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By pamięć była  
zawsze żywa

W Serokomli koło Łukowa odbyły się 
wojewódzkie uroczystości Dnia Walki 
i Męczeństwa Wsi Polskiej.  

08Filmoterapia w Kazimierzu,  
czyli Festiwal Dwa Brzegi

Z Grażyną Torbicką  – Dyrektor Artystyczną „Dwóch 
Brzegów” rozmawiamy o tym, jak festiwal wpływa 
zarówno na widzów, jak i na samych twórców.   
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Zarząd Województwa Lubelskiego 
podpisał umowy, dzięki którym 

w regionie powstanie lub zostanie 
zmodernizowanych ponad 340 km dróg 

gminnych i powiatowych. 

Samorządowa
ofensywa

inwestycyjna!
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Swoje projekty składać mogą 
jednostki samorządu teryto-

rialnego, organizacje pozarządowe, 
partnerzy społeczno-gospodarczy 
oraz osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą lub oświa-
tową na podstawie przepisów od-
rębnych. To te podmioty zrekrutują 
i przeszkolą ludzi chcących otworzyć 
własne firmy, którzy liczyć mogą też 
na bezzwrotne dotacje i wsparcie 
pomostowe.

KRZYSZTOF GRABCZUK 
wicemarszałek województwa 

lubelskiego 

Zachęcamy Państwa do roz-
mowy z pracownikami Punktu 

Kontaktowego Departamentu Wdra-
żania Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego. Jeste-
śmy do Państwa dyspozycji. 

ANDRZEJ KLOC 
dyrektor Departamentu Wdrażania 

EFS UMWL

W iele osób rozważających za-
łożenie własnej firmy często 
nie wie, jak się do tego zabrać 

lub nie posiada wystarczających na ten 
cel pieniędzy. Inni myślą, że start może 
być trudny i przydałaby się jakaś dodat-
kowa pomoc. Te trudności, realne lub 
tylko przewidywane, mogą zadecydo-
wać o wszystkim. Pomoże je przezwy-
ciężyć Regionalny Program Operacyjny. 
W ciągu kilku ostatnich lat przekonało 
się o tym 2,5 tys. osób. Na rozruch wła-
snej działalności dostać można ponad 
50 tys. zł.

Potencjał małych firm
– Rozwój przedsiębiorczości to jeden 
z istotnych warunków rozkwitu naszego 
regionu, dodatkowo generujący też po-
wstawanie nowych miejsc pracy – mówi 
Krzysztof Grabczuk, wicemarszałek wo-
jewództwa lubelskiego. – Sporo wielkich 
firm startowało jako małe, jedno- lub 
kilkuosobowe, często rodzinne, przed-
siębiorstwa. 
 Dofinansowanie na własną działal-
ność gospodarczą z RPO dostało dotąd 
2,5 tys. osób z naszego województwa. 
Do roku 2023 będzie ich blisko 7 tys. 
Jedną z firm, które powstały dzięki unij-
nym pieniądzom, jest chełmski INSTAL 
EMAR Marcin Wasila. Świadczy usłu-
gi w zakresie montażu nowoczesnych 
i ekologicznych urządzeń wykorzystują-
cych odnawialne źródła energii. – Uczest-
nicząc w projekcie otrzymałem najpierw 
duże wsparcie teoretyczne, pomocne 
dla początkujących przedsiębiorców 
– mówi Marcin Wasila. – Wcześniej mo-
głem też zweryfikować swój pomysł na 
biznes. Wreszcie dostałem pieniądze, 
za które kupiłem narzędzia niezbędne 
do prowadzenia działalności. Oszczęd-
ności nie wystarczyłyby na zabezpie-
czenie wszystkich potrzeb. Szczególnie 

cieszy mnie, że po otrzymaniu dotacji 
i rozpoczęciu działalności, nadal mogę 
korzystać z profesjonalnego wsparcia 
księgowego czy prawnego. Czuję się bez-
pieczniej.

Pomysł z unijnym wsparciem
Po unijną pomoc sięgnęła też Katarzyna 
Kowalczuk, również z Chełma. Zajęła się 
handlem sztucznymi wędkarskimi przy-
nętami gumowymi, produkowanymi wg 
indywidualnie zaprojektowanych i wy-
branych wzorów. – Pomysł narodził się 
z pasji, spinninguję od 20 lat – mówi. – Po 
urodzeniu drugiego dziecka jako osoba 
bierna zawodowo postarałam się o dota-
cję, otrzymałam ją i uruchomiłam swój 
projekt. 
 Warto wiedzieć, że Pani Kasia razem 
ze znajomymi testuje przynęty. Han-
dluje tylko tymi, które okażą się być 
dobre. O swoim biznesie mówi z rado-
ścią w głosie. – Mogę pracować w domu, 
w elastycznych godzinach, da się to po-
łączyć z inną pracą – opowiada. – Dzia-
łam poprzez media społecznościowe, 
niebawem jednak uruchomię sklep in-
ternetowy. Myślę, że dobrze trafiłam, że 
interes będzie rozwojowy i pomoże mi 
w zapewnieniu stabilizacji.

Kolejne nabory
Od 29 czerwca ruszył nabór wniosków do 
kolejnego konkursu w tym zakresie. To od-
powiednio 27 i 25 tys. zł. Nabór potrwa do 
30 lipca, a do podziału jest 139 mln zł.

Więcej informacji znaleźć można  
na stronie rpo.lubelskie.pl w zakładce 

nabory/konkursy, działanie 9.3. 

Skorzystać można również z pomocy 
Punktu Kontaktowego Departamentu 

Wdrażania EFS, tel. (81) 44 16 843,  
email: efs@lubelskie.pl.  

Darmowa infolinia – 800 888 337.

Pieniądze na własny biznes
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ZACHĘCAM PAŃSTWA  
DO SPĘDZENIA WAKACJI  
W WOJEWÓDZTWIE 
LUBELSKIM. NAPRAWDĘ 
KAŻDY ZNAJDZIE TU COŚ  
DLA SIEBIE.

Sławomir Sosnowski
marszałek woj. lubelskiego

Lato w pełni, warto więc skorzystać z wakacyjnej oferty 
kulturalnej. Przed nami szereg wydarzeń, często 

bezpłatnych, których nie sposób pominąć w kalendarzu 
turysty. Wybór spośród wielu atrakcji w województwie 
lubelskim to prawdziwe wyzwanie. Zachęcam wszystkich 
do aktywnego wypoczynku z rodziną. Ja chętnie spotkam 
się z Państwem na festiwalach, które odbędą się już 
niebawem.

W lubelskim lubimy dobre kino. Co roku pod koniec 
lipca Kazimierz Dolny nad Wisłą przyciąga artystów 
i pasjonatów dużego ekranu za sprawą Festiwalu Filmu 
i Sztuki Dwa Brzegi. W malowniczej nadwiślańskiej 
scenerii zobaczymy premiery oraz ważne dzieła, mające 
wpływ na światową kinematografię, obok lokalnych 
twórców u początku kariery. Dwa Brzegi to nie tylko film. 
To również koncerty, spektakle czy wystawy. Jestem 
przekonany, że każdy znajdzie coś dla siebie. Być może 
spotkamy się w festiwalowej kawiarni!

W kalendarz wydarzeń na stałe wpisał się również Festiwal 
Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. To ponoć 
ulubione miejsce artystów i twórców, stąd też nazwane 
zostało Krainą Poetów. Myślę, że szczebrzeszyński 
chrząszcz brzmiący w trzcinie miał z tym coś wspólnego. 
Podczas Festiwalu spędzimy kilka dni w towarzystwie 
wyjątkowych pisarzy, aktorów i muzyków. Czekają na 
nas liczne spotkania autorskie, wernisaże i koncerty. 
Organizatorzy pomyśleli również o najmłodszych. Dla 
nich zorganizowano ciekawe warsztaty literackie. Program 
Festiwalu jest naprawdę imponujący. Ja z przyjemnością 
posłucham „Lokomotywy” Juliana Tuwima 
w wielojęzykowej interpretacji! 

Sławomir Sosnowski
Marszałek Województwa Lubelskiego

Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi:  
Kazimierz Dolny – Janowiec nad Wisłą | 28 lipca – 5 sierpnia
Festiwal Stolica Języka Polskiego:
Szczebrzeszyn | 5 – 11 sierpnia

Szanowni Państwo,

Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej 
z terenu woj. lubelskiego, pozostające 
bez pracy, zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej, 
z wyłączeniem osób zarejestrowanych 
jako przedsiębiorcy w KRS, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub prowadzących 
działalność na podstawie odrębnych 
przepisów (m.in. adwokacką, 
komorniczą lub oświatową) w okresie 
12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu: 
a)  osoby bezrobotne, bierne 

zawodowo, zwłaszcza w szczególnie 

Z Grażyną Torbicką - Dyrektor Artystycz-
ną „Dwóch Brzegów” rozmawiamy 
o tym, jak festiwal wpływa zarówno na 
widzów, jak i na samych twórców.   

RED.: Jak się Pani czuje w roli Ambasadora Woje-
wództwa Lubelskiego ?
GT: To bardzo zaszczytny tytuł, ale również zo-
bowiązujący. Rozumiem, że otrzymałam go 
również dlatego, że od 12 lat wspólnie ze Stowa-
rzyszeniem Dwa Brzegi przygotowujemy festi-
wal, którym staramy się promować Kazimierz 
Dolny, Janowiec, Mięćmierz i całą Lubelszczy-
znę, wśród polskich i zagranicznych gości. Przy-
znanie tego tytułu odbieram jako wyraz intencji, 
aby nasza działalność trwała. Przy okazji chcę 
podkreślić bardzo dobrą współpracę z Urzędem 
Marszałkowskim. Czujemy duże zrozumienie 
skali tego przedsięwzięcia i bardzo pozytywną 
ocenę festiwalu, co nas bardzo cieszy. Co roku 
liczba widzów na „Dwóch Brzegach” rośnie. To 
pokazuje, jak potrzebne są tego typu wydarze-
nia po prawej stronie Wisły. Z radością myślę 
o rozwijaniu różnych działań na Lubelszczyźnie. 
To jest region z niezwykle pięknymi miejscami 
i miastami, bardzo bogaty w różne możliwości. 
Sam Lublin jest inspirujący. Macie chociażby 
Centrum Spotkania Kultur. Mam przyjemność 
być w Radzie Programowej tej instytucji.  

W ubiegłym roku w Centrum Spotkania Kultur 
odbyło się podsumowanie festiwalu. Tym razem 
będzie podobnie?
GT: Tak. Od dwóch lat po zakończeniu festiwalu, 
w niedzielę, przyjeżdżamy do Lublina na specjal-
ny pokaz podsumowujący daną edycję „Dwóch 
Brzegów”. Prezentujemy najlepszy film festiwalu 
tym widzom Lublina i regionu, którzy z różnych 
powodów nie mogli przyjechać do Kazimierza. 
Pierwsza edycja takiego podsumowania odbyła 
się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. To 
też świetny obiekt do wykorzystania. Rok temu, 
kiedy zmienialiśmy lokalizację na Centrum Spo-
tkania Kultur, obawiałam się, że piękna Sala Ope-
rowa może być za duża. Okazało się jednak, że 
była w trzech czwartych zapełniona. To było dla 
mnie bardzo pozytywne doświadczenie pokazu-
jące, że ze względu na duże zainteresowanie pu-
bliczności powinniśmy to kontynuować.

Filmy obejrzane na „Dwóch Brzegach” smakują 
inaczej… Na czym polega magia tego festiwalu?
GT: Widz ma świadomość, że ogląda pokaz dla 
niego przygotowany w specjalnie dla niego stwo-
rzonym miejscu. Myślę o naszym miasteczku fe-
stiwalowym. Często są to projekcje premierowe. 
Przy dzisiejszym komercyjnym nastawieniu du-
żych sal kinowych i multipleksów, siła festiwali ta-
kich, jak „Dwa Brzegi”, polega na tym, że w dużej 
części pokazują filmy, które nie trafią do repertu-
arów kin, a nawet jeśli trafią, to nie dotrą do mniej-
szych miasteczek. Poza tym jest coś takiego jak 
festiwalowa atmosfera. Jesteśmy w tym miejscu, 
pierwsi zobaczymy dany film, możemy o nim 
potem rozmawiać z przyjaciółmi, możemy go po-
lecić – to jest bardzo cenne. Kiedy wybieram się na 
festiwal do Cannes, też czuję się wyróżniona, że 
tam jadę, że dostałam akredytację i chociaż wiem, 
że większość z filmów, które są tam prezentowa-
ne trafi do kin - choć nie wszystkie - to jednak chcę 
je zobaczyć właśnie tam.

RED.: Na dobry początek festiwalu „Dwa Brzegi” 
wybrała Pani film nagrodzony…
GT: Tradycyjnie staramy się rozpoczynać festiwal 
filmem, który zdobył Złotą Palmę w Cannes. Dzię-
ki współpracy z firmą Polskie Media S.A., w tym 
roku będzie podobnie. „Shoplifters” (w wolnym 
tłumaczeniu „Złodziejaszki”) w reżyserii Hiro-
kazu Koreedy to film, który mówi o sprawach 
rodzinnych, międzyludzkich, doskonale nam 
znanych. Nie ma znaczenia, że sportretowana jest 
rodzina japońska. Film w sposób uniwersalny sta-
wia m.in. pytanie, co dziś jest istotą kochającej się 
rodziny. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli ten 
film pokazać.  

Co w Pani rozumieniu oznacza termin „kino dla 
koneserów”?
GT: Dobre kino. Festiwal „Dwa Brzegi” od począt-
ku ma ambicje pokazywania kina autorskiego, 
artystycznego po to, żeby naszego widza eduko-
wać, na czym polega głębsza siła sztuki filmowej, 
że może dawać nam coś więcej niż rozrywkę. 
Słowo filmoterapia jest uzasadnione w przypad-
ku „Dwóch Brzegów”. Pokazujemy filmy wzbu-
dzające emocje i przeżycia, które nas wzbogacają. 
Umożliwiają nam przeanalizowania samego sie-
bie, przez co stajemy się silniejsi, bardziej odporni, 
mniej zaskakiwani sytuacjami, które mogą nam 
się w życiu zdarzyć. Po ich obejrzeniu idziemy do 
Black Red White Cafe – miejsca spotkań z artysta-
mi i rozmawiamy. Widzowie bardzo sobie cenią te 
spotkania. Dystans naszych widzów do trudniej-
szych filmów z roku na rok się zmniejsza. Bywało 
tak, że ludzie wychodzili z filmów i mówili : „O co 
tu chodziło? Po co ja to oglądałem? Po czym spoty-
kałam te same osoby po roku i mówią mi „Byłem 
zły, że straciłem czas na ten film, a on stale do mnie 
powraca, był świetny”. Tak było np. z filmem Roya 
Anderssona „Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla 
o istnieniu”. Widzowie potrzebowali czasu, żeby 
o nim pomyśleć i do niego powrócić, bo poruszył 
coś głębokiego i coś ważnego. I o to chodzi, takie 
są „Dwa Brzegi”. Pokazujemy, że takie kino też 
daje odprężenie i odpoczynek. Mamy oczywiście 
także filmy ambitne i jednocześnie rozrywkowe. 

W programie tegorocznych „Dwóch Brzegów” 
jest film o Ingmarze Bergmanie, zapowiadany 
przez autorkę w trakcie jednego z festiwalowych 
spotkań… 
GT: Tak, to film dokumentalny znakomitej reży-
serki Margarethe von Trotta. Jej retrospektywa 
była w programie jednego z festiwali. Przyjechała 
do Kazimierza wyjątkowo nie na otwarcie, a na za-
kończenie prezentacji swoich filmów. Widzowie 
najpierw zobaczyli jej filmy i czekali na rozmowę 
z twórcą. Na spotkaniu było 200 osób, z których 
każda chciała powiedzieć coś o scenie obejrzanej 
w jednym z jej filmów. Artystka opowiadała rów-
nież, że pracuje nad filmem o reżyserze, który 
bardzo wnikliwie przyglądał się kobietom. Wyje-
chała zakochana w Kazimierzu. Mamy więcej ta-
kich przypadków. Pierwszy festiwal „Dwa Brzegi” 
otwierał zespół Bajofondo Tango Club kierowany 
przez Gustavo Santaolallę, który jest twórcą mu-
zyki filmowej, laureatem dwóch Oscarów za mu-
zykę. Dwa lata po jego koncercie w Kazimierzu 
byłam na festiwalu w Cannes. Pokazywano tam 
film Waltera Sallesa, z którym Santaollala współ-
pracuje i właśnie za muzykę do jego filmu „Dzien-
niki motocyklowe” otrzymał Oscara. W trakcie 

rozmowy z Sallesem powiedziałam mu, że w jego 
filmie jest świetna muzyka. A on na to „Tak, tak… 
ale Ty jesteś z Polski… a Santaolalla mi opowiadał, 
że był w Polsce, w hotelu z grubymi murami i ma-
łymi oknami, i dzięki tamtej atmosferze poczuł 
wenę i skomponował tę muzykę”. Mogłam wtedy 
Sallesowi z radością i dumą powiedzieć, że było to 
właśnie na festiwalu w Kazimierzu Dolnym.   

RED.: W tym roku gośćmi festiwalu będą m.in. 
Grażyna Szapołowska i Jadwiga Jankowska-Cie-
ślak… 
GT: Dzięki współpracy z Instytutem Kultury Wę-
gierskiej udało nam się zestawić przegląd filmów 
klasyka kina węgierskiego Karoly Makka z twór-
czością młodych reżyserów z tego kraju. Obej-
rzymy m.in. „Inne spojrzenie”, w którym zagrały 
obie aktorki, a Jadwiga Jankowska-Cieślak otrzy-
mała za tę rolę Złotą Palmę w Cannes. Festiwal 
„Dwa Brzegi” nie jest „branżowy”. Jest adresowa-
ny przede wszystkim do tak zwanego normalne-
go widza, który czerpie ze sztuki filmowej, to na 
czym artyście najbardziej zależy – emocje, bez-
pośrednią reakcję na dzieło filmowe, niepodszytą 
analizą profesjonalną. Dlatego spotkania w Black 
Red White Cafe są dla twórców bardzo ważne i in-
spirujące. Odpowiadają na pytania widzów, słyszą 
ich refleksje, widzą, jak zostało odebrane ich dzie-
ło, na jakie emocje zadziałało. Pamiętam, jak jeden 
z zaproszonych przez nas artystów był pozytyw-
nie zszokowany interpretacją jego filmu. Jako 
twórca zupełnie nie myślał o tym, że tak może 
być odebrane jego dzieło. 

Festiwal „Dwa Brzegi” jest również okazją do 
prezentacji artystów związanych z Lubelszczy-
zną. 
GT: W tym roku naszym gościem będzie Mi-
chał Hochmann. Zagra koncert, w trakcie któ-
rego nie zabraknie „Konika na biegunach”. 
Zaprezentujemy też film o nim zatytułowany 
„U siebie”w reżyserii Agnieszki Arnold, którego 
premiera odbyła się w marcu. Blisko współpra-
cujemy z Muzeum Nadwiślańskim, Galerią „Kli-
maty” w Mięćmierzu. Festiwal „Dwa Brzegi” jest 
również okazją do prezentacji dzieł malarzy two-
rzących na Lubelszczyźnie. Staramy się pokazać, 
że sztuka filmowa daje możliwości zaintereso-
wania się różnymi innymi dziedzinami. To od 
początku była idea, która przyświecała festiwa-
lowi „Dwa Brzegi”. Dlatego mamy w programie 
koncerty, wernisaże czy literaturę…  

A zatem „Dwa Brzegi” to duże wyzwanie organi-
zacyjne…
GT: Odwiedza nas ponad 40 tysięcy widzów. 
Musimy zbudować miasteczko festiwalowe, 
całą infrastrukturę, w tym dwa kina – jedno na 
850 widzów i drugie na 200 widzów. Przywo-
zimy cały sprzęt. Od projektorów, mikrofonów 
po każde krzesełko. Wynajmujemy teren. Opła-
camy licencje. Oprócz wspomnianego wsparcia 
Województwa Lubelskiego pomagają nam od 
lat Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowarzy-
szenie Filmowców Polskich, Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Budżet mamy 
bardzo skromny, ale mogę śmiało powiedzieć, że 
nie trwonimy pieniędzy, które są nam powierza-
ne. Zapraszamy do współpracy również lokalne 
firmy, dla których festiwal „Dwa Brzegi” może być 
świetną okazją do promocji. 

Kazimierz Dolny 
i Janowiec nad Wisłą  
28.07.-5.08.2018

Szczegółowy program  
znajduje się na stronie  
www.dwabrzegi.pl

FILMOTERAPIA  
W KAZIMIERZU

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O DOTACJE NA WŁASNY BIZNES?

trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 
ludzie od 50 roku życia, kobiety, 
ludzie z niepełnosprawnościami, 
długotrwale bezrobotni oraz z niskimi 
kwalifikacjami,

b)  mężczyźni w wieku 30 – 49 lat, 
c)  imigranci (w tym osoby polskiego 

pochodzenia), 
d)  reemigranci, 
e)  osoby odchodzące z rolnictwa  

i ich rodziny, 
f)  osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pra-

cujące, osoby zatrudnione na umowach 
krótkoterminowych oraz pracujące w ra-
mach umów cywilnoprawnych, których 

miesięczne zarobki nie przekraczają 
wysokości minimalnego wynagrodze-
nia w miesiącu poprzedzającym dzień 
przystąpienia do projektu.
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3,2 mln zł dofinansowania z RPO Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-20 trafi do dwóch gmin na 
Roztoczu. Pieniądze zasilą  projekty, które dotyczą 
wsparcia wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii oraz dziedzictwa kulturowego i naturalnego. 

WAŻNE!

Informacji odnośnie systemu rozli-
czeń, sposobu przyłączenia i innych 
kwestii formalno-technicznych, 
udzielą Państwu pracownicy Urzę-
du Marszałkowskiego realizujący 
Projekt Doradztwa Energetyczne-
go w Regionalnym Biurze Energii: 
tel. +48 81 537 16 16, 537 16 17   
lub +48 81 478 14 50,  e-mail: 
doradztwo.energetyczne@lu-
belskie.pl 
Adres: ul. Artura Grottgera 4, 
20-029 Lublin 

Rentowność indywi-
dualnych inwestycji 

w zieloną energię zwiększa 
się wyraźnie w przypadku, 
kiedy część kosztów do-
finansowana zostanie ze 
środków zewnętrznych np. 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego

HENRYK SMOLARZ  
dyrektor Regionalnego  

Biura Energii

Polski rynek fotowoltaiczny 
oparty jest na sprzedaży ener-
gii elektrycznej do sieci. To 
system prosumencki, który 
pojawił się w polskim ustawo-
dawstwie 1 lipca 2016 r., kiedy 
to wszedł w życie nowy model 
wsparcia produkcji zielonej 
energii dedykowany głównie 
gospodarstwom domowym. 
– Prosument to odbiorca koń-
cowy dokonujący zakupu 
energii elektrycznej, wytwa-
rzający jednocześnie energię 
elektryczną wyłącznie z odna-
wialnych źródeł energii w mi-
kroinstalacji, w celu jej zużycia 
na potrzeby własne. Mikroin-
stalacja może mieć moc zain-
stalowaną  do 40 kW – wyjaśnia 
Henryk Smolarz, dyrektor Re-
gionalnego Biura Energii.  

Można tu podać przykład 
4-osobowej rodziny, miesz-
kającej w domu z dachem 
skierowanym na południe.  
– Takie gospodarstwo zużywa 
rocznie ok. 3300 kWh energii 
elektrycznej, a po montażu in-
stalacji o mocy 3,5 kW może 
skorzystać z tzw. „opustów”, 

Gminy woj. lubelskie-
go rozpoczęły właśnie 
montowanie pane-
li fotowoltaicznych 
na domach swoich 
mieszkańców. Co mo-
żemy dzięki temu zy-
skać? 

L ubelski  Kościół  stoi 
u progu cyfrowej rewolu-
cji, której efektem będzie 
usprawnienie komuni-

kacji, ucyfrowienie zbiorów, 
online'owa wymiana doku-
mentów pomiędzy  parafiami 
i kurią a także... wirtualne zjed-
noczenie parafian.  Już wkrótce 
dokumenty kościelne potrzeb-
ne do chrztu lub ślubu wierni 
wyślą przez Internet. Tą samą 
drogą zapiszą się na pielgrzym-
kę lub zamówią mszę świętą.

– W efekcie szybciej i spraw-
niej załatwią sprawy, które 
wcześniej wymagały wizyty 
w kancelarii parafialnej. Teraz 
zrobią to on-line – podkreśla 
ks. Jakub Olech, koordynator 
projektu z Archidiecezji Lubel-
skiej.

Lubelski Kościół idzie z du-
chem czasu. Chce być jeszcze 
bliżej swoich parafian. Do tego 
liczy na usprawnienie komuni-
kacji oraz wymiany dokumen-
tów między parafiami i kurią. 
Dlatego inwestuje w nowo-

e-parafia czyli bliżej wiernych

czesne e-usługi. – Archidiece-
zja Lubelska pozyskała ponad 
16 mln zł z unijnego Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na 
cyfryzację – mówi Marcin Czy-
żak, dyrektor Departamentu 
Wdrażania EFRR.

Cyfrowa rewolucja ma służyć 
przede wszystkim wiernym. 
– Wiemy, że starsi parafianie 
coraz lepiej radzą sobie z kom-
puterem i chętnie zaglądają do 
Internetu. Chcemy to wyko-
rzystać. Wkrótce seniorzy za-
mówią mszę przez Internet, 

bez wychodzenia z domu – za-
pewnia ks. Jakub Olech, koor-
dynator projektu z ramienia 
Archidiecezji Lubelskiej. To 
spore ułatwienie, szczególnie 
dla wiernych mieszkających na 
wsiach i w mniejszych miejsco-
wościach. Z tych możliwości 

Zielona energia w domach 
mieszkańców regionu

– Dzięki tym środkom mo-
dernizujemy infrastruktu-
rę turystyczną na Roztoczu. 
Co ważne, zyskają również 
mieszkańcy, na których do-
mach pojawią się instalacje 
fotowoltaiczne – ocenia Arka-
diusz Bratkowski, członek za-
rządu województwa.    

Gmina Krasnobród zreali-
zuje projekt, dzięki któremu 
wykonana zostanie moder-
nizacja zabytkowego parku 
otaczającego obiekty Sanato-
rium w Krasnobrodzie wraz 
z wybudowaniem promena-
dy spacerowej z centrum mia-
sta do parku. Ponadto gmina 
zagospodaruje teren rekreacyj-
ny między parkiem a zalewem 
krasnobrodzkim, stworzy  tury-
styczną aplikację mobilną, wi-
trynę www oraz ławkę z paneli 
solarnych. – Główny cel projek-

tu to lepsze zagospodarowanie 
parku na terenie  zespołu pała-
cowo-parkowego i tym samym 
pełniejsze wyeksponowanie 
tego wszystkiego, co w zakre-
sie walorów przyrodniczych 
ma do zaoferowania Krasno-
bród – tłumaczy Marcin Protas, 
zastępca dyrektora dep. Wdra-
żania EFRR – Na ten cel wypła-
cimy ponad 1,2 mln zł unijnej 
dotacji – dodaje.

Dwa projekty zrealizuje 
gmina Zwierzyniec. Pierw-
szy dotyczy zagospodarowa-
nia terenu w rejonie zbiornika 
wodnego „Rudka" na przyja-
zną turystom strefę rekreacji. 
– Gmina planuje m.in. zakup 
i montaż pomostu pływają-
cego oraz wykonanie ciągów 
pieszych – mówi dyrektor Pro-
tas – Dla wygody kąpiących się 
pomyślano też o kontenerze 

Roztocze z unijnymi dotacjami

skorzystają też parafianie z za-
granicy. Ale to nie wszystko. 
Przez Internet będzie można 
zapisać się na pielgrzymkę, 
przejrzeć księgi parafialne lub 
wysłać elektronicznie doku-
menty związane z chrztem, 
ślubem, czy pierwszą komunią 
świętą. Dodatkowo powstaną: 
aplikacja na telefon komórko-
wy i archidiecezjalny portal. 
– Dobrze zarządzana strona pa-
rafii ma nawet 30 tys. odwiedzin 
miesięcznie. To sporo, dlatego 
warto wykorzystać ten poten-
cjał. Dzięki portalowi włączymy 
wiernych w jedną wspólnotę, 
z którą będziemy rozmawiać 
i spotykać się w wirtualnym 
świecie – zaznacza ks. Olech.

Unijny projekt poprawi też 
wymianę dokumentów mię-
dzy parafiami oraz z kurią. Będą 
krążyły one on-line. – Mamy 280 
parafii i 1,1 miliona wiernych. 
Działając w Internecie znacznie 
szybciej będziemy przekazywać 
sobie dokumenty bez koniecz-
ności dostarczania ich osobiście 

– wylicza zalety systemu koor-
dynator projektu. Dokumen-
ty będą dobrze zabezpieczone 
dzięki zakupowi specjalnych 
serwerów do przechowywania 
baz danych. Ich wysłanie lub 
przeglądanie będzie możliwe 
przez aplikację e-PUAP. 

Ważnym elementem pro-
jektu jest również archiwizacja 
i ucyfrowienie historycznych 
zbiorów dokumentów każdej 
parafii oraz archiwum Archi-
diecezji Lubelskiej.

Projekt zakończy się w maju 
2021 roku. Jego wartość to  
18,9 mln zł, z  czego ponad  
16 mln zł pochodzi z funduszy 
europejskich. – Dotychczas 
podpisaliśmy 20 umów za-
pewniających środki unijne na 
projekty związane z cyfryzacją. 
Ogółem ich wartość przekra-
cza 305 mln zł. Dofinansowa-
nie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego wynosi ponad 
258 mln zł – wylicza Sławomir 
Sosnowski, marszałek woje-
wództwa lubelskiego.  (RED)

które w sposób zauważalny 
zmniejszą rachunki za ener-
gię – mówi dyrektor Smolarz. 
Umożliwia to system rozliczeń 
instalacji, gdzie za każdą jed-
nostkę zielonej energii wpro-
wadzonej do sieci możemy 
odebrać z sieci jednostkę tzw. 
energii konwencjonalnej (np. 
nocą, kiedy instalacja fotowol-
taiczna nie pracuje) z opustem 
wynoszącym 80% kosztów 
elementów zmiennych na 
fakturze za prąd. Koszty stałe 
(czyli np. abonament) liczone 
w ujęciu miesięcznym, nie są 
objęte bonifikatą. 

Zakładając, że koszty inwe-
stycji wyniosą ok. 18 tys. zł. 
brutto, wydatki zwrócą się do-
piero po 10 latach. – Korzystne 
dla inwestora jest, jeśli część 
kosztów dofinansowana zosta-
nie ze środków zewnętrznych, 
np. z RPO – podkreśla dyrektor 
Henryk Smolarz. – Gminy reali-
zują teraz unijne projekty, dzię-
ki którym montują na dachach 
u mieszkańców blisko 6 tysięcy 
takich instalacji. Pozwoli to na 
wyprodukowanie 26 tys. MWh 
energii elektrycznej – dodaje. 
Taka ilość prądu odpowiada 
rocznemu zużyciu dla Lubar-
towa i Łęcznej (około 40 tys. 
osób). Warto dodać, że oprócz 
oczywistych korzyści ekono-
micznych, ograniczona zosta-
je również emisja szkodliwych 
związków do atmosfery.  (RBE)

PODPISANIE UMOWY Od lewej ksiądz Jarosław Orkiszewski, marszałek Sławomir Sosnowski, 
arcybiskup Stanisław Budzik i Marcin Czyżak, dyrektor Departartamentu Wdrażania EFRR 

PODPISANIE UMOWY, w którym udział wzięli burmistrzowie Krasnobrodu 
i Zwierzyńca oraz Arkadiusz Bratkowski, członek zarządu województwa

sanitarnym z  kabinami i po-
mieszczeniami do przebiera-
nia – dodaje. Co ważne, obiekt 
będzie dostępny dla osób nie-
pełnosprawnych, a woda użyt-
kowa - podgrzewana przez 
panel solarny zainstalowany 
na dachu. Znajdzie się rów-
nież miejsce dla ratownika. 
Zamontowane zostaną ławki 
i kosze na śmieci, stojak na 
rowery oraz system monito-
ringu. Całość otrzyma ponad  
330 tys. zł dofinansowania. 

Drugi projekt dotyczy 
montażu instalacji fotowol-
taicznych na terenie gminy.  
– Zainstalowanych zostanie 
148 zestawów na obiektach 
prywatnych – mówi Arka-
diusz Bratkowski. – Warto 
dodać, że 8 takich instalacji 
pojawi się również na budyn-
kach użyteczności publicz-
nej – dodaje Bratkowski. Unia 
przekaże na ten cel blisko  
1,7 mln zł. Dzięki tym pienią-
dzom zaprojektowany zosta-
nie portal internetowy.   
 (KM) 

ga na rewitalizacji przyrodniczej 
parku. Jego celem jest ochrona 
bioróżnorodności i odnowa za-
sobów naturalnych, ale także 
uporządkowanie i budowa in-
frastruktury rekreacyjno-edu-
kacyjnej. Tak szeroki zakres 
prac pozwoli w konsekwencji 
na udostępnienie mieszkań-
com całkiem nowej przestrze-
ni – wyjaśnia Marceli Niezgoda. 
Z dofinansowaniem z RPO wy-
budowano już w poprzedniej 
perspektywie (2007-2013) mia-
steczko ruchu drogowego oraz 
Dom Kultury przy ul. Judyma. 

Potencjał inwestycyjny 
stale rośnie
– Inwestycje realizowane przez 
samorząd miasta, szczególnie 
na przestrzeni ostatnich 8 lat, 
dobrze służą rozwojowi przed-
siębiorczości m.in. w Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej Podstre-
fa Lublin – mówi dyrektor Mar-
celi Niezgoda –Dodatkowym 
atutem miasta jest położone 
w pobliżu Strefy lotnisko, wy-
budowane przy udziale samo-
rządu województwa  – dodaje. 

Zachęcamy do kontaktu 
z Wydziałem Strategii i Obsłu-
gi Inwestorów Urzędu Miasta 
Lublin. Promuje on  Lublin jako 
miejsce atrakcyjne pod wzglę-
dem inwestycyjnym, zarówno 
dla inwestorów krajowych, jak 
i zagranicznych.  (RED)

Z  funduszy unijnych, 
od 2007 r., powstało tu 
wiele inwestycji zmie-
niających oblicze miasta. 

Ale dzięki nim stolica naszego 
regionu nie tylko zyskuje nowy 
blask, ale także staje się mia-
stem, w którym mieszkańcom 
po prostu dobrze się żyje.

Rozwój infrastruktury
Potencjał inwestycyjny mia-
sta rośnie z roku na rok. Jest 
to duża zasługa władz miasta, 
które umiejętnie wykorzy-
stują możliwości, jakie dają 
fundusze europejskie – mówi 
Marceli Niezgoda, dyrektor 
LAWP. Jednym z czynników 
przyciągających inwestorów 
do Lublina jest dynamicznie 
rozwijająca się infrastruktura. 
W ostatnich latach zwiększyła 
się dostępność komunikacyjna 
miasta, m.in. poprzez wybudo-
wanie obwodnicy, czy inwesty-
cji drogowych zrealizowanych 
w samym Lublinie. – Przykła-
dy inwestycji, które były moż-
liwe w mieście dzięki środkom 
unijnym, możemy mnożyć. 
Wskazałbym tu choćby wybu-
dowanie ulicy Muzycznej na 
odcinku od stadionu miejskie-
go do skrzyżowania z ulicami 
Głęboką, Nadbystrzycką i Na-
rutowicza. Warto zaznaczyć, 
że ponad 65 mln zł na realizację 
tej drogi pochodziło z Progra-
mu Rozwój Polski Wschodniej 
2014-2020, a całość opiewała 
na kwotę prawie 90 mln zł – wy-
licza dyrektor Niezgoda. – Dla 
mieszkańców Lublina ważną  
inwestycją jest również budo-
wa przedłużenia drogi woje-
wódzkiej 809, która przebiega 
na odcinku od skrzyżowania 
ulic Bohaterów Monte Cassino 
z Wojciechowską aż do Węzła 
Sławin położonego w ciągu 

O Lublinie, czyli jak unijne 
środki rozwijają miasto…

ARENA LUBLIN już przeszła swój chrzest bojowy

MOST 700-LECIA LUBLINA na Bystrzycy połączył ulicę Muzyczną i Stadionową

Lublin, 
nazywany stolicą 
wschodniej Polski, 
jest największym 
i najprężniej 
rozwijającym się 
miastem po prawej 
stronie Wisły. 
Jako stolica 
województwa 
lubelskiego pełni rolę 
administracyjnego, 
gospodarczego
i kulturalnego 
centrum regionu.

•  zastępca dyrektora 
Departamentu Strategii 
i Rozwoju Regionalnego 
UMWL,

•  podsekretarz stanu 
w Ministerstwie 
Rozwoju Regionalnego,

•  podsekretarz stanu 
Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju,

•  obecnie dyrektor 
Lubelskiej Agencji 
Wspierania 
Przedsiebiorczości.

Marceli NIEZGODA

Dzięki unijnym dotacjom,  
wypłacanym przez  
Urząd Marszałkowski, 
Lublin zyskuje nowe 
oblicze, a  miejskie 
inwestycje służą 
przede wszystkim 
mieszkańcom, turystom 
i przedsiębiorcom.

MARCELI NIEZGODA, 
dyrektor Lubelskiej Agencji 

Wspierania Przedsiębiorczości

drogi krajowej S19 - mówi Nie-
zgoda. Koszt tej budowy opie-
wa na ponad 107 mln zł, z czego 
prawie 80 mln zł pochodzić bę-
dzie ze wspomnianego wcze-

śniej Programu Rozwoju Polski 
Wschodniej. 

To nie wszystkie inwesty-
cje w mieście na przestrzeni 
ostatnich lat. – Trzeba tu wspo-

mnieć o szczególnie ważnej 
dla mieszkańców LSM, Czu-
bów i Węglina rozbudowie ul. 
Jana Pawła II do Al. Kraśnickiej 
z odwodnieniem i oświetle-

niem, czy budowie korytarza 
transportu zbiorowego do ob-
sługi dworca metropolitalnego 
w Lublinie – dodaje dyrektor 
LAWP. Tylko te dwie inwesty-
cje uzyskały dofinansowanie 
z Unii na blisko 23 mln zł.

Nie tylko drogi
Oprócz dróg, w stolicy regio-
nu powstał również nowocze-
sny stadion, który gościł m.in. 
piłkarzy i kibiców na Mistrzo-
stwach Europy w piłce nożnej 
do 21 lat. Dzięki dofinansowa-
niu (na ponad 15 mln zł) z RPO 
WL 2014-20 zrewitalizowany 
zostanie również Park Ludowy, 
który znajduje się niedaleko 
Areny Lublin. – Projekt, który 
otrzymał dofinansowanie, pole-
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WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW UM LUBLIN: Lublin, Plac Litewski 1,  
pok. nr 104 (I piętro), tel.: +48 81 466 2500, fax: +48 81 466 2501, e-mail: inwestorzy@lublin.eu
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565 umów na kwotę 
822 mln zł – tyle do 
końca maja zadyspo-
nował Zarząd Woje-
wództwa w ramach 
działań realizowanych 
przez Departament 
Wdrażania EFS z Re-
gionalnego Programu 
Operacyjnego. 

Na podstawie tych umów mo-
żemy prześledzić, kto spośród 
mieszkańców naszego regionu 
i w jaki sposób, korzysta z unij-
nej pomocy.

Gospodarka
– Bezzwrotne dotacje na rozpo-
częcie własnej działalności go-
spodarczej otrzyma przeszło  
5 tys. osób. Oprócz tego mogą 
one liczyć na szkolenia i do-
radztwo pomocne w założe-
niu własnego biznesu oraz 
wsparcie pomostowe – mówi 
Sławomir Sosnowski, marsza-
łek województwa lubelskiego. 
– W poprzedniej perspektywie 
programowej, w ramach Pro-
gramu Kapitał Ludzki, po taką 
pomoc sięgnęło kilkanaście ty-
sięcy osób. 

Z  pieniędzy dostępnych 
w działaniu 10.1, przeznaczo-
nych na analizy potrzeb rozwo-
jowych, szkolenia i doradztwo, 
skorzysta 3,5 tys. mikro-, ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, 
a także 7,6 tys. ich pracowni-
ków oraz ludzi prowadzących 
działalność na własny rachu-
nek. Blisko 3,8 tys. osób zagro-
żonych zwolnieniem z pracy 
oraz zwolnionych z przyczyn 
od nich niezależnych skorzysta 
z doradztwa zawodowego, po-
radnictwa psychologicznego, 
pośrednictwa pracy, szkoleń, 
kursów, studiów podyplomo-
wych, staży i praktyk zawodo-
wych. Mogą one też liczyć na 
subsydiowane zatrudnienie, 
bony na zasiedlenie, a także do-
datek relokacyjny. 

Edukacja
Powstanie prawie 950 miejsc 
opieki w żłobkach i klubach 
dziecięcych. Wsparciem w po-
staci poradnictwa zawodo-
wego czy pośrednictwa pracy, 
staży, praktyk i szkoleń oraz 
subsydiowanego zatrudnie-
nia obejmiemy także rodzi-
ców. Z podpisanych dotychczas 
umów wynika, że pomoc taką 
dostanie  945 osób. Blisko poło-
wie z nich umożliwi to powrót 
na rynek pracy. Wedle założeń, 
do końca roku 2023 liczby te 
wyniosą odpowiednio ponad 5 
i blisko 4,8 tys. Dofinansowanie 
pozwoliło na utworzenie bli-
sko 1,5 tys. miejsc wychowania 
przedszkolnego (do 2023 r. bę-

dzie ich 4 tys.) wzrośnie także 
ilość miejsc w przedszkolach. 
Przeszło 2,9 tys.dzieci liczyć 
może na dodatkowe zajęcia 
edukacyjne, zwiększające ich 
kompetencje społeczne.

– Naszą ofertę skierowali-
śmy też do szkół i placówek 
kształcenia ogólnego. Liczy-
my, że ponad 41,2 tys. uczniów 
uczęszczających do blisko 376 
szkół z obszaru naszego woje-
wództwa rozwinie swe kom-
petencje kluczowe na rynku 
pracy, czyli ICT, matematyczno-
-przyrodnicze i języki obce. To 
dzięki nim w przyszłości łatwiej 
znajdą pracę. Szkoły wyposaży-
my w sprzęt komputerowy do 
prowadzenia zajęć, doposaży-
my też ich pracownie – wymie-
nia marszałek Sosnowski. 

W wymierny sposób sko-
rzysta również szkolnictwo 
zawodowe. – Postawiliśmy 
na współpracę szkół z praco-
dawcami, m.in. wspólne przy-
gotow y wanie programów 
nauczania, organizację prak-
tyk zawodowych i staży dla 
uczniów oraz nauczycieli, 
a także wspólne prowadzenie 
kwalifikacyjnych kursów za-
wodowych. Istotną będzie też 

współpraca ze szkołami wyż-
szymi – mówi Andrzej Kloc, 
dyrektor Departamentu Wdra-
żania Europejskiego Funduszu 
Społecznego UMWL.

Uczniowie i nauczyciele będą 
mieli zapewniony większy do-
stęp do nowoczesnych technik 
i technologii oraz możliwość 
uczestniczenia w zajęciach 
prowadzonych na uczelniach, 
m.in. laboratoryjnych. Szkoły 
objęte dofinasowaniem sku-
pią się na wdrażaniu nowych, 
innowacyjnych form naucza-
nia, zapewnią uczniom dodat-
kowe, specjalistyczne zajęcia, 
możliwość zdobywania dodat-
kowych uprawnień oraz wypo-
sażą pracownie przedmiotów 
zawodowych. W stażach i prak-
tykach u pracodawcy weźmie 
udział 8,8 tys. uczniów. Doce-
lowo ich liczba wzrośnie do 
ponad 15 tys.

W ramach kształcenia usta-
wicznego ze szkoleń kom-
puterowych i  językowych 
zakończonych uzyskaniem 
certyfikatów skorzysta ponad 
12 tys. osób o niskich kwalifi-
kacjach. Około 4,6 tys. spośród 
nich to ludzie powyżej 50. roku 
życia.

Zdrowie i ekonomia 
społeczna
Wśród realizowanych działań 
znajdą się też prozdrowotne, 
opracowane na poziomie kra-
jowym, programy profilaktycz-
ne. Umowy zawarliśmy dotąd 
na profilaktykę nowotworów 
szyjki macicy, piersi i jelita gru-
bego, chorób odstresowych 
i boreliozy oraz działania zwięk-
szające zgłaszalność na takie 
badania. Programami zdrowot-
nymi obejmiemy ponad 100 
tys. mieszkańców regionu.

– Zainwestujemy w tworzenie 
i funkcjonowanie podmiotów 
ekonomii społecznej oraz wspar-
cie zatrudnienia w tym sektorze 
poprzez refundację wyposaże-
nia stanowiska pracy czy dotacje 
na przystąpienie i zatrudnienie 
w spółdzielni socjalnej – zapo-
wiada dyr. Andrzej Kloc. Pomoc 
otrzymają akredytowane ośrod-
ki Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej na usługi animacji lokalnej 
oraz rozwoju, obejmujące m.in. 
wsparcie przygotowawcze, 
w tym doradcze i szkoleniowe. 
Dofinansujemy też przedsię-
biorstwa społeczne,  zainwestu-
jemy w rozwój środowiskowych 
placówek wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży, świetlic, 
ognisk wychowawczych, upo-
wszechnianie poradnictwa ro-
dzinnego i działań asystentów 
rodziny, a także wsparcie roz-
woju rodzinnych i instytucjo-
nalnych form pieczy zastępczej. 
Pomocą obejmiemy też 530 
podmiotów tejże ekonomii oraz 
753 osoby zagrożone ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym.

Pieniądze  
dla aktywnych nadal są
– Zakres wsparcia będzie szer-
szy, bo na rozstrzygnięcie cze-
kają też inne konkursy, na 
bieżąco ogłaszamy również na-
stępne. Wciąż podpisujemy też 
nowe umowy – podkreśla mar-
szałek Sławomir Sosnowski.

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Lublinie podpisał do końca 
maja 303 umowy na 448 mln. 
Łącznie z umowami zawartymi 
przez DW EFS daje to 1,27 mld zł.  
W sumie wykorzystano dotąd 
blisko 50% funduszy przezna-
czonych w Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym na kapitał 
społeczny. 

– Mamy jeszcze sporo pie-
niędzy do rozdysponowania, 
dlatego zachęcam do składania 
wniosków na realizację kolej-
nych projektów i  z góry dzięku-
ję tym, którzy dla dobra naszego 
regionu po te pieniądze sięgną – 
kończy Sosnowski.  (AO)

Bieżąca oferta RPO  
dostępna jest na stronie  

rpo.lubelskie.pl/nabory.html.

Do programu przystąpi-
ły wszystkie powiaty 
ziemskie oraz gminy 
z  naszego regionu, 

które wspólnie wybudują 340 
kilometrów nowych dróg po-
wiatowych i gminnych. Mar-
szałkowie podpisali umowy 
z wójtami i starostami, którzy 
zajmą się budową w swoich 
małych ojczyznach. Pieniądze 
na ten cel pochodzą z trzech 
różnych źródeł nadzorowa-
nych przez Samorząd Woje-
wództwa Lubelskiego. 

Po pierwsze: 
megaprojekt 
drogowy 

Przedsięwzięcie pn. „Wy-
godniej, szybciej, bezpiecz-
niej"  obejmuje realizację 24 
projektów w zakresie infra-
struktury drogowej na terenie 
wszystkich powiatów ziem-
skich województwa lubelskie-
go. Dzięki unijnym środkom 
i wkładowi finansowemu sa-
morządów powiatowych, prze-
budowanych i wybudowanych 
zostanie prawie 206 km no-
wych nawierzchni. 

– Dzisiaj widzimy, jak ważny 
wpływ mają drogi na rozwój 

infrastruktury przemysłowej 
i gospodarczej naszego regionu. 
Podpisane umowy opiewają na 
kwotę ponad 210 mln zł. Dzięki 
tym funduszom powiaty prze-
budują i zmodernizują ponad 
205 km dróg, które zapewniając 
lepszy i bezpieczniejszy dojazd, 
zwiększą potencjał gospodar-
czy powiatów, a tym samym 
województwa – mówi Sławo-
mir Sosnowski, marszałek wo-
jewództwa lubelskiego.

Dodatkowo powstanie rów-
nież prawie 27 km ścieżek ro-
werowych (zyskają powiaty: 
lubartowski, hrubieszowski, 
opolski, rycki, łukowski i par-
czewski). Liderem tego projek-
tu jest starostwo powiatowe 
w Lublinie. 

– Skoordynowanie projektu 
składającego się z tylu zadań in-
westycyjnych, przygotowanych 
przez 20 partnerów wymagało 
wielkiego zaangażowania i wy-
tężonej pracy. Dzięki dobrej 
współpracy i wzajemnej pomo-
cy udało nam się pozyskać środ-
ki z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego – komentuje Paweł 
Pikula, starosta powiatu lubel-
skiego. Całkowita wartość pro-
jektu to blisko 210 mln zł.

Po drugie: 
Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych 

137 gmin otrzyma ze środ-
ków celowych budżetu wo-
j e w ó d z t w a  l u b e l s k i e g o 
pieniądze, dzięki którym po-
wstanie ponad 86 km dróg 
dojazdowych do gruntów rol-
nych. – Wsparcie samorządów 
pozwoli na poprawę jakości 
infrastruktury drogowej przy 
polach, która dla większości 
mieszkańców wsi jest bardzo 
istotna. Wójtowie łącznie na 
budowę dróg otrzymają od Za-
rządu Województwa blisko 6,2 
mln zł z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych -  wyjaśnia 
Grzegorz Kapusta, wicemar-
szałek odpowiedzialny za rol-
nictwo.

Po trzecie: 
dotacje sejmiku 
na drogi lokalne

Dzięki decyzji sejmiku woje-
wództwa lubelskiego, powia-
ty otrzymały również 5,2 mln 
zł. Te pieniądze umożliwią bu-
dowę 28 km tras. Radni wo-
jewództwa wsparli również 
dodatkowymi środkami 37 
gmin, które dofinansowano 
łącznie na kwotę 2,8 mln zł. 

Kwota ta pozwoli wybudować 
25 km dróg gminnych. - Przy 
każdej z tych dróg stanie ta-
bliczka mówiąca o inicjatywie 
budowy 100 km dróg w każ-
dym powiecie wojewódz-
twa lubelskiego na 100-lecie 
Niepodległości. Ogółem dla 
uczczenia stulecia niepodle-
głości, wliczając w to wszyst-
kie umowy, powstanie kolejne 
344 km nowych dróg gmin-
nych i powiatowych – podsu-
mowuje marszałek Sławomir 
Sosnowski.

Nowe drogi wojewódzkie
To nie koniec inwestycji w na-
szym regionie. Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w latach 2018-
19 wybuduje blisko 95 km 
nowych dróg. Do inwesty-
cji, których wartość wyniesie 
ponad 600 mln zł, realizowa-
nych przez jednostkę samorzą-
dową podległą marszałkowi, 
będą zaliczać się takie drogi 
wojewódzkie, jak: 813, 815, 836, 
837, 835, 812, 801, 858, 809, 
807 oraz 843. Środki na ten cel 
będą pochodziły m.in z Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-20 oraz budżetu 
województwa.  (KM)

„100 km dróg w każdym powiecie województwa
 lubelskiego na 100-lecie Niepodległości”  –  taką nazwę nosi 
samorządowy program budowy i przebudowy infrastruktury
drogowej zainicjowany przez Zarząd Województwa
Lubelskiego.

W województwie 
lubelskim 
powstanie 
344 km dróg!
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KARTA SENIORA 
W WOJEWÓDZTWIE 
LUBELSKIM

Co trzeba zrobić, żeby 
otrzymać kartę? 
• Wypełnić formularz 
zgłoszeniowy 
(osobiście w siedzibie 
ROPS-u w pokoju nr 132, 
w godzinach 7.30 – 15.30)  
• lub wysłać go  
za pośrednictwem poczty: 
Regionalny Ośrodek  
Polityki Społecznej 
w Lublinie,  
ul. Diamentowa 2,  
20-447 Lublin. 

Formularz oraz dodatkowe 
informacje znajdą Państwo 
na stronie: www.rops.lu-
belskie.pl/ogolnopolska-
-karta-seniora/ lub pod  
nr tel. (81) 52 87 650.

Celem wprowadzenia 
Ogólnopolskiej Karty 
Seniora jest promowanie 
aktywnego spędzania 
czasu wolnego przez 
osoby starsze. Do tej chwili 
wydano 1283 kart.

ANNA AUGUSTYNIAK
sekretarz województwa 

lubelskiego

Posiadaczem karty może stać 
się osoba, która ukończyła 60. 
rok życia i jest obywatelem 
Polski. Karta uprawnia do zni-
żek na wybrane usługi i pro-
dukty, do bezpłatnych wejść 
oraz innych promocji ofero-
wanych przez instytucje, or-
ganizacje, przedsiębiorstwa, 
które podpisały porozumie-
nie ze stowarzyszeniem 
MANKO. W Polsce podmio-
tów honorujących kartę jest 
1300.

– Dla mieszkańców woje-
wództwa lubelskiego Ogól-

Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej, dzięki 
decyzji Zarządu 
Województwa 
Lubelskiego, 
przystąpił do 
programu o nazwie 
„Ogólnopolska 
Karta Seniora”. 

Ogólnopolska 
Karta Seniora  
w  Lubelskim

nopolska Karta  S eniora 
wydawana jest w siedzibie 
Regionalnego Ośrodka Poli-
tyki Społecznej w Lublinie 
– informuje Anna Augusty-
niak, sekretarz wojewódz-
twa lubelskiego. – Osoby 
posiadające kartę mogą uży-
wać jej na terenie całego 
kraju – dodaje.

Seniorom daje to możli-
wość korzystania z tańszych 
zabiegów pielęgnacyjnych 
oraz upiększających oferowa-
nych przez partnerów progra-
mu. Każdy partner otrzymuje 
specjalny certyfikat oraz na-
klejkę informującą o honoro-
waniu „Ogólnopolskiej Karty 
Seniora”, umieszczaną w wi-
docznym miejscu w jego sie-
dzibie. 

Pełną listę partnerów pro-
gramu znajdą Państwo na 
stronie www.glosseniora.pl  
w zakładce Ogólnopolska 
Karta Seniora.

RPO na rzecz rozwoju  
społecznego województwa

Marszałkowie 
podpisali umowy 

o przystąpieniu  
do programu 

z wójtami i starostami 
wszystkich powiatów  

ziemskich oraz gmin  
naszego regionu 

1

2

3

Przy każdej z tych dróg stanie 
tabliczka mówiąca o inicjatywie 

budowy 100 km dróg  
w każdym powiecie 

województwa lubelskiego 
na 100-lecie Niepodległości. 

Ogółem dla uczczenia stulecia 
niepodległości powstanie 

kolejne 344 km nowych dróg 
gminnych i powiatowych.

SŁAWOMIR SOSNOWSKI 
marszałek województwa lubelskiego

Wsparcie samorządów 
pozwoli na poprawę 

warunków dojazdu do pól, 
które dla mieszkańców wsi 

są bardzo istotne. Łącznie 
na budowę dróg wójtowie 

otrzymają od Zarządu 
Województwa blisko  
6,2 mln zł z Funduszu 

Ochrony Gruntów Rolnych.
GRZEGORZ KAPUSTA

wicemarszałek województwa 
lubelskiego

SZKOLENIE OPIEKUNÓW OSOBY STARSZEJ w ramach projektu 
„Akcja Aktywizacja!” Fundacji Centrum Rozwiązań Biznesowych

ZAJĘCIA GASTRONOMICZNE. Projekt „Wysoka jakość kształcenia
zawodowego uczniów – większe szanse zatrudnienia” dla 5 szkół 
zawodowych Powiatu Biłgorajskiego. 

DODATKOWE ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE dla uczniów 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Białej Podlaskiej w ramach projektu Ekonomik drogą do kariery. 
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i biblioteki, wraz z rozbudową 
budynku o klatkę schodową 
i windę dla osób niepełnospraw-
nych. – mówi Tomasz Jurkie-
wicz sekretarz gminy Wohyń 
(powiat radzyński). 

W  pracach zaplanowano 
wymianę okien wraz z mon-
tażem osłon przeciwsłonecz-
nych, montaż nowych drzwi 

ternetowego konta pacjenta, 
e–rejestracji. Pacjenci będą 
mieli pełny dostęp do własnej 
historii choroby, wykonanych 
usług, skierowań, zwolnień 
i recept. Dodatkowo, w nie-
których jednostkach stanie 
się możliwe monitorowa-
nie dostępności (stanu kolej-
ki) świadczeń zdrowotnych. 
Elektroniczna obsługa recept 
zmniejszy ryzyko przepisywa-
nia oraz przyjmowania przez 
pacjentów leków, które mo-
głyby zagrażać ich zdrowiu lub 
życiu.  (EDI)

W ramach konkursu 
na tzw. e-zdrowie 

złożonych zostało 27 pro-
jektów na łączną kwotę 
ponad 56 mln zł wniosko-
wanego dofinasowania.  
Ich realizacja umożliwi 
wdrożenie elektronicznej 
dokumentacji medycznej, 
e-recepty, czy interneto-
wego konta pacjenta.

MARCIN CZYŻAK
dyrektor Departamentu 

Wdrażania EFRR UMWL

To nowe święto państwowe zo-
stało ustanowione jesienią ub. 
roku dla ocalenia od zapomnie-
nia i  upamiętnienia zasług 
chłopów w walce z okupanta-
mi  w czasie II wojny światowej. 

Uczestnicy uroczystości 
uczcili m.in. pamięć ofiar egze-
kucji z Józefowa Dużego. W uro-
czystościach udział wzięli m. 
in. poseł do PE Krzysztof Het-
man, wicemarszałek Grzegorz 
Kapusta, radny wojewódzki 
Marek Kopeć oraz sekretarz wo-
jewództwa Anna Augustyniak.

W kwietniu 2017 roku posło-
wie Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego złożyli projekt ustawy, 
który zakładał ustanowienie 12 
lipca nowego święta państwo-
wego – Dnia Walki i Męczeństwa 
Wsi Polskiej. Wszyscy parla-
mentarzyści byli zgodni, że na-
leży oddać hołd mieszkańcom 
polskich wsi, którzy w czasie II 
wojny światowej udzielali po-
mocy uciekinierom i osobom 
ukrywającym się przed prześla-
dowaniami, tym chłopom, któ-
rzy w czasie okupacji walczyli 
w oddziałach Armii Krajowej 
czy Batalionach Chłopskich. 

Symbolem Walki i Męczeń-
stwa Wsi Polskiej stała się wieś 

tych zabytków oraz na moder-
nizację infrastruktury kultury 
(w szczególności ośrodki kul-
tury, biblioteki publiczne itp.) 
poprawiającej aktywny dostęp 
społeczeństwa do kultury. Do-
puszczalny był również zakup 
i modernizacja wyposażenia 
do prowadzenia działalności 
kulturalnej.

Jednym z projektów, które 
uzyskały wsparcie była prze-
budowa i rozbudowa budyn-
ku usługowego w  Wohyniu 
na Gminne Centrum Kultury. 
Gmina przeprowadziła ankie-
towe konsultacje społeczne 
z mieszkańcami na temat prze-
budowy obiektu i poszerzenia 
oferty kulturalnej.

– W odpowiedzi na społecz-
ne oczekiwania złożyliśmy 
odpowiedni wniosek. Dzię-
ki dofinansowaniu na kwotę 
prawie 1,5 mln zł  z Regional-
nego Programu Operacyjne-
go Województwa Lubelskiego 
udało się rozpocząć przebudo-
wę, zmierzającą do utworzenia 
Gminnego Centrum Kultury 

T rochę słońca i trochę 
deszczu towarzyszy-
ło Przygranicznemu 
Festiwalowi Smaków, 

który odbył się w powiecie to-
maszowskim w miejscowości 
Wieprzów. 

Mała miejscowość, leżąca nad 
źródłami największej rzeki Lu-
belszczyzny – Wieprza, gościła 
u siebie ponad 30 kół gospo-
dyń wiejskich, klubów seniora 
i innych organizacji, które sta-
nęły w szranki w konkursie na 
najlepszą, tradycyjną potrawę 
południowo-wschodniej czę-
ści naszego województwa.  

Potrawa o lokalnych 
korzeniach
Warunkiem udziału w kon-
kursie było przygotowanie 
potrawy w oparciu o lokalny 
tradycyjny przepis oraz wy-
korzystanie do jej wykonania 
tylko produktów pochodzą-
cych z tego regionu. 

Panie przygotowały różno-
rakie specjały, których nazwy 
były ciężkie do wymówienia 
nawet dla Polaka, a co dopie-
ro dla obcokrajowca, czego 
doświadczył Kevin Aiston – 
przewodniczący komisji kon-
kursowej. Oprócz znanego 
z telewizyjnego ekranu An-
glika, w komisji zasiadali Lu-

D la zainteresowanych 
zwiększeniem do-
s t ę p n o ś c i  m i e j s c 
kultury na terenie wo-

jewództwa lubelskiego mamy 
dobrą wiadomość –  regionalne 
placówki i ośrodki kultury uzy-
skały duże dofinansowanie na 
rozwój i modernizację 

W  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 przewidziane zo-
stało wsparcie działań z zakresu 
dziedzictwa kulturowego i na-
turalnego. Jak tłumaczy Marcin 
Czyżak, dyrektor Departamen-
tu Wdrażania EFRR: – Będziemy 
wspierać te inwestycje, które 
potrafią uczynić z kultury źró-
dło rozwoju gospodarczego.

 – W ramach dwóch konkur-
sów zrealizowanych z  RPO 
podpisano 54 umowy na kwotę 
dofinansowania ponad 71 mln zł  
– mówi marszałek wojewódz-
twa lubelskiego Sławomir So-
snowski. Wsparcie można było 
otrzymać głównie na prace do-
tyczące zabytków i zespołów 

celu prawidłową realizację Lo-
kalnej Strategii Rozwoju, sto-
warzyszenie podejmuje szereg 
innych inicjatyw, m.in. corocznie 
organizuje Festiwal Kulinariów i 
Sztuki Ludowej, który jest oka-
zją do prezentacji produktów lo-
kalnych i tradycyjnych.

Lokalna Grupa Działania 
Ziemi Kraśnickiej dodatkowo re-
alizuje projekty finansowane z 
funduszy wojewódzkich i krajo-
wych, w ramach których organi-
zowane są szkolenia, warsztaty, 
imprezy, wyjazdy studyjne itp. 

Lokalna Grupa Działania 
Ziemi Kraśnickiej istnieje 

od września 2008 roku i pra-
cuje na terenie 9 gmin wcho-
dzących w skład powiatu 
kraśnickiego. 

Obszar LGD Ziemi Kraśnickiej 
położony jest w południowo-za-
chodniej części województwa 
lubelskiego, na granicy z woje-
wództwem świętokrzyskim.

Stowarzyszenie Ziemi Kra-
śnickiej działa na terenie 8 gmin 
wiejskich powiatu kraśnickiego:  
Dzierzkowice, Gościeradów, 
Kraśnik, Szastarka, Trzydnik 
Duży, Urzędów, Wilkołaz i Za-
krzówek oraz gminy miejsko-
-wiejskiej Annopol.

W obecnym okresie progra-
mowania LGD dysponuje kwotą 
ok. 2,5 mln EURO na wsparcie 
przedsięwzięć służących rozwo-
jowi obszaru. Z dofinansowania 
na podjęcie działalności gospo-
darczej do tej pory skorzystało 
20 osób. 

Nowym, niezwykle cieka-
wym i innowacyjnym przedsię-
biorstwem jest „Klub Sportowy 
Plaga”, jedyny taki klub fitness 
w powiecie kraśnickim oferują-
cy warsztaty z zajęć fit and jump, 
pole sport dla dzieci i dla doro-
słych, kettlebells, pole dance. 
LGD Kraśnik przyczynia się także 
do rozwoju już istniejących 12 
przedsiębiorców z powiatu kra-
śnickiego, jak też do wzrostu po-
ziomu zatrudnienia. 

Dzięki funduszom unijnym 
dofinansowywane są również 
najlepsze pomysły stowarzy-
szeń z naszego obszaru, łączące 
nowoczesność z tradycją oraz 
ciekawe inicjatywy gmin w za-
kresie rozwoju infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej zwią-
zane z tworzeniem m.in. siłowni 
zewnętrznych i placów zabaw. 
Oprócz działań mających na 

W naszym regionie wciąż są planowane i realizo-
wane inwestycje, zarówno gminne, powiatowe, jak 
i wojewódzkie. Widzimy budowę dróg, mieszkań de-
weloperskich, rozwój budownictwa handlowego. 
A ekobudownictwo zostało nawet umieszczone wśród 
gospodarczych sektorów strategicznych kraju.

W Serokomli koło 
Łukowa odbyły 
się wojewódzkie 
uroczystości Dnia 
Walki i Męczeństwa 
Wsi Polskiej.  

MYŚLĄ GLOBALNIE 
DZIAŁAJĄ LOKALNIE 

Pokazujemy, co robią Lokalne Grupy Działania 

Lokalna Grupa Działania  
Ziemi Kraśnickiej

Temat rynku pracy właśnie w 
sektorze budowlanym pod-
jął Wojewódzki Urząd Pracy 
w Lublinie w ramach badania 
„Analiza branży budowlanej w 
województwie lubelskim”. To 
fakt, że zarobki w wojewódz-
twie lubelskim są w branży 

niższe, niż w centrum i na za-
chodzie Polski – relacjonuje dy-
rektor WUP Małgorzata Sokół. 
– Wspieramy więc powiatowe 
urzędy pracy, aby maksymal-
nie wykorzystywały wszyst-
kie możliwości ułatwiające 
pracownikom pozostanie na 

Rozwój sektora budowlanego na rynku pracy

By pamięć była zawsze żywa

Dzięki środkom z Kra-
jowej Sieci Obszarów 

Wiejskich Urząd Marszał-
kowski może dofinanso-
wywać tego typu imprezy. 
Dla lokalnych społeczności 
mają one ogromny walor 
integracyjny. Promują re-
gionalną kuchnię i pozwa-
lają ocalić od zapomnienia 
tradycyjne specjały 

GRZEGORZ KAPUSTA
wicemarszałek województwa 

lubelskiego

Kevin nie tylko „sam  
w domu”, ale również  
w Wieprzowie

KLUB SPORTOWY PLAGA 
oferuje zajęcia zarówno dla dzieci, 
jak i dorosłych

FESTIWAL KULINARIÓW 
I SZTUKI LUDOWEJ jest okazją 
do prezentacji produktów 
lokalnych i tradycyjnych

MAŁGORZATA SOKÓŁ  
dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Lublinie

rynku pracy województwa i 
włączania do niego poszukują-
cych pracy.    

W  m i e ś c i e  L u b l i n i e 
m o ż n a  z a r o b i ć  n a j w i ę -
c e j  s p o ś r ó d  w s z y s t k i c h 
powiatów regionu. Kluczowe 
zawody branżowe to murarze/
tynkarze, operatorzy sprzętu bu-
dowlanego, elektrycy/monterzy 
instalacji elektrycznych, cieśle 
budowlani, monterzy instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, cen-
tralnego ogrzewania i gazowych, 
hydraulicy oraz stanowiska wie-

lozawodowe. Najwyższe średnie 
zarobki łączono ze stanowiska-
mi kierownika budowy, inżynie-
ra, projektanta budowlanego, a 
także hydraulika/instalatora sa-
nitarnego i operatora sprzętu bu-
dowlanego.

Z wyników badania dowia-
dujemy się nie tylko o proble-
mach z rekrutacjami, ale i z 
szarą strefą w branży. Duża ro-
tacja pracujących wynika m.in. 
z sezonowości prac, zwłaszcza 
na stanowiskach nie wymaga-
jących wysokich kwalifikacji. 

Spośród branżowych pracow-
ników spoza UE najwięcej za-
trudnianych było właśnie do 
takich funkcji. Osoby młode, 
które wybiorą szkołę branżową 
z elementami kształcenia dual-
nego (praca z nauką) uzyskają 
największe możliwości pozna-
nia warunków zatrudnienia w 
branży. Badania jednoznacznie 
wskazały, że kandydaci do pracy 
po praktycznej nauce zawodu 
mogą od razu podejmować od-
powiedzialne zadania ze wzglę-
du na swoje doświadczenie.

Michniów położona w  woj. 
świętokrzyskim. 12 lipca 1943 r. 
niemieccy okupanci rozpoczę-
li trwającą 2 dni pacyfikację tej 
wioski. Cała wieś została spalo-
na, a jej mieszkańcy w okrutny 
sposób wymordowani. 

– Polska wieś, mimo grożą-
cych represji i prześladowań, 
wykazywała się patriotyczną 
postawą przez cały okres wojny.  
Była oparciem dla pierwsze-
go partyzanckiego ugrupowa-

nia oddziału Wydzielonego 
Wojska Polskiego mjr Henryka 
Dobrzańskiego – „Hubala”. Na 
lubelskiej ziemi mamy wielu 
takich cichych bohaterów. To 
święto jest właśnie po to, aby pa-
mięć o nich była zawsze żywa  – 
mówił wicemarszałek Grzegorz 
Kapusta.

Pierwsze obchody Dnia 
Walki i Męczeństwa Wsi Pol-
skiej w naszym regionie od-
były się w Józefowie Dużym 

cyna Kozyra – właścicielka 
pensjonatu „Sosnowe Zacisze” 
w Suścu, Anna Kuśmierczak-
-Kuceł – właścicielka restauracji 
rybnej „Karpiówka” w Bełżcu, 
Andrzej Kasprzyk – kucharz-re-
gionalista oraz Viktor Prytułko 
z Ukrainy, również pasjonat 
kuchni regionalnej.

Pokaz kulinarny  
Kevina Aistona
Wydarzeniu towarzyszył Po-
wiatowy Piknik Sołtysów, 
na którym stawili się prawie 
wszyscy delegaci z powiatu 
tomaszowskiego. Dodatkową 
atrakcją był  pokaz kulinarny 
wspomnianego wcześniej Ke-
vina Aistona, który na ogrom-
nej patelni gotował bogracz, 
prezentując tym samym swój 
kunszt kulinarny. Każdy ko-
jarzy go jako strażaka, lecz tak 

Wykorzystywanie zdoby-
czy informatyki w jed-

nostkach ochrony zdrowia 
w  naszym województwie 
pozostaje nadal na relatyw-
nie niskim poziomie. Właśnie 
ogłosiliśmy konkurs na projek-
ty, których celem jest  wsparcie 
cyfryzacji i rozwoju elektro-
nicznych usług publicznych 
w  sektorze ochrony zdro-
wia. Mamy na to 21 mln zł  
ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego 2014-20. 

O dofinansowanie mogły 
ubiegać się publiczne pod-
mioty lecznicze działają-
ce w publicznym systemie 
ochrony zdrowia. Wsparcie 
mogły uzyskać na dwa rodzaje 
przedsięwzięć: na rozwój infor-
matyzacji (np. na uruchomie-
nie systemów prowadzenia 
i wymiany elektronicznej do-
kumentacji medycznej) oraz 
na rozwój elektronicznych 
usług publicznych (np. e-kon-
sultacji czy e-wyników pomię-
dzy pacjentem i lekarzem). 
– W ramach konkursu na e-
-zdrowie wpłynęło 27 projek-
tów na łączną kwotę 56 mln zł  
wnioskowanego dofinaso-
wania – mówi Marcin Czy-
żak dyrektor Departamentu 
Wdrażania EFRR. – Ich reali-
zacja umożliwi wdrożenie 
elektronicznej dokumentacji 
medycznej, e-recepty, elek-
tronicznego skierowania, in-

e-recepty już wkrótce 
na Lubelszczyźnie!

naprawdę jest zawodowym 
kucharzem, czego dowiódł 
podczas swojego gościnnego 
pokazu gotowania. 

Zwycięzcy konkursu
Konkurs wygrało KGW z Nie-
mirówka Kolonii za gołąbki 
z kaszą i sosem grzybowym. 
Drugie miejsce zajął Klub Se-
niora z Wieprzowa za gołąbki 
z pęcakiem, a trzecie przypa-
dło KGW z Nabroża za pasztet 
fasolowy.  Wydarzenie wzboga-
cił cykl szkoleń, które dotyczyły 
obszarów wiejskich. 

Impreza nie tylko dla 
miłośników dobrego 
jedzenia
Podczas gdy uczestnicy kon-
kursu prezentowali swoje 
specjały kulinarne, na sce-
nie odbywały się koncerty to-
warzyszące. Zespoły swym 
repertuarem mogły zadowo-
lić wszystkie grupy wiekowe 
i muzyczne. Jako pierwszy wy-
stąpił ludowy zespół „Pojedna-
nie” z Krynic. Później grał zespół 
Kontrakt, Zespół Galyckie Wize-
runki z Ukrainy, Zespół Ludo-
wy „Sąsiadeczki” z Łaszczówki 
i „Kapela Bełżecka”. 

Organizatorem tego wyda-
rzenia było Stowarzyszenie 
„Zielony Domek” oraz Sołec-
two Wieprzów. 

LAUREACI KONKURSU  w towarzystwie Kevina Aistona

Wsparcie dla kultury z RPO
W ramach dwóch 
konkursów zrealizo-

wanych z RPO w działaniu 
dotyczącym dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego 
podpisano 54 umowy na 
kwotę dofinansowania po-
nad 71 mln zł

SŁAWOMIR SOSNOWSKI, 
marszałek województwa 

lubelskiego
GMINNE CENTRUM KULTURY w Wohyniu

zewnętrznych i wewnętrznych, 
przebudowę instalacji wodno-
-kanalizacyjnej, centralnego 
ogrzewania, montaż instalacji 
wentylacyjnej i klimatyzacyj-
nej. Rozwiązania techniczne 
przewidują także montaż pa-
neli solarnych do przygotowy-
wania ciepłej wody użytkowej. 
Otoczenie przebudowanego 
Centrum Kultury zostanie upo-
rządkowanie, pojawi się ogro-
dzenie, miejsca parkingowe 
i zieleń. Projekt obejmuje także 
wyposażenie obiektu w meble, 
komputery i sprzęt biurowy.

– Zakończenie inwestycji za-
planowano na 31 sierpnia 2018 r. 
i wszystko wskazuje na to, że 
uda się go dotrzymać. Robo-
ty przebiegają sprawnie i bez 
większych komplikacji, stan 
zaawansowania prac ocenia-
my na około 70 % – podkreśla 
Jurkiewicz – Mamy nadzieję że 
Gminne Centrum Kultury speł-
ni oczekiwania mieszkańców i 
pozwoli dzieciom, młodzieży 
i starszym na rozwijanie swoich 
pasji – dodaje.  (EDI)

w gminie Serokomla. To wła-
śnie w tej wsi już w 1940 r. do-
szło do pierwszej na Podlasiu 
masowej egzekucji. Oddziały 
SS, gestapo oraz żandarmerii 
niemieckiej zamordowały 217 
osób. Akcja była odwetem za 
zabicie przez pospolitych ban-
dytów rodziny niemieckiego 
kolonisty. Mimo iż mord nie 
miał charakteru politycznego, 
dowództwo niemieckie po-
stanowiło zastosować na oko-
licznych mieszkańcach zasadę 
odpowiedzialności zbiorowej, 
obarczając winą wszystkich 
Polaków. Zorganizowani w kil-
kuosobowe grupy żandar-
mi i gestapo zwozili i spędzali 
mieszkańców okolicznych wsi. 
Późnym popołudniem na roz-
kaz jednego z oficerów pusz-
czono wolno kobiety oraz dzieci 
do lat 14. Pozostałych ustawio-
no w kolumnie po 10 osób. Po 
zmroku Niemcy rozpoczęli 
trwającą do świtu egzekucję. 
Zwłoki ofiar wrzucono do wcze-
śniej wykopanego rowu. Zbio-
rową mogiłę i plac egzekucji 
w celu zatarcia śladów zabrono-
wano. Miejsce kaźni w Józefo-
wie Dużym upamiętnia krzyż 
oraz pomnik przedstawiają-
cy postać kobiety bolejącej. 
W 1956 r. ciała pomordowanych 
ekshumowano i przeniesiono 
na cmentarz parafialny w Se-
rokomli, gdzie spoczywają  
w 16 mogiłach zbiorowych.  
  (KM)

GOŚCIE UROCZYSTOŚCI a wśród nich m.in.poseł do PE Krzysztof 
Hetman, poseł Jan Łopata oraz radny wojewódzki Marek Kopeć

WYSTĄPIENIE EDWARDA HARASIMA, 
przedstawiciela kombatantów
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WYTWÓRNIA MAKARONU 
DOMOWEGO POL-MAK jest 
jednym z największych producentów ma-
karonów w Polsce środkowowschodniej. 
Twórcą firmy jest Grzegorz Polak - górnik 
z wykształcenia, absolwent Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie. 

W 1998 roku oddano do użytku nowy 
zakład produkcyjny. Dzięki niemu POL-
-MAK zwiększył produkcję – obecnie około 
15 ton dziennie - i wprowadził na rynek 
nowe rodzaje makaronów. 

Dumą Wytwórni są makarony tradycyj-
ne, produkowane w oparciu 
o dawną recepturę Prababci 
Heleny. Podobnie jak robiły 
to nasze babcie i mamy, naj-
pierw wyrabiane jest ciasto 
(4 jajka na kilogram mąki). 
Później jest ono rozwałko-
wywane, krojone, układane 
w formę i suszone. Z tą różni-
cą, że nowoczesne maszyny 
zastępują dawne stolnice. 
Ciekawostką na rynku jest 
makaron „Przepiórczy z Lu-
dwina”. Do jego wyrobu 
używa się 12 przepiórczych 
jaj na każdy kilogram mąki 

POL-MAK sprzedaje swoje produkty na 
terenie całej Polski. Eksportuje je także do 
Czech, Francji, Irlandii, Niemiec, USA, Ka-
nady, Wielkiej Brytanii, Arabii Saudyjskiej, 
na Cypr oraz na Ukrainę. Walory smako-
we zawdzięczają one wspaniałej polskiej 
mące - wolnej od GMO, produkowanej 
przez dostawców stosujących co najmniej 
Dobre Praktyki Produkcyjne i Hodowlane. 

Makaron „Tradycyjny z Ludwina” jako 
pierwszy na rynku uzyskał certyfikat 
„Jakość Tradycja” przyznawany przez 
Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lo-

kalnego. Z kolei „Maka-
ron jajeczny z Ludwina” 
trafił na Listę Produk-
tów Tradycyjnych, pro-
wadzoną przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Tytuł Marka Lubelskie 
firma otrzymała w 2015 
roku. 

W  styczniu 2018 r. 
otwarta została kolejna 
hala produkcyjna, która 
pozwoli  POL-MAKowi 
zwiększyć wydajność 
produkcji i przygotować 
się na następne lata.

HERBAPOL-LUBLIN to firma 
z blisko 70-letnią tradycją. Od początku jej 
misją było, i niezmiennie jest, czerpanie 
inspiracji z natury i dostarczanie klientom 
produktów najwyższej jakości, zgodnych 
z aktualnymi trendami i potrzebami. 

Herbapol-Lublin oferuje m.in. herbaty 
owocowe, ziołowe, zielone, wspomagające 
zdrowie i dobrą formę, syropy, dżemy, kon-
fitury, produkty zielarskie. Firma kojarzona 
głównie z rynkiem spożywczym, jest także 
ważnym producentem suplementów diety 
oraz leków OTC. Produkty firmy zawierają 
naturalne składniki, w tym zioła pozyski-
wane dzięki unikalnemu w Polsce systemo-
wi obejmującemu sieć własnych punktów 
skupu surowca. Procesy produkcyjne obo-
wiązujące w firmie Herbapol-Lublin, za-
równo jeśli chodzi o artykuły spożywcze, 
jak i te przeznaczone dla sektora farma-
ceutycznego, są zgodne z najwyższymi 
standardami. Zgodnie z hasłem „Masz to 
w naturze” firma kładzie nacisk na to, by 
jej produkty sprzyjały zdrowemu trybowi 
życia i dawały poczucie bliskości z naturą.

Produkty Herbapol-Lublin regularnie 
zdobywają wyróżnienia, przyznawane 
zarówno przez profesjonalistów z bran-
ży spożywczej, jak i konsumentów, którzy 

doceniają najwyższą jakość oraz intensyw-
nie owocowy smak wyrobów. W 2017 roku 
firma została uhonorowana Nagrodą 
Rynku Spożywczego w kategorii Lider 
Rynku Spożywczego za osiągane wzrosty 
oraz ustawiczny rozwój, poprzez wprowa-
dzanie do oferty nowych kategorii produk-
towych. 

Herbapol-Lublin to marka będąca sy-
nonimem jakości, naturalności i smaku 
przywodzącego na myśl dzieciństwo, 
a jednocześnie lider rynku, którego misją 
jest wytyczanie nowych trendów i dostar-
czanie klientom innowacyjnych rozwiązań 
niezmiennie zainspirowanych naturą. 

– Woj. lubelskie wspiera corocznie wiele imprez, zwraca-
jąc szczególną uwagę na te, które mają największy po-
tencjał promocyjny i przyciągają dużo gości z zewnątrz. 
Takie wydarzenia mają niebagatelne znaczenie dla pro-
mocji regionu, rozwoju turystyki oraz powiązanych z nią 
branż usług, gastronomii, handlu – zaznacza wicemar-
szałek Krzysztof Grabczuk, wymieniając m.in. Carnaval 
Sztukmistrzów w Lublinie, Festiwal Filmu i Sztuki DWA 
BRZEGI w Kazimierzu Dolnym oraz Festiwal Stolica Języ-
ka Polskiego w Szczebrzeszynie. Każde z tych wydarzeń 
jest inne, ale łączy je to, że odbywają się w czasie letnich 
wakacji w atrakcyjnych turystycznie miastach i są adre-
sowane zarówno do mieszkańców, jak i turystów, którzy 
niejednokrotnie przyjeżdżają do naszego regionu spe-
cjalnie, by uczestniczyć właśnie w tych wydarzeniach. 

CARNAVAL SZTUKMISTRZÓW 

Odbędzie się w Lublinie od 26 do 29 lipca. Warto przypo-
mnieć, że lubelski festiwal nowego cyrku i buskerstwa, czyli 

sztuki ulicznych grajków i artystów, od dziesięciu lat jest 
również miejscem spektakularnych popisów slacklinerów, 
uczestników Urban Highline Festival, będącego obecnie 
największą tego typu imprezą na świecie. Co roku kilkuset 
śmiałków, wzorem Jaszy Mazura z powieści „Sztukmistrz 
z Lublina” I.B. Singera, odbywa podniebne spacery na li-
nach i taśmach rozpiętych wysoko ponad lubelskimi ulica-
mi i placami. Tego lata, z uwagi na 10. jubileuszową edycję 
festiwalu, widowiskowych popisów powinno być jeszcze 
więcej. Nie zabraknie, oczywiście, najsłynniejszych spa-
cerów po taśmie rozpiętej pomiędzy wieżowcami przy ul. 
Wieniawskiej oraz po tzw. „Church line”, zawieszonej po-
między Wieżą Trynitarską i Archikatedrą.

Wśród „naziemnych” prezentacji będą uliczne spek-
takle i happeningi, a ich areną będą m.in.: Plac Litewski, 
Plac Po Farze, Plac Zamkowy, Błonia pod Zamkiem oraz 
Dziedziniec Zamku Lubelskiego.
Program wydarzenia:  
sztukmistrze.eu; urbanhighline.pl

FESTIWAL FILMU I SZTUKI DWA BRZEGI

 Zaplanowany jest od 28 lipca do 5 sierpnia, nie tylko 
w Kazimierzu Dolnym, ale także w Mięćmierzu i Ja-
nowcu nad Wisłą. W programie imprezy, obok seansów 
kinowych, nie mniej ważne są spotkania z twórcami, 
koncerty, wernisaże i inne klimatyczne wydarzenia. Jak 
informuje Grażyna Torbicka, dyrektor artystyczna fe-

stiwalu i tegoroczna laureatka honorowego tytułu Am-
basadora Województwa Lubelskiego, w wiodącej sekcji 
„Świat pod namiotem” festiwalowa widownia obejrzy 
najlepsze filmy nagrodzone w Berlinie, Cannes, Locar-
no i Sundance. Będzie też specjalny pokaz filmu „Zimna 
wojna” Pawła Pawlikowskiego, nagrodzonego za reży-
serię Złotą Palmą. W sekcji „Inne spojrzenie” znajdą coś 
dla siebie liczni miłośnicy prozy Haruki Murakamiego, 
którego książka stała się podstawą scenariusza filmu 
„Burning” w reżyserii Lee Chang-donga. Będzie też pre-
mierowy pokaz nagrodzonego Specjalną Złotą Palmą 
filmu „Image Book” wielkiego Jean-Luc Godarda, a stali 
uczestnicy kazimierskiego festiwalu z pewnością z dużą 
uwagą obejrzą oryginalny dokument „Searching for Ing-
mar Bergman” w reżyserii Margarethe von Trotta.
Program festiwalu: 
www.dwabrzegi.pl

FESTIWAL STOLICA JĘZYKA POLSKIEGO 
SZCZEBRZESZYN 2018 

Odbędzie się w dniach 5-11 sierpnia w Szczebrzeszynie 
oraz w Zamościu. Patronami IV edycji festiwalu będą Ska-
mandryci, którzy byli literacką odpowiedzią na wybuch 
niepodległości w 1918 roku. 

Już w listopadzie 1918 roku została otwarta w War-
szawie legendarna kawiarnia „Pod Picadorem”, w której 

ukształtowała się grupa Skamander, czyli Julian Tuwim, 
Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wie-
rzyński i Jan Lechoń. 

Jednym z najtrudniejszych wyzwań dla tłumaczy 
pozostaje wiersz „Lokomotywa” Tuwima, podobnie jak 
słynny, związany ze Szczebrzeszynem „Chrząszcz” Jana 
Brzechwy. Podczas festiwalu „Lokomotywa” będzie pre-
zentowana w różnych językach, a atmosfera spotkań ma 
nawiązywać do tej, z międzywojennej literackiej kawiar-
ni oraz poezji i muzyki tamtego czasu.

Mocnym akcentem będzie już pierwszy dzień festi-
walu organizowany w Zamościu. Najpierw spotkania 
autorskie i warsztaty, m.in. z Michałem Rusinkiem i Jó-
zefem Wilkoniem, a wieczorem wielkie czytanie frag-
mentów dzieł literackich z akcją osadzoną w Zamościu. 
Wśród lektorów wybitni polscy aktorzy: Anna Seniuk, 
Anna Dymna, Jerzy Trela, Mariusz Bonaszewski czy Ro-
bert Więckiewicz. Po czytaniu jeszcze koncert wspo-
mnieniowy piosenki literackiej Jonasza Kofty.

Kolejne festiwalowe dni, już w Szczebrzeszynie, będą 
rozpoczynały poranne spotkania i warsztaty, przede 
wszystkim dla dzieci, choć nie tylko. W programie m.in. 
spacery krajoznawcze ze Stanisławem Łubieńskim czy 
wędrówki szlakiem chomika i susła z Adamem Wajra-
kiem. Sylwetki i twórczość Skamandrytów przybliżą 
publicyści, językoznawcy oraz aktorzy (i to nie tylko ci, 
którzy pojawią się pierwszego festiwalowego dnia w Za-
mościu): Anna Nehrebecka, Teresa Budzisz-Krzyżanow-
ska, Sławomira Łozińska oraz Karolina Gruszka. 
Program festiwalu:  
www.stolicajezykapolskiego.pl  
 (AN)
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Wakacyjne festiwale na Lubelszczyźnie

Sztuka w Kazimierzu Dolnym

D zięki licznym eks-
pozycjom stałym, 
atrakcyjnym wysta-
wom czasowym i róż-

norodnej ofercie wydarzeń 
odgrywa w regionie ważną rolę 
kulturotwórczą. 

Oferta skrojona na miarę 
współczesności
Oferta Muzeum skierowana 
jest zarówno do mieszkań-
ców Kazimierza Dolnego, Ja-
nowca i Puław, jak i do licznie 
odwiedzających region tury-
stów. Jednocześnie Muzeum 

stara się wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom zwiedzających, 
dostosowując swoją ofertę do 
współczesnych standardów 
muzealniczych.

Misją Muzeum Nadwiślań-
skiego jest rozpoznać, ochronić 
i pokazać unikalne dziedzictwo 
kultury i sztuki, wpisane w przy-
rodę i historię Kazimierza Dolne-
go i jego okolic; przekonać, że ich 
różnorodność inspiruje twórczą 
postawę wobec rzeczywistości, 
pozwala znaleźć w niej przyja-
zne miejsce oraz zrozumieć wła-
sną tożsamość.

Wyjątkowy Malczewski
Do 22 lipca w Gmachu Głów-
nym Muzeum Nadwiślańskie-
go przy kazimierskim Rynku 
mogliśmy podziwiać najwięk-
szą i  najlepszą pod wzglę-
dem wartości artystycznej 
prywatną kolekcję prac Jacka 
Malczewskiego. W  kolekcji 
znajdują się wyjątkowe dzie-
ła młodopolskiego mistrza – 
najwcześniejszy znany obraz 
olejny, pierwsze dzieło sym-
boliczne, jak również ostat-
ni namalowany przez artystę 
autoportret. Dodatkowym 

atutem wystawy jest skonfron-
towanie obrazów słynnego 
symbolisty z dziełami artystów 
współczesnych. Zestawienie to 
uświadamia nam nowatorskie 
podejście Jacka Malczewskie-
go do wyboru i ujęcia poszcze-
gólnych tematów, formy dzieł 
i samej techniki malowania. 
Wystawa prezentuje w sumie 
60 obrazów.

Sześć oddziałów
M u z e u m  N a d w i ś l a ń s k i e 
w  Kazimierzu Dolnym po-
siada sześć Oddziałów zlo-

k a l i z o w a n y c h  w   t r z e c h 
miejscowościach. Cztery Od-
działy znajdują się na terenie 
Kazimierza Dolnego: Dom 
Kuncewiczów (ul. Małachow-
skiego 19), Kamienica Cele-
jowska (ul. Senatorska 11/13), 
Oddział Przyrodniczy (ul. Pu-
ławska 54) i Muzeum Sztu-
ki Złotniczej (Rynek 19). Dwa 
pozostałe Oddziały to: Gro-
dzisko Żmijowiska (gmina 
Wilków, 16 km od Kazimierza 
Dolnego) oraz Zamek w Ja-
nowcu (ul.  Lubelska 20).  
 (SK, MNwKD)

Muzeum 
Nadwiślańskie 
w Kazimierzu 
to prężnie 
działająca 
instytucja 
kulturalna 
Samorządu 
Województwa
Lubelskiego. 

WYTWÓRNIA OCTU I MUSZ-
TARDY W PARCZEWIE jest zna-
czącym na polskim rynku producentem 
dodatków do żywności. Rocznie wytwarza 
4 miliony litrów octu i 2 tysiące ton musz-
tardy. 

Początki wytwórni sięgają 1969 roku. W 
1990 roku przekształcono ją w samodziel-
ną firmę i rozpoczęto jej modernizację. W 
2017 roku w Parczewie została otwarta w 
pełni nowoczesna i automatyczna linia do 
produkcji musztardy, octu i ketchupu. 

Wyjątkowość parczewskich produk-
t ó w  t o  e f e k t  ś c i s ł e g o 
przestrzegania norm 
technologicznych, nie-
zmiennych od ponad 
40 lat,  oraz pracy 
zespołu doświad-
c zo n y c h  i  o d p o -

ELIZÓWKA  to ponadregionalny 
rynek hurtowy, który jest najdalej wysu-
niętą na wschód giełdą w Unii Europejskiej. 
Zarządzana przez spółkę Lubelski Rynek 
Hurtowy giełda działa od września 2000 r. 

Teren Rynku Elizówka zajmuje ok. 20 
ha. Obszar ponad 4 ha zajmują obiekty pod 
dachem, w tym zadaszenia producenckie 
czyli sprzedaż towarów bezpośrednio z 
samochodu. Spółka posiada blisko 13,4 ha 
gruntów, które są przeznaczone pod dalszą 
rozbudowę rynku. 

Elizówka jest stałym miejscem za-
opatrzenia dla większości firm z połu-
dniowo-wschodniej Polski. Powierzchnię 
handlową wynajmuje tu ok. 160 firm, które 
oferują szeroki wybór towarów. Można tu 
sprzedać i kupić m.in. warzywa, owoce, 
nabiał, mięso, wędliny, pie-
czywo, mrożonki, ryby, ale 
także opakowania, nawozy, 
środki ochrony roślin, nasio-
na, narzędzia ogrodnicze czy 
artykuły chemiczne. Znajdu-
je się tu również klimatyzo-
wana hala, w której handluje 
się kwiatami, dodatkami flo-
rystycznymi, wyrobami z 
wikliny, świecami oraz cera-

miką. Elizówka to również największa w 
regionie giełda samochodowa, organizo-
wana wspólnie z Polskim Związkiem Mo-
torowym.

Misją Lubelskiego Rynku Hurtowego 
jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w 
celu podniesienia jakości tradycyjnych pro-
duktów. Ważnym elementem jego działal-
ności jest Centrum Handlu Zagranicznego 
i Promocji, które podtrzymuje nawiązane 
już kontakty i stara się pozyskać nowych 
partnerów z krajów byłego Związku Ra-
dzieckiego, Unii Europejskiej, z Bałkanów 
i Azji. Przedmiotem handlu zagranicznego 
są głównie owoce, warzywa oraz nasiona, 
ale też inne artykuły i surowce spożyw-
cze, w tym mleko i produkty mleczne oraz 
mięso wieprzowe i wołowe. 

GRAMAR Z WŁODAWY to ro-
dzinna firma z bogatymi tradycjami. Dzia-
ła od 1989 roku. Jej początki to skup i ubój 
zwierząt rzeźnych w Koszołach, rodzinnej 
miejscowości Krzysztofa Łojewskiego - 
twórcy firmy.  

W bogatej ofercie firmy znajduje się 
ponad 200 produktów mięsnych i wę-
dliniarskich produkowanych w oparciu 
o tradycyjne rodzinne receptury. Oferta 
obejmuje wyroby wędliniarskie - wędzon-
ki kominowe, kiełbasy cienkie, mielonki, 
kiełbasy kanapkowe oraz wyroby garma-
żeryjne, głównie pieczenie, pasztety, flaki. 
Wysoka jakość oferowanego asortymentu 
to efekt stosowania systemu HACCP, za-
trudnienia wykwalifikowanych pracowni-
ków oraz zakupu niezawodnych maszyn 
do przetwórstwa mięsnego.

Od 2001 roku firma dysponuje nowo-
czesną ubojnią, spełniającą wymogi wete-
rynaryjne - krajowe i unijne. Zakład może 

MARKA  
LUBELSKIE
miejsce ma znaczenie

Projekt promocji gospodarczej Marka 
Lubelskie realizowany jest od 11 lat. 
Jego efektem jest przywilej posługiwa-

nia się tytułem, który uzyskało już 60 firm 
z województwa lubelskiego. Marka Lubel-
skie to symbol jakości, innowacyjności i tro-
ski o środowisko.
Program Marka Lubelskie promuje firmy 
związane z województwem lubelskim. Dla-
czego to takie ważne? Często właśnie miej-
sce pochodzenia produktu decyduje o tym, 

że wybierają go klienci. Efektem pocho-
dzenia specjaliści od marketingu nazywają 
„oddziaływanie miejsca wytwarzania, pro-
jektowania, a nawet montażu artykułów na 
preferencje zakupowe konsumentów”. My 
powiemy po prostu, że szczególnie lubimy 
twaróg z mleczarni, w pobliżu której nie bra-
kuje zielonych pastwisk, a miód wybieramy 
nie ze Śląska, ale z Roztocza. Wykorzystanie 
tej wiedzy niesie za sobą wielkie możliwości 
promocyjne.  (DPiT)

Dodatki nie 
tylko do obiadu

Wędliny z rodzin-
nymi tradycjami 

160 firm  
w jednym miejscu  

Smaki  
natury

Makarony  
jak domowe

Hitowe  
sery

się poszczycić certyfikatem BRC (standar-
dy Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów) 
– potwierdzającym spełnienie najwyż-
szych wymogów jakościowych i z zakresu 
bezpieczeństwa produkowanej żywności. 
Moc przerobowa zakładu to ok. 350 sztuk 
trzody i ponad 20 sztuk bydła tygodniowo. 

Gramar pozyskuje mięso od polskich 
hodowców, co również wpływa na to, że 
klienci chętnie wybierają produkty tej firmy. 
Od wielu lat produkty Gramaru doceniane 
są nie tylko na rynku lokalnym, ale także 
na europejskich stołach. Rodzinna firma z 
Włodawy ma stałych europejskich odbior-
ców. Gramar uzyskał pełne uprawnienia 
eksportowe do krajów Unii Europejskiej i in-
nych państw Europy, a co ważne, dysponuje 
własnym transportem, dostosowanym do 
wszelkich wymogów, określonych w mię-
dzynarodowych przepisach transportu dro-
gowego mięsa i produktów mięsnych.

Od ponad 90 lat SPÓŁDZIELNIA 
MLECZARSKA RYKI wykorzy-
stuje unikatowe receptury opracowywane 
przez wiele pokoleń mistrzów serowar-
stwa. Obecnie łączy je z innowacyjnością 
i nowoczesną technologią. SM Ryki zali-
czana jest dziś do czołowych polskich pro-
ducentów serów dojrzewających.

Początki  spółdzielni  był y bardzo 
skromne. Dopiero w  1954 roku zaczął 
funkcjonować Samodzielny Zakład Mle-
czarski, który zajmował się produkcją 
masła, twarogu oraz serów dojrzewają-
cych. Dynamiczny rozwój SM Ryki datuje 
się od 1972 roku, kiedy to 
oddano do użytku nowo-
czesny zakład mleczarski 
o docelowej mocy produk-
cyjnej 100 tys. litrów na 
dobę. Później poczyniono 
kolejne inwestycje. Urucho-
miono zautomatyzowaną 
serownię, linię do zagęsz-
czania serwatki, oddano do 
użytku wędzarnię do natu-
ralnego wędzenia serów, 
dojrzewalnie, magazyny. 
Unowocześniono proszkow-
nię i stacje odbioru mleka. 

Jednocześnie wprowadzano na rynek 
nowe artykuły, w tym sztandarowy pro-
dukt spółdzielni ser „Rycki Edam”, ser „Hit 
z Ryk” oraz „Ramzes” -  pierwszy w Polsce 
ser wędzony z oczkami. 

Aktualnie spółdzielnia oferuje około 
15 gatunków serów wyróżniających się 
smakiem i jakością. Wśród nich są sery 
wędzone, których wybrane gatunki wędzi 
się w niskich temperaturach, w drewnie 
olchowo-bukowym, dzięki temu uzysku-
ją one niepowtarzalny smak i zapach. 
Sery produkowane są bez konserwan-
tów, wyłącznie z mleka krowiego pocho-

dzącego od dostawców 
z  najczystszych ekolo-
gicznie terenów Lubelsz-
czyzny. 

W  Spółdzielni Mle-
czarskiej Ryki zamiłowa-
nie do serów i smaków 
dzieli się z innymi pasja-
mi. Jedną z nich są loty 
balonowe. Dzięki temu 
miłośnicy pokazów mogą 
podziwiać m.in. ten cha-
rakterystyczny, niebieski 
balon z logiem Spółdziel-
ni z Ryk.

wiedzialnych fachowców. Wyroby marki 
Parczew produkowane są z surowców 
najlepszej jakości pochodzących z czyste-
go ekologicznie regionu lubelskiego. Wy-
twórnia zrzeszona jest w Polskim Związku 
Producentów Octu, co daje jej prawo do 
używania znaku towarowego BIO OCET, 
gwarantującego produkcję na bazie natu-
ralnych surowców.

Wytwórnia produkuje ketchup ła-
godny i pikantny, ocet z surowców po-
chodzenia roślinnego oraz musztardę 
wytwarzaną według niezmienionej od 
lat receptury, w kilku rodzajach - delika-
tesową, ostrą, chrzanową, sarepską, sto-
łową, kremską i miodową. Szczególnym 
uznaniem cieszy się musztarda kremska z 
Parczewa produkowana z gorczycy z ekolo-
gicznych gospodarstw Lubelszczyzny. Swój 
smak zawdzięcza starannie dobranej kom-
pozycji przypraw, ale również leżakowaniu, 
podczas którego nabiera oryginalnego aro-
matu. Musztarda kremska została nagro-
dzona w 2011 r. i 2012 r. w plebiscycie „Nasze 
Dobre Lubelskie”. Unikalny smak i wysoką  
jakość produktów z Parczewa doceniono w 
wielu innych konkursach i plebiscytach czy 
na targach żywności. Certyfikat Marka Lu-
belskie przyznano firmie w 2013 roku. 

Wakacyjne festiwale organizowane w historycz-
nych plenerach Lublina, Zamościa, Kazimierza 
Dolnego, Zwierzyńca, Szczebrzeszyna i innych 
zabytkowych miast należą do największych tury-
stycznych atrakcji regionu. Niektóre z nich stały 
się samodzielnymi markami, rozpoznawanymi 
nie tylko w regionie, ale w kraju  i za granicą.
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Na boisku sportowym w Horodle odbył 
się XXI Turniej Gmin „Między Nami Sąsia-
dami”. Do rywalizacji przystąpiło 7 gmin 
zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania 
Ziemi Chełmskiej: Leśniowice, Kamień, 
Dorohusk, Żmudź, Wojsławice, Białopole 
oraz gospodarze – gmina Horodło. Uczest-
nicy zaprezentowali dorobek kulturalny 
swojej gminy, wzięli udział w konkursie na 
płaskorzeźbę „Herb Horodła” i spróbowali 

swoich sił w biegu płetwonurków, przecią-
ganiu liny i wyścigu rzędów.  – Takie wyda-
rzenia łączą lokalne społeczności – mówi 
Arkadiusz Bratkowski, członek zarządu 
województwa – Na nich zawsze panuje 
rodzinna atmosfera, zdrowa rywalizacja 
i dobra zabawa. –  dodaje. 
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji 
zostali uhonorowani pucharami oraz na-
grodami rzeczowymi.  (PIJ)

Między nami sąsiadami3. Mistrzostwa Świata Kobiet w Balonach
To będzie bezsprzecznie naj-
ważniejsza sportowa impreza 
w historii Nałęczowa. Od 6 do 
11 sierpnia odbędzie się trzecia 
edycja Mistrzostw Świata Kobiet 
w Balonach na Ogrzane Powie-
trze a Lubelskie Smakuj życie! jest 
ich partnerem.

Decyzja o tym, że Nałęczów 
zorganizuje zawody zapadła 
podczas marcowej konferencji 
Światowej Organizacji Lotniczej 
FAI, która odbyła się na Majorce. 
– Prawie 40 delegatów z całego 
świata zdecydowało o organiza-
cji kilku ważnych imprez, w tym 
3. Mistrzostw Świata Kobiet 
w Balonach na Ogrzane Powie-

trze. W ostatecznej rozgryw-
ce oprócz nas była brana pod 
uwagę propozycja ze Stanów 
Zjednoczonych – mówi Adam 
Gruszecki, dyrektor Aeroklubu 
Lubelskiego. Dlaczego delegaci 
wybrali Nałęczów? – Wzięli pod 
uwagę m.in. bogate doświadcze-
nie w organizacji podobnych im-
prez, wysokie referencje i bardzo 
pozytywne opinie środowiska, 
a także wiele innych argumen-
tów, na przykład klimat, warunki 
terenowe czy zaplecze socjalne 
dla uczestników – dodaje dyr. 
Gruszecki.

Do Nałęczowa przyjadą re-
prezentantki 18 państw z 5 
kontynentów. Swój udział zade-

klarowały ekipy z najdalszych za-
kątków globu: Japonii, Brazylii, 
Australii czy Stanów Zjednoczo-
nych. To już trzeci turniej, w któ-
rym o miano mistrzyni świata 
rywalizować będą kobiety, a drugi 
w Polsce. W obydwu wcześniej-
szych imprezach – w Lesznie 
i w Birstonas na Litwie – zwycięża-
ła Australijka Nicola Scaife, która 
będzie bronić swojego tytułu 
w Nałęczowie.

Program mistrzostw oraz im-
prez towarzyszących można 
znaleźć na stronie internetowej 
skrzydlatynaleczow.pl oraz na 
profilu 3. Mistrzostw Świata Ko-
biet w Balonach na Ogrzane Po-
wietrze na Facebooku.

Rozmowa 
z Krzysztofem
GRABCZUKIEM, 
wicemarszałkiem
województwa
lubelskiego

gaczka Justyna Kowalczyk! Kto 
mówiłby o miejscowości Ząb, 
z której pochodzi Kamil Stoch, 
mistrz skoków narciarskich? 
W naszym województwie jest 
też sporo miast i miejscowo-
ści, które dzięki promocji przez 
sport zdecydowanie poprawi-
ły swoją rozpoznawalność nie 
tylko w kraju, ale i Europie. 

Dla wielu kibiców sport to przede 
wszystkim piłka nożna, która nie-
stety ostatnio w naszym woje-
wództwie kuleje...
KG: Na pewno nikt nie spodzie-
wał się spadku Górnika Łęczna, 
rok po roku, najpierw z ekstra-
klasy, teraz z I ligi. Na szczęście 
honoru lubelskiej piłki dzielnie 
broniły futbolistki z Łęcznej. 
Górniczki w zakończonym nie-
dawno sezonie po raz pierwszy 
w historii sięgnęły po mistrzo-
stwo Polski i Puchar Polski. 

Życzę zespołowi z Łęcznej uda-
nych kwalifikacji i gry w Lidze 
Mistrzów. Jeśli chodzi o pozosta-
łe dyscypliny, to mamy się czym 
pochwalić, nawet w Europie. 
Piłkarki ręczne MKS Perła Lu-
blin wywalczyły Challenge Cup, 
a szczypiorniści Azotów Puławy 
grali w rozgrywkach grupowych 
Pucharu EHF. Oba nasze zespo-
ły zakończyły ligowe rozgryw-
ki z medalami. Panie odzyskały 
mistrzostwo Polski, panowie po 
raz czwarty z rzędu stanęli na 
podium. Świetnie w rozgryw-
kach Nice 1. Ligi Żużlowej spisują 
się żużlowcy Speed Car Motoru 
Lublin, którzy bez porażki prze-
wodzą ligowej tabeli i już mogą 
szykować się do walki w play-
-off o ekstraligę. W najwyższych 
klasach rozgrywkowych z po-
wodzeniem grają też koszykar-
ki Pszczółki Polski Cukier AZS 
UMCS Lublin, koszykarze TBV 

Startu Lublin i rugbiści Budowla-
nych Lublin. 
Samorząd Województwa Lubel-
skiego wspiera wszystkie nasze 
najlepsze drużyny, a także naj-
lepsze zawodniczki i zawod-
ników uprawiających sporty 
indywidualne. A ci ostatni mają 
naprawdę czym się pochwa-
lić. Podczas odbywających się 
w Londynie ubiegłorocznych 
Mistrzostw Świata w Lekkiej 
Atletyce Paweł Fajdek z Agrosu 
Zamość po raz trzeci w karierze 
sięgnął po złoty medal w rzu-
cie młotem, a Malwina Kopron 
z AZS UMCS Lublin wywalczy-
ła brązowy medal. Zapaśniczka 
Katarzyna Krawczyk z Cemen-
tu Gryfa Chełm z niedawnych 
mistrzostw Europy przywiozła 
z Rosji brązowy medal. Ostat-
niego słowa nie powiedzieli też 
pływacy AZS UMCS, były mistrz 
świata Konrad Czerniak i brązo-

P rzez ostatnie tygodnie 
sportowe życie toczy-
ło się wokół Piłkarskich 
Mistrzostw Świata. Im-

prezą w Rosji, chociaż niezbyt 
udaną dla biało-czerwonych, 
żyły miliony kibiców w kraju 
i setki tysięcy w naszym regio-
nie. Zmagania piłkarzy śledził 
także z uwagą wicemarsza-
łek województwa lubelskiego, 
Krzysztof Grabczuk.

RED: Podobał się Panu rosyjski 
mundial? 
KG: Tak. Piłkarskie Mistrzostwa 
Świata w Rosji pokazały, podob-
nie jak igrzyska olimpijskie i jak 
każda wielka sportowa impreza, 
że sport jest ponad podziałami 
politycznymi, że integruje ludzi. 
Pokazały, że sport jest nieprzewi-
dywalny. Kto by przypuszczał, że 
broniący tytułu mistrzowskiego 
Niemcy nie wyjdą z grupy czy 
też, że Argentyna z Leo Messim 
i Portugalia z Cristiano Ronaldo 
przygodę zakończą na pierwszej 
rundzie fazy pucharowej, nie 
awansują chociaż do ćwierćfina-
łów i wrócą do domu bez upra-
gnionych medali?

Sport to znakomita okazja do pro-
mocji i to nie tylko dla głównych 
aktorów, uczestników sporto-
wych zmagań, o czym można było 
się przekonać podczas mundialu.
KG: Każda promocja, która 
związana jest ze sportem, przy-
nosi firmom oraz regionom 
spore korzyści. Nie wiedzieliby-
śmy o wielu miejscach w Polsce, 
Europie i na świecie gdyby nie 
silne kluby piłkarskie, czy też 
zawodnicy pochodzący z po-
szczególnych miejscowości. 
Kto znałby dziś Kasinę Wielką, 
gdyby nie nasza wspaniała bie-

Sport to najbardziej udana 
forma promocji regionu

Sport to najpiękniejsza 
i najbardziej udana 
forma promocji. Gdy 
zawodnik wychodzi 
na bieżnię, parkiet 
czy matę, oglądają 
go miliony na całym 
świecie. Czyż może 
być lepsza promocja 
regionu?

KRZYSZTOF GRABCZUK 
wicemarszałek województwa 

lubelskiego 

wy medalista Janek Świtkow-
ski. Z wielką nadzieją oczekuję 
kolejnych startów uczestników 
Igrzysk Olimpijskich w Rio de 
Janeiro, mistrzyń Polski kulo-
miotki Pauliny Guby i płotkarki 
Karoliny Kołeczek. Nie zapo-
minajmy również o naszych 
siatkarkach plażowych. Kinga 
Kołosińska z AZS UMCS TPS, 
która podczas igrzysk w Brazy-
lii wraz z Moniką Brzostek zaję-
ła bardzo dobre, 9. miejsce teraz 
startuje w parze z z Katarzy-
ną Kociołek i z powodzeniem 
utrzymuje się w światowej czo-
łówce, co potwierdzają chociaż-
by 2. miejsce podczas turnieju 
z cyklu World Tour w chińskim 
Qinzhou i 4. w portugalskim 
Espinho.  

Czyli pieniędze wydatkowane na 
sport przez Samorząd Wojewódz-
twa Lubelskiego to dobrze wyda-
ne środki?
KG: Oczywiście. Jedna złotówka 
wydana na sport to cztery złote 
oszczędności w innych dziedzi-
nach życia. Pamiętajmy, że sport 
uczy pokory, szacunku do dru-
giego człowieka i kultury. Uczy 
współdziałania. Ale również jest 
alternatywą dla negatywnych 
zjawisk życia społecznego, jak 
narkomania, pijaństwo, palenie 
tytoniu. Zawsze wszystkich ro-
dziców zachęcam, by wysyłali 
dzieci na zajęcia sportowe. Nie-
ważne jaka to będzie dyscypli-
na, ważne by się ruszały. Sport, 
zwłaszcza najmłodszych, uczy 
pewności siebie. Im więcej osób 
będzie w klubach sportowych, 
tym mniej będzie u lekarzy. 

Czy wśród tych młodych, któ-
rzy w naszym regionie zaczynają 
przygodę ze sportem, będą przy-

szli medaliści igrzysk olimpijskich? 
Przypomnę, że mija dokładnie  
30 lat od czasu, kiedy sportowiec 
z woj. lubelskiego stanął po raz 
ostatni na podium igrzysk – drugi 
w 1988 r. w Seulu był zapaśnik An-
drzej Głąb z Chełma!
KG: Jestem przekonany, że 
już za dwa lata w Tokio docze-
kamy się wreszcie kolejnego 
medalu. W 2016 r., podczas 
ostatnich igrzysk w Rio de Jane-
iro, mocno zaciskaliśmy kciuki 
za Pawła Fajdka, naszego mi-
strza świata w rzucie młotem. 
Cóż, nie udało się, ale wielką 
sportową klasę pokazał już rok 
później w Londynie, podczas 
mistrzostw świata, zdobywa-
jąc po raz trzeci w karierze złoty 
medal. Wierzę, że w Japonii wy-
korzysta kolejną szansę. Mamy 
też grupę młodych lekkoatle-
tek AZS UMCS Lublin, wspo-
mnianych już przeze mnie: 
Malwinę Kopron, Paulinę Gubę 
i Karolinę Kołeczek. Jest zapa-
śniczka Kasia Krawczyk, dla 
której medal olimpijski byłby 
spełnianiem sportowego ma-
rzenia i ukoronowaniem pięk-
nej kariery. Są także pływacy 
i to nie tylko Konrad Czerniak 
i Jan Świtkowski, o których już 
mówiłem, ale także spora grupa 
młodych zawodników, którzy 
na pewno walczyć będą o olim-
pijskie kwalifikacje. Wszyscy 
czołowi sportowcy klubów 
z naszego regionu mogą liczyć 
na wsparcie Samorządu Wo-
jewództwa Lubelskiego czy 
to w postaci stypendiów, czy 
z tzw. „ścieżki olimpijskiej”. 
Tylko w tym roku na stypen-
dia dla 327 młodych sportow-
ców Zarząd Województwa 
Lubelskiego przeznaczył blisko  
900 tys. zł. 


