCA
NOCLEGOWE na Roztoczu
Środkowym

no-rekreacyjną uwzględniającą
koloryt i tradycje lokalne.
Lokalna Grupa Działania
„Nasze Roztocze” aktywnie
wspiera beneficjentów w realizacji ich przedsięwzięć. Nie
byłoby to jednak możliwe bez
pomocy finansowej z Unii Europejskiej. 
(PROW)

Dzięki projektom
realizowanym za
pośrednictwem Lokalnych
Grup Działania zmienia
się zaplecze turystyczne
województwa lubelskiego.
PIOTR RZETELSKI
radny woj. lubelskiego

Polityka gospodarcza z rozmachem
Niezwykle ważnym elementem promocji regionu
w skali międzynarodowej są misje gospodarcze.
Poprzez nawiązywanie kontaktów z inwestorami
zagranicznymi staramy się zainteresować ich
ofertą marketingową województwa i zachęcić do
zainwestowania w lubelski rynek.
Głównym celem naszego działania jest stworzenie rodzimym
przedsiębiorcom warunków
do współpracy z partnerami
zagranicznymi oraz nawiązywanie lub rozszerzanie kontaktów handlowo-gospodarczych.
Województwo lubelskie
przyciąga coraz więcej inwe-

storów. Nasz region jest atrakcyjnym miejscem zarówno
pod względem gospodarczym,
jak i kulturowym. Ostatnio
gościliśmy wietnamską delegację przedsiębiorców i administracji z prowincji Ha Tinh.
Jej członkowie wzięli udział
w wizytach studyjnych, se-

minariach oraz spotkaniach
B2B, prowadzili też rozmowy
o możliwościach współpracy gospodarczej pomiędzy
województwem lubelskim
a Wietnamem w sektorach:
handlowym, spożywczym,
medycznym i budowlanym.
Również przedstawiciele województwa, poprzez zagraniczne misje gospodarcze,
organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, starają się pozyskać
nowych kontrahentów oraz
utrzymać dobre relacje z tymi

inwestorami, z którymi już
łączą nas kontrakty biznesowe.
Delegacja województwa lubelskiego w ostatnim czasie
odwiedziła obwód ałmatyński w Kazachstanie. Wizyta
zaowocowała zawarciem memorandum o współpracy między województwem lubelskim
i obwodem ałmatyńskim.
Współpraca obu regionów zakłada realizację wspólnych
projektów gospodarczych, naukowych, kulturalnych oraz
w dziedzinie ochrony zdrowia.
(DGiWZ)

MARSZAŁEK SŁAWOMIR SOSNOWSKI podpisuje memorandum
o współpracy woj. lubelskiego z obwodem ałmatyńskim (Kazachstan)
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MARKA LUBELSKIE
miejsce ma znaczenie
Do grona 60
przedsiębiorstw
wyróżnionych
certyfikatem „Marka
Lubelskie”, oferujących
wysokiej jakości
produkty i usługi,
wytwarzane w czystym
ekologicznie regionie,
z wykorzystaniem
tradycyjnej wiedzy oraz
najnowocześniejszych
technologii, dołączyło
kolejne 7. Przedstawiamy
laureatów tegorocznej
XII edycji przyznania
certyfikatów Marka
Lubelskie.

Jabłko lubelskie –
taste life!

Ciasteczkologia
stosowana

LUBAPPLE SP. Z O.O. została założona przez
5 największych grup i organizacji producentów owoców
z województwa lubelskiego: ZPO Stryjno-Sad, Józefów Sad,
Witabo, Fruvitaland oraz ZPO Sadpol. Firma oferuje jabłka,
maliny, truskawki, wiśnie, gruszki, śliwki, agrest oraz porzeczki.
Funkcjonuje na rynkach w Afryce Północnej i Azji. Łączna
produkcja przekracza ponad 100 tysięcy ton rocznie, a
powierzchnia wszystkich upraw wynosi około 5 tysięcy
hektarów.

DR GERARD SP. Z O.O. Jedna z największych firm
cukierniczych, nie tylko w Polsce, ale też w skali europejskiej.
Produkuje ponad 200 rodzajów ciasteczek słodkich, słonych i FIT.
Firma prowadzi 3 w pełni zautomatyzowane zakłady: w Ożarowie
Mazowieckim, Międzyrzecu Podlaskim, Radzyniu Podlaskim
– w sumie 18 linii produkcyjnych. Siedziba zarządu firmy od
kilku lat mieści się w Międzyrzecu Podlaskim. Firma zdobyła
wiele certyfikatów i wyróżnień, w tym II miejsce, w plebiscycie
„Najlepszy Produkt 2017 – wybór konsumentów” w kategorii
Ciastka, wafle familijne.

Budujemy trwałe
wzruszenia i radość
JMP FLOWERS uprawia ponad 70 odmian róż na
powierzchni 5,65 ha oraz 70 odmian anturium na powierzchni 2,7
ha, a przede wszystkim aż 200 odmian orchidei na powierzchni
10 ha. JMP Flowers zarządza również największą w Polsce własną
hurtową siecią handlową, która łącznie ma 15 reprezentacyjnych
filii, zaopatrujących w świeże kwiaty najlepsze polskie
kwiaciarnie. JMP Flowers ma też
spółkę w Wiedniu i w Moskwie. Już
od lat JMP Flowers to
stabilne i bezpieczne
miejsce pracy dla 240
pracowników z aż 9
krajów. JMP Flowers
również w tym zakresie
udowadnia, że polskie
rodzinne firmy potrafią
skutecznie działać w skali
światowej, przyciągając
do pracy młodych,
utalentowanych ludzi
z całego świata.

Każda podróż zaczyna się Ekstrakty roślinne
...od szukania noclegu
dla przemysłu

Ponad 120 lat
tradycji

Na myśl o łakociach
dostaniesz wypieków

NOCOWANIE.PL to lider wśród polskich portali
oferujących obiekty noclegowe na terenie kraju. Na rynku
funkcjonuje już od 13 lat. W tym czasie jest systematycznie
ulepszany. Liczba użytkowników portalu stale rośnie. Za
pomocą strony www.nocowanie.pl łatwo i szybko można
porównać ponad 46 tysięcy ofert z całego kraju. Wygodne
filtry wyszukiwania pozwalają na wybór zakwaterowania w
najlepszej cenie i według indywidualnych preferencji każdego
użytkownika.

FAGUM - STOMIL SPÓŁKA
Z O.O. to producent obuwia z naturalnej gumy, PU, PVC, EVA i innowacyjnego materiału TRC. Jej produkty
znajdują zastosowanie w praktycznie
każdej dziedzinie aktywności człowieka. Oferta obejmuje obuwie ogólnoużytkowe, zawodowe, bezpieczne,
a także wędkarskie i myśliwskie. Całość procesu projektowania i wytwarzania obuwia odbywa się
w Polsce, w ultranowoczesnym
zakładzie
produkcyjnym
w Łukowie.

CUKIERNIA STAROPOLSKA Z LUBLINA
oferuje szeroki wybór ciast, tortów na zamówienie,
wyjątkowych pralin i trufli oraz artystycznych wyrobów
cukierniczych. Powstała w 1997 roku. Jest laureatem licznych
nagród i certyfikatów, w tym Certyfikatu „Nasze Kulinarne
Dziedzictwo – Smaki Regionów” za najlepszy polski regionalny
produkt żywnościowy Perła 2017 (za ptysia z bitą śmietaną).
„Pralina z Lublina” oraz „baba (babka) drożdżowa z jabłkami”
z Cukierni Staropolskiej znajdują się na liście produktów
tradycyjnych prowadzonej przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

SCF NATURAL SP. Z O.O. Oferuje wysokiej jakości
granulaty chmielowe, ekstrakty chmielowe i roślinne dla
przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Prowadzi skup
i przerób oraz sprzedaż chmielu na potrzeby odbiorców
krajowych i zagranicznych.
Udziałowcami spółki są podmioty: Grupa Azoty Zakłady
Azotowe „Puławy” S.A. i Instytut Nowych Syntez Chemicznych.
Zakład produkcyjny w Suchodołach jest najnowocześniejszym
i trzecim co do wielkości zakładem produkcyjnym granulatów
chmielowych w Europie.

W XVI w. nazywała się
Borzyłówka i była
niewielką, biedną wsią
stanowiącą majątek
zakonu paulinów
rezydujących
w pobliskiej Leśnej
Podlaskiej. Dziś, już
jako Bordziłówka,
jest pionierem energii
odnawialnej oraz
dumą mieszkańców,
na którą z zazdrością  
spoglądają inne
gminy w regionie.

W

listopadzie 2014 r. w Bordziłówce (gm. Rossosz)
ruszyła pier wsza na
Lubelszczyźnie farma
fotowoltaiczna. Za jej budowę odpowiadało konsorcjum dwóch firm
– warszawski Maybatt i lubelski Elektromontaż. Prace zleciła spółka Energia
Dolina Zielawy, w skład której wchodzi
5 sąsiadujących podlaskich gmin: Rossosz, Podedwórze, Wisznice, Jabłoń
i Sosnówka.
Dolina Zielawy to absolutny lider
w dziedzinie inwestycji w energię
odnawialną. W ramach partnerstwa,
gminy w 2010 r. pozyskały już unijne
środki na montaż blisko tysiąca kolektorów słonecznych, zarówno na budynkach publicznych, jak i domach.

FABRYKA PRĄD
ZE SŁ       ŃCA
największa farma fotowoltaiczna na
wschodzie Polski, a dodatkowo powstała z inicjatywy i przy udziale samorządów lokalnych. Pokazujemy
w ten sposób, jak duży potencjał tkwi
w gminach – mówi Mateusz Majewski,
prezes zarządu spółki Energia Dolina
Zielawy.
Wielkość i moc elektrowni powinna zaspokoić bieżące potrzeby pięciu
gmin oraz tamtejszych szkół, bibliotek
czy urzędów. – Szacujemy, że moglibyśmy zaopatrzyć w prąd maksymalnie
do 500 gospodarstw, w zależności od
bieżącej mocy osiąganej przez elektrownię. Według naszych założeń,
rocznie elektrownia osiągnie zysk na
poziomie od 500 do 550 tys. zł, co pozwoli w ciągu ośmiu lat na zwrot kosztów inwestycji – przekonuje Majewski.

1,4 MW

taką moc ma farma
fotowoltaiczna
w Bordziłówce

Dlaczego Bordziłówka?

Liczby mówią same za siebie
Elektrownia składa się 5560 paneli fotowoltaicznych o mocy 250W każdy.
Ich łączna powierzchnia wynosi ponad
9 tys. mkw. Koszt budowy to 7,7 mln zł.
Gminom udało się pozyskać unijne
dofinansowanie w wysokości ponad
3 mln zł pochodzące z Regionalnego
Programu Operacyjnego 2007–2013.
Niewiele zabrakło, a farma byłaby największą w Polsce.
– Dosłownie o włos wyprzedziła nas
Energa, budując w Gdańsku farmę
o mocy 1,6 MW. Nasza elektrownia
ma moc 1,4 MW. Wciąż jednak jest to

ELEKTROWNIA
W BORDZIŁÓWCE
składa się 5560 paneli
fotowoltaicznych o mocy
250W każdy.
Zajmuje powierzchnię
pięciu boisk piłkarskich

FOT. MARCIN TARKOWSKI / UMWL W LUBLINIE
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Wybór miejsca nie był przypadkowy.
Panele słoneczne zainstalowano na
obszarze 3,5 ha w miejscu niezacienionym i przez które przebiega linia średniego napięcia mogąca odebrać prąd
z elektrowni. Samorządy Doliny Zielawy poważnie zaczęły rozważać temat
własnej słonecznej fabryki energii elektrycznej po wizycie w gminie Wierzchosławice, niedaleko Tarnowa, gdzie
z powodzeniem funkcjonuje pierwsza
w Polsce naziemna farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW.
– Dzięki tej wizycie dowiedzieliśmy
się, że należy zachować odpowiednią odległość pomiędzy kolejnymi
rzędami paneli tak, aby nie zacieniały siebie nawzajem przy niższym położeniu słońca. Sprawa prosta, ale
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fotowoltaiczne, tak aby było to efektywne i uzasadnione ekonomicznie.

Energia odnawialna?
Jesteśmy na TAK!

Nie jest tajemnicą,
że nasze województwo
może się pochwalić największym
w Polsce nasłonecznieniem, przez
co inwestycje związane z produkcją
energii z promieni słonecznych po
prostu się opłacają.
PIOTR DRAGAN,
wójt gminy Wisznice
bardzo ważna. Dobra praktyka, którą
przełożyliśmy na nasz grunt to przede
wszystkim sama idea fotowoltaiki
jako odnawialnego źródła energii – dodaje prezes.

Naukowy eksperyment
Farma w Bordziłówce pełni także
ważną funkcję badawczą. Oprócz paneli polikrystalicznych, zainstalowano
tam w niedużej ilości moduły fotowoltaiczne cienkowarstwowe z tellurku
kadmu (CdTe), z selenku galowo-indowo-miedzianego (CIGS) oraz z krzemu
amorficznego o łącznej mocy 10 kW.
Celem instalacji jest porównanie
pracy trzech rodzajów paneli cienkowarstwowych w różnych warunkach
atmosferycznych, przy różnym nasłonecznieniu i odniesienie tego do paneli polikrystalicznych. Dzięki temu
będzie wiadomo, jak stosować panele

W sprawie odnawialnych źródeł energii Dolna Zielawy na pewno nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Unia
Europejska stawia na zieloną energię
i to właśnie chcą wykorzystać samorządowcy.
– Skupiamy się na zdobywaniu doświadczenia, sprawdzaniu możliwości technicznych farmy, analizowaniu
parametrów pracy itp. Dzięki temu
zdobędziemy praktyczną wiedzę dotyczącą zysków ze sprzedaży energii.
Być może po spłacie kredytu pojawi
się możliwość zrealizowania kolejnej
podobnej inwestycji, ponownie z funduszy europejskich – kończy prezes
Majewski.

Nie tylko Dolina Zielawy
Farmy fotowoltaiczne można zobaczyć nie tylko w Bordziłówce.
W samym powiecie bialskim takich inwestycji jest kilka. Swoją elektrownię
o mocy 0,5 MW ma też Wola Uhruska
w powiecie włodawskim.
Podobne przedsięwzięcia z powodzeniem realizują również przedsiębiorcy. Na przykład firma Sun-Eko
z Lublina wybudowała elektrownię słoneczną w miejscowości Krupiec, niedaleko Krasnegostawu. Farma zajmuje 1,4
ha. Jej moc to blisko 1 MW. Projekt dofinansowała Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego.
(REMIK)

8. edycja ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal”
Zyskaj niepowtarzalną
okazję promocji
swojej gminy.
Pokaż, że to właśnie
Twój region jest
idealnym miejscem
do ulokowania
inwestycji.
Samorządzie! Ruszyła 8. edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal” 2018.
Ideą konkursu jest promocja
terenów kompleksowo przygotowanych pod inwestycje
produkcyjne.
Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.Do
udziału w konkursie zapraszamy starostów, prezydentów,

burmistrzów i wójtów wszystkich powiatów i gmin.
Marszałek województwa
lubelskiego, Sławomir Sosnowski, podkreśla: „Jako województwo dysponujemy bazą
ok. 4 tys. ha terenów inwestycyjnych. Ciągle dowiadujemy
się o kolejnych rozpoczynających się, ważnych dla regionu,
inwestycjach. Aktywnie wspieramy samorządy w poszukiwaniu inwestorów zagranicznych.
Umieszczenie terenu w konkursie „Grunt na medal 2018”
i naszej bazie mapa.invest.lubelskie.pl znacząco zwiększa
szansę każdej gminy na pozyskanie inwestora”.
Laureaci Konkursu otrzymają niepowtarzalną szansę

promocji swojej gminy, jako
najlepszego miejsca lokalizacji
dla inwestycji produkcyjnych,
a wyróżnione w konkursie
działki będą rekomendowane
w pierwszej kolejności inwestorom zagranicznym. Ponadto
uhonorowani będą mieć możliwość używania logo „Grunt na
medal” we wszystkich materiałach promocyjnych.
Nagrodę otrzyma jeden wybrany w województwie teren.
Wręczenie statuetki będzie
miało miejsce podczas uroczystej gali z udziałem przedstawicieli biznesu i mediów.
Prezentacja nagrodzonych terenów zostanie zamieszczona
na portalach PAIiH S.A. i regionalnych partnerów projektu.

ZGŁOSZENIA
DO KONKURSU
Zgłoszenia do konkursu
nadsyłać można
do 4 czerwca 2018 r. na adres:
tomasz.wuczko@lubelskie.pl
natalia.wysocka@lubelskie.pl
Osoby do kontaktu:
Tomasz Wuczko:
+48 81 478 14 69
Natalia Wysocka:
+48 81 478 14 69

WARTO ZGŁOSIĆ TEREN INWESTYCYJNY SWOJEJ GMINY
w konkursie „Grunt na medal” 2018.

Więcej szczegółowych
informacji oraz formularz
zgłoszeniowy dostępny jest na
stronie:
invest.lubelskie.pl/aktualnosc/grunt-na-medal-2018
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// PISMO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO //

Kto pojedzie do Rosji na
mecz Polska-Japonia?

TUŻ PO DEKORACJI
piłkarki w towarzystwie wicemarszałka i prezydenta Lublina

MKS Perła
w potrójnej koronie!
Lepiej już być nie
mogło! Szczypiornistki MKS Perła Lublin
sezon 2017/18 zakończyły z aż trzema trofeami.
Po tym, jak na początku maja,
na kilka kolejek przed zakończeniem ligowych rozgrywek zapewniły sobie 20. w
historii tytuł mistrzyń kraju,
12 maja w Kaliszu sięgnęły po
Puchar Polski, a dzień później, w wypełnionej po brzegi
hali Globus, wywalczyły EHF
Challenge Cup!
Weekend 13-14 maja 2018
będzie pamiętany przez lubelskich kibiców przez lata.
Pierwszego dnia „Perełki" w
finałowym meczu Pucharu
Polski, rozgrywanym w Kaliszu pokonały 34:25 Pogoń
Szczecin i po sześcioletniej
przerwie, po raz 11. w klubowej

historii, zdobyły to cenne
trofeum.
Z kolei w niedzielny wieczór (13 maja) podopieczne trenera Roberta Lisa w
rewanżowym meczu finału EHF Challenge Cup zwyciężyły 27:23 Rocasa Grand
Canaria. A że pierwsze spotkanie rozegrane tydzień
wcześniej na Wyspach Kanaryjskich zakończyło się remisem, po meczu lublinianki
mogły cieszyć się wraz z kibicami z wygrania EHF Challenge Cup!
Po raz drugi w historii zespół z Lublina, wspierany
przez Samorząd Województwa Lubelskiego (zawodniczki grają w koszulkach z logo
Lubelskie Smakuj życie!), wywalczył europejskie trofeum!
Wcześniej, w 2001 r. nie było
mocnych na MKS Montex w
Pucharze EHF. 
(SAB)

SYRENA KOŃCOWA i radość kibiców z Lublina

PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE Półfinał w Czemiernikach grupy seniorskiej

ZATRZYMAŁ
RONALDO, ALE
NA FINAŁ MUNDIALU
Z MARSZAŁKIEM
TO ZA MAŁO

Z

namy już finalistów piłkarskiego turnieju Mundial
z Marszałkiem. W kategorii
młodzieżowej (roczniki 20032005) o wyjazd na mecz Mistrzostw
Świata 2018 Polska – Japonia w Wołgogradzie zagrają UKS Dys, Piątka
Kraśnik oraz Zamojskie i Bialskie Lwy.
W grupie starszej o nagrodę walczyć
będą Oldboje Łęczna, Tifosi, Emiks
i KIKS Biała Podlaska.
Do piłkarskiego turnieju Mundial
z Marszałkiem w dwóch kategoriach
wiekowych zgłosiło się w sumie 61
amatorskich drużyn z terenu województwa lubelskiego. Rywalizacja
w półfinałach, szczególnie w grupie
starszej, była niezwykle zacięta,
a wśród uczestników naszego turnieju nie zabrakło znakomitych byłych piłkarzy, na czele z 14-krotnym
reprezentantem Polski Grzegorzem
Bronowickim, który przed 12 laty w eliminacjach do Euro 2008 w meczu,
w którym biało-czerwoni pokonali wicemistrzów Europy Portugalczyków
(2:1), "nakrył czapką" słynnego Cristiano Ronaldo!

ZAMOŚĆ Drużyna dziewczęca z miejscowości
Momoty w towarzystwie Arkadiusza Bratkowskiego

CZEMIERNIKI
Marszałek Sławomir Sosnowski gratuluje uczestnikom

LUBLIN spotkanie w grupie tzw. oldboyów

Bronowickiego wraz z byłymi
gwiazdami Górnika Łęczna: Pawłem
Bugałą i Mirosławem Budką w finale
Mundialu Marszałka jednak nie zobaczymy! Po zaciętym spotkaniu KS
Lublin, reprezentowany przez nich,
przegrał 0:1 mecz o 1. miejsce lubelskiego turnieju półfinałowego z Tifosi, zespołem naszpikowanym byłymi
ligowcami Motoru Lublin oraz Avii
Świdnik. Gola na wagę awansu do finału zdobył Krystian Okoniewski.
Warto odnotować występ w półfinałach, w grupie młodzieżowej,
jedynej w rozgrywkach drużyny
dziewcząt. Zespół z malutkiej szkoły z miejscowości Momoty koło Janowa Lubelskiego walczył dzielnie
w Zamościu, ale tym razem w rywalizacji z chłopcami, w tym Zamojskimi Lwami, na co dzień liderem
wojewódzkiej ligi trampkarzy, był bez
szans. Udział w turnieju podopieczne
trenera Krzysztofa Rosińskiego zadedykowały chorej koleżance, Agnieszce
Bielak z Gimnazjum w Janowie Lubelskim, zmagającej się z nowotworem
szpiku kostnego, z którą przed kilkoma laty walczyły na Stadionie Narodowym w finale ogólnopolskiego
turnieju Z podwórka na stadion.
Przypominamy! Na zwycięskie zespoły Mundialu z Marszałkiem czeka
wspaniała nagroda główna – wyjazd
całej drużyny na mecz Mistrzostw
Świata Polska – Japonia, który 28 czerwca odbędzie się w Wołgogradzie. (SAB)

Stypendia dla najlepszych sportowców
327 młodych zawodników ma powody do
radości: Marszałek
przyznał im stypendia
za wyniki osiągnięte
w 2017 roku.

Sportowcy otrzymali gratyfikacje finansowe ufundowane
przez Zarząd Województwa
Lubelskiego, a łączna suma
nagród to prawie 870 tys. zł!
Uroczyste spotkanie stypendystów sportowych z woj.
lubelskiego, ich trenerów oraz
prezesów klubów miało miejsce w Lubelskim Centrum
Konferencyjnym. – Celem realizowanego przez nas programu
stypendialnego jest wsparcie

STYPENDIA MŁODYM SPORTOWCOM wręczają wicemarszałek
Krzysztof Grabczuk i sekretarz Anna Augustyniak

finansowe sportowców z terenu naszego województwa,
szczególnie młodych i perspektywicznych, uprawiających
sporty i konkurencje olimpijskie oraz paraolimpijskie. Takie
wsparcie w początkowych latach ich sportowej kariery jest
bardzo istotne – mówi Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek
odpowiedzialny za sport.
Głównym kryterium warunkującym przyznanie stypendium jest osiągnięty wynik
sportowy, tj. zdobyte miejsca medalowe w Igrzyskach
Olimpijskich, Mistrzostwach
Świata, Mistrzostwach Europy
i Mistrzostwach Polski w kategoriach wiekowych sportu

młodzieżowego, tj. młodzieżowców, juniorów i juniorów
młodszych (kadetów) oraz seniorów (do 27 lat, pod warunkiem członkostwa w kadrze
narodowej seniorów, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem Polskiego Związku
Sportowego), a także uprawianie sportu olimpijskiego lub
paraolimpijskiego.
O stypendia starało się 338
osób. Po analizie przysłanych
wniosków, Zarząd Województwa Lubelskiego wyróżnił 327
zawodników reprezentujących
różne dyscypliny sportowe, którzy otrzymali nagrody na łączną
kwotę 868 050 zł. Stypendia
otrzymało 91 seniorów, 29 mło-

dzieżowców, 92 juniorów oraz
115 juniorów młodszych (kadetów) reprezentujących 22 sporty olimpijskie i paraolimpijskie:
badminton, bobsleje, boccia,
boks, goalball, golf, kolarstwo,
kolarstwo tandemowe, lekka
atletyka, łucznictwo, narciarstwo biegowe, piłka nożna, piłka
ręczna, pływanie, podnoszenie
ciężarów, rugby 7, siatkówka,
siatkówka plażowa, taekwondo
olimpijskie, tenis, tenis stołowy
i zapasy.
Największą ilość medali zdobyli zawodnicy reprezentujący
sekcje zapaśniczą – 56, pływacką – 44, lekkiej atletyki – 39, piłki
nożnej – 33, podnoszenia ciężarów – 32 oraz rugby – 27.  (SAB)

