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Profilaktyka zaburzeń słuchu 
dla pierwszoklasistów

Z Arkadiuszem Bratkowskim rozmawiamy na temat 
starującego w woj. lubelskim programu wczesnego 
wykrywania zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów.

04Europejski Tydzień Innowacji  
już po raz drugi

To jedno z unikalnych wydarzeń gospodarczych 
Europy Wschodniej. Ponad tysiąc uczestników I edycji, 
kilkadziesiąt paneli tematycznych oraz giełda startup.
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Walczymy  
z bezrobociem. 
Inwestujemy  
w mieszkańców!
Dzięki działaniom samorządu województwa lubelskiego w regionie 
w ostatnich latach powstało blisko 100 tys. nowych miejsc pracy. 
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Od maja jesteśmy „w trasie” po wo-
jewództwie lubelskim, przybliża-
jąc przedsiębiorcom i przyszłym 

właścicielom firm korzyści, jakie płyną 
z aplikowania o fundusze unijne. 

Od ponad dekady jako Lubelska Agencja 
Wspierania Przedsiębiorczości pomaga-
my firmom w regionie zdobywać dofinan-
sowanie. Wiemy, ile potrzeba pieniędzy, 
żeby zrealizować marzenia o samodziel-
nym biznesie i jak często niewielki bywa 
budżet własny. Wprawdzie informacji 
o możliwości pozyskania wsparcia unij-
nego dla firm jest w mediach mnóstwo, 
ale która opcja jest najlepsza na konkretne 
działanie? Wybór jest ogromny i niełatwy. 
„My chcemy rozwiać wątpliwości, pomóc 
przedsiębiorcom wybrać właściwą drogę, 
a przede wszystkim być bliżej zaintereso-
wanych.” – mówi Marceli Niezgoda, dyrek-
tor LAWP. 
Jesteśmy właśnie w trakcie cyklu 20 spo-
tkań dla przedsiębiorców w powiatach na 
terenie całego województwa. Zebraliśmy 
najlepszą kadrę prelegentów. Wraz z nami 
są jeszcze przedstawiciele Lubelskiego 
Centrum Konferencyjnego, Sieci Punktów 
Informacyjnych Funduszy Europejskich, 
Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Biłgorajskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., sta-
rostowie poszczególnych powiatów oraz 
członkowie Lokalnych Grup Działania. 
Całe to zamieszanie robimy dla Was – 
drodzy przedsiębiorcy, żebyście mogli 
być konkurencyjni na rynku nie tylko lo-
kalnym, ale również międzynarodowym. 
Odwiedziliśmy już: Opole Lubelskie, 
Ryki, Puławy, Tomaszów Lubelski, Par-
czew, Radzyń Podlaski, Łęczną, Lubar-
tów i Biłgoraj. W wakacje robimy przerwę 
w spotkaniach i wracamy już we wrze-
śniu. Śledźcie uważnie stronę rpo.lubel-
skie.pl, bo przed nami jeszcze 11 spotkań! 
 (LAWP) 

Potrzebujesz więcej informacji  
na temat spotkań?

Zadzwoń już dziś! +48 81 462 38 44  
lub napisz na sylwia.szczesna@lawp.eu. 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji 

Sieć PIFE w województwie lubelskim to już wyrobiona marka. Pracują 
na pełnych obrotach 5 dni w tygodniu. Potrzebujesz informacji na temat 
unijnych dotacji? Masz pytania do regulaminu konkursu? 

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O UNIJNYCH PROJEKTACH? 
Wejdź na stronę rpo.lubelskie.pl,  

napisz na e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl  
lub zadzwoń 81 4416865.

Unijne dotacje na lubelskie innowacje 
cykl spotkań LAWP z przedsiębiorcami

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich  
– Twoje centrum wiedzy o unijnych dotacjach
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Sierpień to czas żniw – ciężkiej pracy rolników. 
Zdaję sobie sprawę z trudności, jakie przed 

nimi  stawia współczesna rzeczywistość. Jako 
marszałek sprawy rolnictwa zawsze traktowałem, 
traktuję i będę traktował jako priorytet, gdyż sam 
jestem rolnikiem. 

Ten rok nie był łatwy. Część województwa  
objęta jest afrykańskim pomorem świń,  
prawie na całym obszarze regionu panowała 
susza, a do tego wystąpiły niskie ceny skupu 
owoców. W tym trudnym dla rolników okresie 
musimy sobie jeszcze bardziej uświadomić,  
że nowoczesne rolnictwo, to strategiczna  
gałąź polskiej gospodarki, która wymaga 
wsparcia i ochrony na różnych szczeblach. 
Musimy traktować rolnictwo w kategoriach 
polskiej racji stanu i utrzymania bezpieczeństwa 
ekonomicznego kraju. Z drugiej strony,  
musimy podjąć wysiłek, aby to co udało się  
nam już osiągnąć nie zostało zaprzepaszczone. 

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba.  
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie.  
Dla darów Nieba…” pisał poeta Cyprian Kamil 
Norwid. Do dziś ten szczególny szacunek dla 
chleba wyróżnia nas spośród innych narodów 
świata. Musimy pamiętać, że to dzięki pracy 
polskiego rolnika, często w niesprzyjających 
warunkach na naszych stołach nie brakuje  
chleba. 

Zwieńczeniem trudów żniw jest święto plonów. 
2 września zapraszam Państwa do Radawca 
w powiecie lubelskim na Dożynki Wojewódzkie 
2018. Wspólnie podzielmy się chlebem. 

Sławomir Sosnowski
Marszałek Województwa Lubelskiego

Szanowni 
Państwo,

Naszą misją jest 
porozumienie

UNIJNE DOTACJE NA LUBELSKIE INNOWACJE W LICZBACH:

WAŻNE!
Od września 
spotkacie nas w: 
Kraśniku, Janowie 
Lubelskim, Białej 
Podlaskiej, 
Zamościu, Chełmie, 
Krasnystawie, 
Włodawie, 
Hrubieszowie, 
Świdniku, Łukowie 
oraz Lublinie!

spotkań  
w powiatach

doinformowanych 
przedsiębiorców

przejechanych 
kilometrów

godzin 
warsztatów

prelegentów

9
27
33

355
1100

Nasi profesjonalni 
konsultanci 
rozwieją wszystkie 
Twoje wątpliwości 
i odpowiedzą na 
każde pytanie 
związane z tematyką 
funduszy.
ŁUKASZ KALIŃSKI
kierownik Oddziału 
Funduszy Europejskich 
EFRR 

Chcemy pomóc przedsiębior-
com wybrać właściwą drogę, 

a przede wszystkim być bliżej  
zainteresowanych. Jesteśmy  
do Państwa dyspozycji.

MARCELI NIEZGODA
dyrektor Lubelskiej Agencji  

Wspierania Przedsiębiorczości

Z ANNĄ AUGUSTYNIAK, sekretarz województwa 
rozmawiamy  o tym, jak w każdej dziedzinie życia 
społecznego ważny jest dialog.

RED.: Pani Anno, gdzie zaczyna się porozumienie?
A.A.: W szkole! Od najmłodszych lat uczymy się 
słuchać i rozmawiać. Zawsze kiedy do Urzędu 
Marszałkowskiego przychodzą dzieci, staram 
się przekazać im nie tylko wiedzę o pracy 
urzędnika, ale również pokazywać, że kiedy 
wszyscy mówią jednocześnie nic z tego nie 
wynika. Doskonałym przykładem porozumienia 
jest akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, 
w której aktywnie uczestniczę już od 25 
lat. Mieszkańcy województwa lubelskiego 
organizują zbiórki, dzięki którym potrzebujący 
otrzymują tak ważne wsparcie. Nie trzeba ich do 
tego nakłaniać ani przekonywać. Potrafimy się 
pięknie jednoczyć.

RED.: Mówią, że różnice pokoleniowe dzielą ludzi.
A.A.: Zupełnie się z tym nie zgadzam! Seniorzy 
to skarbnica wiedzy. Wielu z nich niesie 
już pokaźny bagaż doświadczeń. Naszym  
celem jest ułatwiać im funkcjonowanie 
w każdy możliwy sposób. Dlatego aktywnie 
wspieramy działalność Regionalnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz świetną inicjatywę, 
którą jest Karta Seniora. Wiem, ile trudności 
sprawia seniorom przemieszczanie się 
i proste codziennie czynności. Jako urzędnik 
mogę wielu takim osobom pomóc. Dzięki 
zapewnieniu im transportu mogą brać udział 
w uroczystościach patriotycznych, które są 
szczególnie biskie ich sercu. Mogą podróżować 
za darmo, korzystać ze zniżek, brać aktywny 
udział w życiu kulturalnym czy rekreacji. Życie 
zaczyna się po 60-tce! 

RED.: Zdrowie jednak bywa zawodne i to nie 
tylko wśród seniorów. Czy tu też da się osiągnąć 
porozumienie?
A.A.: Jestem o tym przekonana. Zdrowie to 
nie tylko nasze samopoczucie. Zdrowie to 
rozsądek. Czy wiedzą Państwo, że tylko do 
lipca tego roku ponad 100 osób zatruło się 
dopalaczami? Stało się tak, ponieważ zabrakło 
porozumienia. Tego, które osiąga się w domu, 
w szkole czy wśród rówieśników. Przyłączcie 
się do akcji #dawkamyslenia. Akcja ma na celu 
wskazanie problemu dopalaczy, który obecnie 
jest bagatelizowany, a stanowi śmiertelne 
zagrożenie. 

Nie od dziś wiadomo, że lepiej zapobiegać 
niż leczyć. Urząd Marszałkowski z własnych 
środków finansuje np. profilaktykę w zakresie 
zapobiegania chorobom kręgosłupa, które 
dotyczą nie tylko osób starszych. Zapraszam 
więc do WOMP-u na badania! Ze środków 
unijnych natomiast finansowane są badania 
z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy oraz 
jelita grubego. Nie badamy się lub badamy się za 
mało – czas to zmienić. Warto o tym mówić, jeśli 
chociaż jedna osoba ocali swoje zdrowie.  

Unijne środki ratują życie mieszkańców 
naszego województwa. Przeznaczamy je nie 
tylko na  badania, ale również opaski, które 
w sytuacji zagrożenia życia pomogą wezwać 
pomoc. Właśnie taka opaska ocaliła życie Pana 
Krzysztofa z Wilkołaza!  Lokalne samorządy 
mogą składać w Urzędzie Marszałkowskim 
wnioski o dofinansowanie inicjatywy na ich 
terenie. 

RED.: Lubelskie to miejsce 
poszanowania wielu 
kultur…
A.A.:  Jesteśmy w tym 
najlepsi. W naszym 
województwie 
pielęgnujemy własne 
tradycje, ale również szanujemy 
dziedzictwo kulturowe innych. To 
również przykład porozumienia i szacunku. 
Co roku nasza oferta kulturalna kusi turystów 
z kraju i zagranicy. Lubelskie smakuje wyjątkowo 
i przekonamy się o tym od 3 do 9 września 
– przed nami Europejski Festiwal Smaku! 
Podczas tegorocznej edycji odtworzymy  
unikalne smaki i klimat czasów kształtującej się 
Rzeczypospolitej. Przeniesiemy się prosto do 
dwudziestolecia międzywojennego. 

Kuchnia to jednak nie wszystko. Fanów 
literatury zapraszam do CSK, gdzie „damy 
książce drugie życie”. Na półkach znajdą 
Państwo prawdziwe perełki w sam raz na 
wakacje. Po drodze do CSK warto zajrzeć na 
chwilę do Urzędu Marszałkowskiego. W holu 
budynku czekają na Państwa wystawy 
o charakterze historycznym. Poruszamy tu 
trudne i nierzadko bolesne tematy z dziejów 
naszego kraju i województwa, nad którymi 
warto się zastanowić. Dzięki temu każdego 
dnia pamiętamy, że brak porozumienia może  
skończyć się tragicznie. 

FO
T. P

RZ
EM

YS
ŁA

W 
JA

GI
EŁ

ŁO
/ES

PIR
E S

TU
DI

O

W naszym 
województwie 
pielęgnujemy własne 
tradycje, ale również 
szanujemy dziedzictwo 
kulturowe innych. 
To także przykład 
porozumienia i szacunku. 

TO DZIĘKI PRACY 
POLSKIEGO ROLNIKA  
NA NASZYCH STOŁACH  
NIE BRAKUJE CHLEBA

Sławomir Sosnowski
marszałek woj. lubelskiego
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Nazwa projektu „Domowy 
Szpital” ma podwójne znacze-
nie. Pierwsze to takie, że oprócz 
fachowej opieki medycznej pa-
cjenci znajdą u nas warunki 
zbliżone do warunków domo-
wych. Drugie znaczenie pole-
ga na objęciu pacjentów opieką 
medyczną w ich domach. 

O p r ó c z  Z e s p o ł u  O p i e -
ki  Paliaty wnej  i   Z akładu 
Opiekuńczo-Leczniczego funk-
cjonuje DDOM – Dzienny Dom 
Opieki Medycznej. Jest to miej-
sce, gdzie w ciągu dnia bliscy 
mogą pozostawić swoich rodzi-
ców, czy dziadków pod troskliwą 
opieką pielęgniarską oraz tera-
peutyczną. Na podopiecznych 
czekają terapeuci zajęciowi, psy-
cholog, czy dietetyk. Doskonale 
zdajemy sobie sprawę, w jakim 
stopniu problem starzejącego 
się społeczeństwa dotyka nas 
wszystkich, a jak bardzo właści-
wa opieka nad tymi osobami 
może podnieść jakość ich życia. 

„Domowy Szpital” został od-
dany do użytku w kwietniu 
2017 roku. Wybudowano go 
ze środków własnych szpita-
la, a wartość całej inwestycji to 

blisko 17 mln zł. Od pierwszych 
dni otwarcia Ośrodka widzimy, 
jak bardzo był on potrzebny. 
Ogromne wsparcie dla placów-
ki stanowią dary przekazane 
przez Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy. To m. in. łóżka 
szpitalne z materacami i szaf-
kami, materace przeciwodleży-
nowe, fotele kąpielowe, wanny, 
podnośniki, ssaki elektryczne, 
inhalatory i aparaty do mierze-
nia ciśnienia. Ponadto szpital 
zyskał rotor do ćwiczeń koń-
czyn dolnych i górnych, pompy 
infuzyjne, aparaty EKG, kardio-
monitory, wagi krzesełkowe 
oraz wózki do przewożenia pa-
cjentów. Wartość przekazanego 
sprzętu to ponad 1 mln zł.
„DOMOWY SZPITAL” PRZY  
UL. SPÓŁDZIELCZEJ TO:
• 1 543,00 m2 powierzchni zabu-
dowy projektowanej,
• 3 442,5 m2 powierzchni użyt-
kowej,
• 14 563 m3 kubatury o wyjąt-
kowej architekturze.

Takie miejsce, jak „Domowy 
Szpital” daje nadzieję nie tylko 
osobom chorym, ale również 
ich rodzinom.   (DZiPS)

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej 
Podlaskiej powstał pierwszy w tej części kraju innowa-
cyjny Ośrodek Opieki Medycznej „Domowy Szpital”, 
w którym świadczymy opiekę stacjonarną i domową 
dla osób starszych i przewlekle chorych. 

„Domowy Szpital” 
w Białej Podlasce

N iezwykle zacięta rywa-
lizacja o medale i try-
buny pełne kibiców 

– tak wyglądały odbywające 
się w Lublinie 94. Mistrzo-
stwa Polski w Lekkiej Atle-
tyce. Największa tegoroczna 
sportowa impreza w mieście 
nad Bystrzycą, której partne-
rem było Lubelskie Smakuj 
Życie! zakończyła się sporto-
wym sukcesem reprezentan-
tów klubów z Lubelszczyzny, 
którzy wywalczyli 9 medali: 
3 złote, 3 srebrne i 3 brązowe. 
Lubelskie w klasyfikacji woje-
wództw zajęło trzecie miejsce!

Podczas mistrzostw naj-
większe emocje, zgodnie 
z oczekiwaniami, towarzyszy-
ły rywalizacji w rzucie mło-
tem, gdzie o złoto walczyli 
Wojciech Nowicki z Podlasia 
Białystok i nasz trzykrotny 
mistrz świata Paweł Fajdek. 
Broniący tytułu Nowicki pro-
wadził niezagrożenie od 2. ko-
lejki, w której uzyskał  wynik 
77.93. Później lider świa-
towych tabel dwukrotnie 

przekraczał 79 m, a w piątej 
próbie posłał młot nawet na 
80.26. Fajdek w drugim rzu-
cie uzyskał 72.68. Najlepszy 
rzut oddał na odległość 80.14 
m. Niestety to okazało się za 
mało, by zawodnik Agrosu 
zdobył złoto. Na najniższym 

stopniu podium uplasował się 
klubowy kolega Fajdka, Arka-
diusz Rogowski (70.19).

Z zawodników z naszego 
regionu w mistrzostwach naj-
lepiej wypadł sprinter Domi-
nik Kopeć z Agrosu. 23-latek 
wygrał rywalizację zarówno 
na 100 m (z nowym rekordem 
życiowym 10.26), jak i na 200 
m (20.70)!

Złoto zdobyła także Pauli-
na Guba z AZS UMCS, która 
w pchnięciu kulą już w pierw-
szej próbie na odległość 18.82 
m zapewniła sobie zwycię-
stwo. Druga – Klaudia Kardasz 
z Podlasia Białystok, przegrała 
z nią o ponad 1,5 m.

Ze srebrnych medali mogli 
cieszyć się Karolina Kołeczek 
z AZS UMCS, która przegrała ry-
walizację w finale biegu na 100 
m przez płotki o 0,2 s z Klau-
dią Siciarz z AZS AWF Kraków 
(jej wynik to 12,74) oraz Piotr 
Tarkowski z AZS-AWF Biała 
Podlaska, który w skoku w dal 
ustanowił rekord życiowy 
7.80, przegrywając tylko z To-

maszem Jaszczakiem z WLKS 
Nowe Iganie (8.10).

Brązowe krążki wywal-
czyły ponadto zawodniczki 
AZS UMCS Joanna Bemow-
ska w  chodzie na 5000 m 
(24:41.12) oraz Malwina Ko-
pron w rzucie młotem (70.88). 

Klasyfikację medalową mi-
strzostw wygrał AZS-AWF 
Katowice (2-4 -2), przed Podla-
siem Białystok (2-4-1) i AZS Po-
znań (2-1-3). Agros był czwarty 
(2-1-1). 

W klasyfikacji punktowej 
tuż za podium, za AZS-AWF 
Katowice (447 pkt.), OŚ AZS 
Poznań (443) i AZS AWF Wro-
cław (376), znaleźli się lubelscy 
akademicy (368 pkt.). Miejsca 
pozostałych klubów z nasze-
go regionu: 12. Agros Zamość 
195.0, 34. AZS-AWF Biała Pod-
laska 53.0, 61. SKB Kraśnik 25.0, 
81. MKS Unia Hrubieszów 15.0. 
W klasyfikacji województw lu-
belskie z 656 pkt. zajęło trzecie 
miejsce, ustępując jedynie ma-
zowieckiemu (1027,8) oraz po-
morskiemu (912,1).  (SAB)

Za nami  
94. PZLA  
Mistrzostwa  
Polski
To była świetna promocja 
sportu i naszego regionu. 

Był czas, kiedy o inwestycjach w smaczną i zdrową 
wodę nikt nie śnił. Teraz to już przeszłość.  
Dzięki wsparciu funduszy europejskich w  wielu 
domach płynie czysta woda. Od niedawna cieszą 
się nią mieszkańcy Gminy Milanów.

Samorząd zrealizował pro-
jekt „Efektywna gospodarka 
wodna w Gminie Milanów”. 
Polegał on na modernizacji 
stacji ujęć i uzdatniania wody 
w Rudnie i Milanowie. Prace 
objęły przebudowę budyn-
ku stacji, remont instalacji 
technologicznej, odnowie-
nie instalacji elektrycznej i  
kontrolno-pomiarowej oraz 
montaż instalacji fotowolta-
icznej o  mocy ok. 5 kW.

Smak, zapach  
i  gładka skóra
Tak naprawdę rzadko zasta-
nawiamy się, jaka woda pły-
nie w  naszych kranach. Jeśli 
zapytamy, czy warto inwe-
stować pieniądze w  popra-
wę jakości wody, odpowiedź 
przychodzi sama. Pijąc czystą 
wodę, kupujemy sobie polisę 
na zdrowe życie.

– Dzięki modernizacji ujęć 
w  Gminie Milanów znacząco 
poprawiły się parametry fizy-
ko-chemiczne wody. Udało 
się też zapewnić dostawy 
wody w  wymaganej ilości 
i  pod odpowiednim ciśnie-
niem. Dzięki temu udało się 
zapewnić jej należytą jakość – 
wyjaśnia Paweł Krępski, wójt 
Gminy Milanów.

Lepszą jakość wody do-
strzega pani Justyna Wodo-
wska, mieszkanka Milanowa. 
– Wiemy, że czysta woda jest 
na wagę złota. Poprawę ja-
kości wody odczuwamy nie 
tylko w  smaku, ale także na 
skórze, która będzie miększa, 
gładsza i  po prostu zdrowsza. 

Woda jest mniej zakamienio-
na, co widać po sprzętach ku-
chennych i  łazienkowych. 
Można zauważyć również, że 
woda z  wodociągu jest pod 
stałym ciśnieniem, dzięki 
czemu lepiej działają sprzęty 
AGD, co sprawia, że są mniej 
awaryjne – podkreśla.

Środki unijne płyną  
do Milanowa
„Realizacja projektu wodo-
ciągowego jest możliwa dzię-
ki funduszom europejskim 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014–2020.” 
– mówi wicemarszałek Grze-
gorz Kaupsta. Wartość inwe-
stycji to prawie 4  mln zł, z  
czego 2,7 mln pochodzi z Unii 
Europejskiej. (ALIS)
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są EKO

L iczący sobie 618 lat Hru-
bieszów słynie z boga-
tej historii i tradycji. Tu 
urodzili się Bolesław 

Prus, prof. Wiktor Zin oraz 
Henry Orenstein – konstruktor 
Transformersów i pokerzysta, 
a wielką część swojego życia 
z miastem związał także Sta-
nisław Staszic, którego bogata 
spuścizna do dziś jest ważnym 
elementem historii.  

Miasto przeszłości  
i przyszłości
Położenie w  regionie tury-
stycznym sprawia, że Hrubie-
szów jest idealnym miejscem 
na aktywny wypoczynek dla 
każdego, kto ceni sobie bliski 
kontakt z naturą. Miasto jest 
stolicą Gotanii – podregionu 
turystycznego, nawiązującego 
swoją nazwą do Gotów – ger-
mańskiego ludu, zamieszku-
jącego Kotlinę Hrubieszowską 
od II do IV wieku n.e. 

Hrubieszów to jednak nie 
tylko przeszłość. Miasto posia-
da również atrakcyjne tereny 
inwestycyjne, a transgraniczne 
położenie jest dodatkową zaletą 
dla przedsiębiorców zaintereso-
wanych rynkiem wschodnio-
europejskim. Hrubieszów 
znajduje się 18 km od drogo-
wego przejścia granicznego 
z Ukrainą w Zosinie i 44 km od 
drogowego i pieszego przejścia 
granicznego w Dołhobyczowie, 
a w samym mieście znajduje się 
kolejowe przejście graniczne. 

Aktywne partnerstwo
Hrubieszów aktywnie współ-
pracuje na płaszczyźnie sa-

HRUBIESZÓW
miasto 
perspektyw

To urokliwe spokojne kresowe miasto, 
położone w południowo-wschodniej części 
woj. lubelskiego, w Kotlinie Hrubieszowskiej jest 
najdalej na wschód wysuniętym miastem w Polsce. 
Do IX w. znane było pod nazwą Rubieszów, 
a prawa miejskie z rąk króla Władysława Jagiełły 
uzyskało w roku 1400. 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA MIAST PARTNERSKICH 
HRUBIESZOWA. Od lewej: Mer Sokala Wadym Kondratiuk, Burmistrz 
Kapuvaru György Hamori, Burmistrz Hrubieszowa Tomasz Zając, 
Sekretarz Rady Miasta Kamieńca Podolskiego Dmytro Vasylianov, 
Radny Bijelo Polja Avdo Gorcevic, Przewodniczący Komisji 
ds. Międzynarodowych miasta Bijelo Polje Mijo Voinovic

RUBIENALIA – polonez w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Hrubieszowskiej i mieszkańców Hrubieszowa

Miasto posiada atrakcyjne tereny 
inwestycyjne, a transgraniczne  
położenie jest dodatkową zaletą  
dla przedsiębiorców zainteresowanych 
rynkiem wschodnioeuropejskim. 

m o r z ą d o w e j  z   m i a s t a m i 
partnerskimi: Sokalem, Ka-
mieńcem Podolskim i Wło-
d z i m i e r z e m  Wo ł y ń s k i m 
n a  U k ra i n i e ,  K a p u v á re m 
na Węgrzech, Bijelo Poljem 
w Czarnogórze i Svishtovem 
w Bułgarii. 

Miasto wyróżnia się inte-
resującą i atrakcyjną zabudo-
wą historyczną. Prawosławna 
cerkiew pod wezwanien Za-
śnięcia Najświętszej Marii 
P a n n y  s ł y n i e  z e  s w o i c h 
trzynastu kopuł i jest jedną 
z dwóch takich budowli sa-
kralnych w Europie! 

Aktywnie na rzecz 
dziedzictwa
Dziedzictwo Hrubieszowa 
znajduje odzwierciedlenie 
w  działaniach społecznych 
i wydarzeniach kulturalnych 
organizowanych wspólnie 
z organizacjami pozarządowy-
mi, m.in. z Towarzystwem Re-
gionalnym Hrubieszowskim 
im. Stanisława Staszica. Dla 
mieszkańców miasta okazją 
do uczczenia rocznicy nadania 
praw miejskich są Rubienalia 
– cykliczne wydarzenie kultu-
ralne nawiązujące do unikato-
wego folkloru Hrubieszowa, 
jego tradycji i historii. 

Przez Hrubieszów przebie-
ga stacja Linii Hutniczej Sze-
rokotorowej. Jest to najdalej 
na zachód wysunięta linia sze-
rokotorowa w Europie, która 
łączy kolejowe przejście gra-
niczne Hrubieszów – Izow ze 
Śląskiem i kończy swój bieg 
w Sławkowie, 25 km od Kato-
wic.  (DGiWZ)

HRUBIESZÓW 
Deptak Miejski

Profilaktyka zaburzeń słuchu dla pierwszoklasistów
Samorząd Województwa 

Lubelskiego za chwilę 
rozpocznie realizację Re-

gionalnego Programu Zdro-
wotnego (RPZ) pn. „Program 
profilaktyki wczesnego wykry-
wania zaburzeń słuchu, głosu 
i mowy wśród uczniów klas 
I szkół podstawowych z terenu 
województwa lubelskiego na 
lata 2018 – 2021”. Na ten temat 
rozmawiamy z  ARKADIU-
SZEM BRATKOWSKIM - człon-
kiem Zarządu Województwa 
Lubelskiego, odpowiedzial-
nym za politykę zdrowotną. 

RED.: Skąd pomysł przeznaczenia 
środków właśnie na profilaktykę 
zaburzeń słuchu?
AB: Żyjemy w świecie, który ge-
neruje coraz więcej hałasu. Mo-
toryzacja, postęp technologiczny, 
powszechne używanie urzą-
dzeń służących do komuniko-
wania się, to wszystko sprawia, 
że przebywamy w nieustannym 
szumie. Często nawet go już nie 

słyszymy. Ostatnio odnotowuje 
się niepokojące zjawisko, pole-
gające na tym, że kłopoty ze słu-
chem mają coraz młodsze dzieci. 
Z pewnością nie bez wpływu 
na tę sytuację jest sposób, w jaki 
używają one telefonów czy słu-
chają muzyki. A przecież deficyty 
w zakresie tak ważnego zmysłu 
jak słuch to murowane problemy 
w szkole i w życiu. Stąd właśnie 
nasz pomysł na program profilak-
tyczny. 

Czego możemy się spodziewać 
po programie?
AB: Jego działania będą dotyczy-
ły zwiększenia liczby wcześnie 
wykrytych ubytków słuchu oraz 
ich prewencji, a także wykrywa-
nia zaburzeń głosu i mowy wśród 
uczniów klas I wszystkich szkół 
podstawowych z terenu całego 
województwa lubelskiego. Zakła-
damy, że wsparciem uda się objąć 
co najmniej 33 tys. uczniów, czyli 
85%. Wsparcie obejmuje 4 etapy: 
informacje i rekrutację, eduka-

3 963 476 zł 
to planowane całkowite 
koszty programum a źró-
dłem współfinansowania 
będą środki unijne po-
chodzące z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
w ramach RPO WL  
na lata 2014-2020. 

Arkadiusz BRATKOWSKI
członek Zarządu  

Województwa Lubelskiego

cję, czyli spotkania edukacyjne 
dla dzieci podczas zajęć z wycho-
wawcą a także spotkania dla ro-
dziców/opiekunów podczas 
zebrań szkolnych oraz szkole-
nie osób prowadzących badanie 
przesiewowe, w tym również 
niezbędne materiały szkolenio-
we. Obejmuje też diagnozę czyli 
badania przesiewowe słuchu, 
głosu i mowy oraz terapię w za-
kresie usprawniania centralnych 
funkcji słuchowych. Badania 
będą wykonywane na miejscu, 
tzn. w szkołach podstawowych, 
do których dzieci uczęszczają.

A ile taki program kosztuje?
AB:  Planowane koszty całko-
wite programu to 3 963 476 zł, 
a źródłem współfinansowania 
będą środki unijne pochodzące 
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach RPO WL na 
lata 2014-2020. Ogłoszenie kon-
kursu na realizację RPZ zapla-
nowaliśmy na wrzesień 2018 r. 
Niezależnie jednak od kosztów 

podkreślam wagę promowa-
nia profilaktyki zdrowia już od 
młodego wieku i kształtowa-
nia odpowiednich nawyków. 
Szybka diagnoza zaburzeń słu-
chu, głosu i mowy u dzieci na-
prawdę umożliwia wdrożenie 
odpowiedniej terapii i popra-
wę funkcjonowania dziecka 
w  szkole. Uczniowie szkół 
podstawowych są w okresie 
kształtowania umiejętności 
emocjonalno-społecznych, a to 
jest bezpośrednio związane 
z prawidłowym funkcjonowa-
niem zarówno ośrodków, jak 
i narządów słuchu oraz mowy. 
Problemy w porozumiewaniu 
się w najbliższym otoczeniu 
mogą utrudniać prawidłowy 
rozwój osobowości. Wdrożenie 
Programu pozwoli zmniejszyć 
ryzyko wystąpienia u dzieci 
nerwic i chorób psychicznych, 
w ykr yć niepraw idłowości 
w rozwoju dziecka, przyśpie-
szyć proces leczenia, a ponadto 
usprawnić rehabilitację.

Czyli warto, mimo kosztów?
AB: Absolutnie tak! To nie kosz-
ty, ale zdrowie dzieci jest tu pod-
stawowym kryterium. Warto 
też zwrócić uwagę, że w ramach 
świadczeń finansowanych z bu-
dżetu państwa nie jest dostępny 
kompleksowy interdyscyplinar-
ny program profilaktyczny dot. 
słuchu, głosu, mowy, skierowa-
ny do uczniów klas I szkół pod-
stawowych. Daje się za to odczuć 
brak finansowania działań zwią-
zanych z edukacją, diagnostyką 
i terapią. Ale biorąc pod uwagę 
aspekt czysto ekonomiczny, re-
alizacja Programu będzie w kon-
sekwencji miała też wpływ na 
efektywność funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia. Po 
prostu ze względu na wcze-
śniejsze rozpoznanie i leczenie 
zmniejszy się odsetek dzieci 
mających problem ze słuchem 
i mową, a to ograniczy koszty le-
czenia, a co najważniejsze – pod-
niesie komfort życia zarówno 
badanych, jak i ich rodzin.

To były piękne zawody. 
Mogliśmy zobaczyć  

zawodników nie tylko  
najlepszych w naszym 
kraju, ale i na świecie. 

KRZYSZTOF GRABCZUK
wicemarszałek  

województwa lubelskiego

Realizacja projektu wodo-
ciągowego jest możliwa 
dzięki funduszom euro-
pejskim z Regionalnego 

Programu Operacyjnego 
2014–2020.  

GRZEGORZ KAPUSTA
wicemarszałek  

województwa lubelskiego
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W każdej gminie czy 
mieście znajdują 
się miejsca, w któ-
rych należy popra-
wić efektywność 
energetyczną, czyli 
najprościej mówiąc 
zmniejszyć zużycie 
wszelkiego rodzaju 
energii. 

Zaliczyć do nich można m.in. 
szkoły, przychodnie, biblio-
teki, urzędy czy domy kul-
tury.  Dzięki szkoleniom 
organizowanym przez Regio-
nalne Biuro Energii w każdej 
gminie naszego regionu bę-
dziemy mieli osobę odpowie-
dzialną za ten proces. 

– Organizujemy szkolenia 
dla tzw. „energetyków gmin-
nych”, którzy zgłaszani są przez 
gminy. Ich uczestnicy zdobędą 
wiedzę z zakresu efektywności 
energetycznej. – mówi Henryk 

Smolarz, dyrektor Regionalne-
go Biura Energii. 

Do zadań energetyka na-
leżeć będzie wspieranie 
przedsiębiorców lokalnych w 
pozyskiwaniu środków  finan-
sowych na cele modernizacji 
linii technologicznych, źródeł 
ciepła, czy montażu instalacji 
OZE. Zyskają także mieszkań-
cy, którzy otrzymają wsparcie 
w zakresie termomoderniza-
cji domów indywidualnych, 
wymiany źródeł ciepła, zasad 
uzyskania wsparcia finanso-
wego i określenia prognozo-
wanych kosztów inwestycji.

– Energetycy gminni będą 
w stanie rozpoznać obszary, 
w których możliwa jest re-
dukcja zużycia energii, wyge-
nerowanie oszczędności oraz 
ograniczenie zanieczyszcze-
nia powietrza, a także wskazać 
możliwości uzyskania wspar-
cia finansowego na realizację 

tego typu inwestycji – wyja-
śnia Henryk Smolarz, dyrektor 
Regionalnego Biura Energii.

Szkolenia są nieodpłatne, 
finansowane w ramach „Ogól-
nopolskiego systemu wspar-
cia doradczego dla sektora 
publicznego, mieszkaniowe-
go oraz przedsiębiorstw w 
zakresie efektywności ener-
getycznej oraz OZE”; Program 
Operacyjny Infrastruktura i 
Środowisko 2014 – 2020; I oś 
priorytetowa „Zmniejszenie 
emisyjności gospodarki”.

Energetyk gminny będzie 
mógł korzystać ze stałego 
wsparcia ze strony doradców 
energetycznych działających 
w strukturach Regionalnego 
Biura Energii, UMWL.   (RBE)

Szczegółowych informacji udziela 
Pani Elżbieta Kasperska,  

tel. 81 537 16 17,  
doradztwo.energetyczne@lubel-
skie.pl. Zachęcamy do kontaktu. 

W sumie wykorzystaliśmy 
dotąd blisko 60% funduszy 
przeznaczonych w 
Regionalnym Programie 
Operacyjnym na tzw. kapitał 
społeczny. W centrum 
działań Europejskiego 
Funduszu Społecznego są 
zawsze ludzie, to na nich 
skupiamy swoją uwagę.

ANDRZEJ KLOC
dyrektor Departamentu 

Wdrażania EFS

S topa bezrobocia dla 
województwa lubel-
skiego w 2017 roku 
wynosiła 9,7 proc. Na-
tomiast w kwietniu 

2018 roku spadła do 8,3 proc. 
Wzrostowi zatrudnienia towa-
rzyszy także wzrost wynagro-
dzeń. W roku 2017 przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie 
w województwie lubelskim 
wzrosło w porównaniu z 2016 r.  
o 4,6 proc. Na poprawę tej sy-
tuacji składa się wiele czyn-
ników. Jednym z  nich są 
działania realizowane przez 
samorząd województwa. 

– Mamy do czynienia z dużym 
terytorialnym zróżnicowa-
niem bezrobocia. Warto jednak 
zauważyć, że sytuacja na regio-
nalnym rynku pracy systema-
tycznie ulega poprawie od 2014 
roku – tłumaczy Małgorzata 
Sokół, dyrektor Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Lublinie. 
WUP bada zapotrzebowanie 
lokalnego rynku na pracowni-
ków. W skali całego wojewódz-
twa wciąż brakuje rąk do pracy 
w takich zawodach jak: kierow-
cy samochodów ciężarowych, 
ciągników siodłowych i auto-
busów, piekarze, samodziel-
ni księgowi, szefowie kuchni, 
pielęgniarki i położne, kucha-
rze, spawacze oraz operatorzy 
i mechanicy sprzętu do robót 
ziemnych. 

Na poprawę sytuacji na 
rynku pracy składa się wiele 
czynników. Jednym z nich jest 
wzrost liczby przedsiębiorstw 

w sektorze prywatnym. – Spa-
dek bezrobocia jest trwałym 
zjawiskiem, rezultatem wielo-
letniej pracy wielu instytucji, 
w tym podmiotów publicz-
nych oraz sektora prywatnego. 
Jest to również efekt podejmo-
wanych licznych działań w ra-
mach programów unijnych, 
wdrażanych przez samorząd 
województwa lubelskiego – 
mówi Sławomir Sosnowski, 
marszałek województwa lu-
belskiego.  

Po pierwsze rynek pracy 
Wyrównywać szanse na rynku 
pracy ma m.in. Europejski Fun-
dusz Społeczny. Ten program 
ułatwia pracownikom dostoso-
wanie się do zmian kryteriów 
zatrudnienia, zachęca do pod-
noszenia poziomu kształcenia, 
a także wspiera wejście mło-
dych ludzi na rynek pracy. 

– Mamy już ponad 85 tys. 
osób korzystających z fun-
duszu. Są to często ludzie, 
którzy pozostają w trudnej sy-
tuacji życiowej, np. bezrobot-
ni, chorzy, samotni, zagrożeni 
wykluczeniem społecznym. 
Również pracownicy zagroże-
ni zwolnieniem z pracy mogą 
skorzystać z poradnictwa psy-
chologicznego, doradztwa 
zawodowego, pośrednictwa 
pracy, staży i praktyk zawo-
dow ych, szkoleń, kursów 
i studiów podyplomowych. – 
tłumaczy Andrzej Kloc, dyrek-
tor Departamentu wdrażania 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

Na Lubelszczyźnie systematycznie spada bezrobocie. 
Jak mówią specjaliści ta tendencja ma się utrzymywać. 
Dzieje się tak m.in. dzięki skutecznemu wykorzystaniu środków unijnych. 

PUNKT KONTAKTOWY  
DEPARTAMENTU WDRAŻANIA EFS

PRACA W FABRYCE URSUSA w Lublinie

DODATKOWE ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU
„SZKOŁA SUKCESU” dla uczniów Szkoły Podstawowej

i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą.

Ceny energii są obecnie wy-
sokie i stale rosną. W Polsce 
znaczna część budynków 
mieszkalnych pochodzi z cza-
sów, kiedy kryterium oszczęd-
ności nie brano pod uwagę, bo 
ceny energii były niskie. 

Stosowane wówczas roz-
wiązania budowlane nie 
uwzględniały izolacji cieplnej 
budynków, a  odpowiednią 
temperaturę mieszkań zapew-
niały rozbudowane systemy 
grzewcze, które dziś generu-
ją ogromne straty cieplne, a co 
za tym idzie i finansowe. Dla 
osiągnięcia niskiego zużycia 
energii nie wystarczy jednak 
tylko termomodernizacja bu-
dynków realizowana w Pol-
sce od szeregu lat. Konieczne 
są również rozwiązania tech-
niczne w zakresie ogrzewa-
nia, wentylacji, ewentualnego 
chłodzenia, przygotowania 
ciepłej wody i oświetlenia po-
mieszczeń. Trzeba więc nie 
tylko szerzej wykorzystywać 
energię ze źródeł odnawialnych 

i niekonwencjonalnych, ale 
też wprowadzić zasady ener-
gooszczędnego użytkowania 
budynku oraz systemy moni-
toringu i sterowania użytkowa-
niem energii. 

- Osiągnięcie wysokiej efek-
tywności energetycznej w ist-
niejących budynkach jest 
konieczne. Nie jest to jednak za-
danie łatwe, zarówno z powodu 
ograniczeń technicznych, jak 
i prawnych. Jeśli dodamy do 
tego problemy z uzyskaniem 
wsparcia finansowego, to spra-
wa staje się dla wspólnot miesz-
kaniowych oraz spółdzielni 
naprawdę trudna. Jednak musi-
my temu wychodzić naprzeciw 
i aplikować o środki europej-
skie. Nam się to udało.  – mówi 

Ewa Jaszczuk, prezes Chełm-
skiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej oraz radna województwa 
lubelskiego.

 Większość beneficjentów 
nie ma funduszy potrzeb-
nych dla podjęcia niezbęd-
nych działań na rzecz poprawy 
efektywności energetycznej 
budynków.  - W celu wsparcia 
działań związanych w moder-
nizacją energetyczną budyn-
ków mieszkalnych ogłosiliśmy 
2 konkursy w ramach działania 
5.3 Efektywność energetyczna 
sektora mieszkaniowego. – ko-
mentuje Marcin Czyżak dyrek-
tor Departamentu Wdrażania 
EFRR.

W  pierwszym konkursie 
Zarząd Województwa Lubel-

skiego przyznał kwotę prawie 
14 mln zł dofinansowania na 
realizację projektów termo-
modernizacyjnych, w drugim 
- blisko 33 mln zł Projekty będą 
realizowane w wielu miejscach 
województwa lubelskiego np.:  
Annopolu, Chełmie, Kocku, Re-
jowcu Fabrycznym, Zamościu, 
Włodawie, Białej Podlaskiej, Te-
respolu, Szczebrzeszynie, Beł-
życach czy Hrubieszowie. 

Oprócz obniżenia kosztów, 
termomodernizacja wpływa 
też na wzrost wartości rynko-
wej nieruchomości. Na kom-
fort mieszkania wpływa też to, 
że po odnowieniu poprawia się 
wygląd budynku, jest lepsze 
wyciszenie i izolacja termiczna.  
 (KM,EDI)

Potrzeba poprawy 
efektywności 
wykorzystania energii 
dotyczy wszystkich 
sektorów gospodarki, 
w tym budownictwa 
mieszkaniowego. 

Termomodernizacja 
sposobem na 
energooszczędność

JEDEN Z BUDYNKÓW CHSM w trakcie ocieplania

Energetycy gminni będą 
w stanie rozpoznać obszary, 
w których możliwa jest 
redukcja zużycia energii, 
wygenerowanie oszczędności 
oraz ograniczenie 
zanieczyszczenia powietrza, 
a także wskazać możliwości 
uzyskania wsparcia 
finansowego na realizację 
tego typu inwestycji.

HENRYK SMOLARZ
dyrektor Regionalnego  

Biura Energii

„Energetyk” w każdej 
gminie województwa

środki na szkolenia oraz do-
radztwo (indywidualne i gru-
powe). Dotacja przyznawana 
jest do wysokości nieprzekra-
czającej 6-krotności przecięt-
nego wynagrodzenia za pracę, 
czyli około 24 tys. zł. Szacuje 
się, że projekt powiększy od 
1400 do 1600 liczbę nowych 
miejsc pracy w regionie.

Dzięki funduszowi powsta-
ją nie tylko nowe przedsię-

Pozyskaliśmy blisko  
8,5 mln zł z funduszy unij-
nych na poprawę efek-
tywności energetycznej 
w budynkach należących do 
CHSM. Cieszy nas, że w tym 
projekcie wykorzystamy 
odnawialne źródła energii, 
które zmniejszają degrada-
cję środowiska naturalnego. 

EWA JASZCZUK
prezes CHSM, 

radna woj. lubelskiego

Mamy do czynienia 
z dużym terytorialnym 
zróżnicowaniem bezrobocia. 
Warto jednak zauważyć, że 
sytuacja na regionalnym 
rynku pracy systematycznie 
ulega poprawie od 2014 
roku.

MAŁGORZATA SOKÓŁ
dyrektor WUP w Lublinie

Spadek bezrobocia jest 
trwałym zjawiskiem, 
rezultatem wieloletniej 
pracy wielu instytucji, 
w tym podmiotów 
publicznych oraz sektora 
prywatnego. Jest to również 
efekt podejmowanych 
licznych działań w ramach 
programów unijnych, 
wdrażanych przez samorząd 
województwa lubelskiego.

SŁAWOMIR SOSNOWSKI
marszałek województwa 

lubelskiego

39 899 osób  
w wyniku realizacji projektów w ramach PO KL:

24 512 osób zostało zatrudnionych na podstawie 
umów o pracę i umów cywilnoprawnych
15 387 miejsc pracy zostało utworzonych w wyniku 
uzyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej 

21 683 osoby 
w wyniku realizacji projektów w ramach PO  WER

19 314 osób zostało zatrudnionych
2 369 osób uzyskało środki na podjęcie  
działalności gospodarczej

13 941 osób  
w wyniku realizacji projektów w ramach RPO WL 2014-2020

10 137 osób zostało  
zatrudnionych
3 804 miejsca pracy zostały utworzone w wyniku 
uzyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej 

4 614 osób  
uzyskało zatrudnienie w trakcie lub po zakończeniu udziału 

w ramach programów własnych WUP

1 190 osób – dwie edycje Outplacement
2 560 osób – programy regionalne  
w latach 2015-2016-2017
864 osoby w ramach Zlecania Działań Aktywizacyjnych 
– dwie edycje, drugi projekt w trakcie.

W latach 2010-2018  

80 137  
osób  podjęło 
zatrudnienie  

w tym:

Należy podkreślić, że Programy realizowane będą  
przez Zarząd Województwa Lubelskiego do końca 2023 r.

Drudzy w kraju
Województwo lubelskie zaję-
ło drugie miejsce w kraju w ze-
stawieniu przygotowanym 
przez Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju RP pod względem 
wykorzystywania środków 
z  Europejskiego Funduszu 
Społecznego. – Nasz region 
znalazł się na podium, nie tylko 
dzięki pracy urzędu marszał-
kowskiego, ale przede wszyst-
kim dzięki wnioskodawcom. 
Bez ich aktywności ten im-
ponujący wynik nie byłby 
możliwy. To nasza wspólna za-
sługa i liczę na dalszą owocną 
współpracę – ocenia Sławomir 
Sosnowski, marszałek woje-
wództwa lubelskiego. 

Do końca czerwca Zarząd 
Województwa Lubelskiego 
podpisał ponad 985 umów 
na kwotę blisko 1,5 mld zł. - 
W  sumie wykorzystaliśmy 
dotąd blisko 60% funduszy 
przeznaczonych w Regional-
nym Programie Operacyjnym 
na tzw. kapitał społeczny – 
mówi dyrektor Andrzej Kloc 
- W centrum działań Europej-
skiego Funduszu Społeczne-
go są zawsze ludzie, to na nich 
skupiamy swoją uwagę – do-
daje. 

Zyskują mieszkańcy
Departament EFS prowa-
dzi nabór wniosków na do-
f i n a n s o w a n i e  r o z w o j u 
przedsiębiorczości. Uczestnicy 
tego projektu mogą otrzymać 
bezzwrotne dotacje umożli-
wiające założenie firmy, a także 

biorstwa, ale również nowe 
przedszkola i żłobki, aby rodzi-
ce mogli wrócić do aktywności 
zawodowej i nie martwić się 
opieką nad dzieckiem. Z podpi-
sanych dotychczas umów o do-
finansowanie wynika, że takim 
wsparciem objętych zostanie 
prawie tysiąc osób. 

Realizowane są również pro-
jekty w zakresie kształcenia 
i doskonalenia nauczycieli, wy-
równywania szans edukacyj-
nych uczniów i doposażenia 
bazy dydaktycznej i naukowej. 
Przy pomocy unijnych fundu-
szy młodzi ludzie i nauczycie-
le mają zapewniony dostęp do 
nowoczesnego sprzętu oraz 
innowacyjnych metod na-
uczania. – W takich warunkach 
łatwiej jest pogłębiać swoją 
wiedzę i umiejętności. Nie od 
dziś wiadomo bowiem, że wła-
ściwe i ukierunkowane wy-
kształcenie pomaga w wejściu 
na rynek pracy – tłumaczy An-
drzej Kloc.

Oferta EFS
Dzięki dotacjom z EFS w całym 
województwie powstają także 
kluby seniora, dzienne domy 
opieki medycznej oraz dzien-
ne domy pomocy. Samorządy 
i inne instytucje chętnie sięgają 
po unijne pieniądze na ten cel. 
Są to jedynie przykłady szero-
kiej oferty EFS. We wrześniu 
ogłoszony zostanie konkurs 
dedykowany szkolnictwu za-
wodowemu oraz programom 
ukierunkowanym na wcze-
sne wykrywanie wad rozwo-
jowych i rehabilitację dzieci 
zagrożonych niepełnospraw-
nością i z niepełnosprawno-
ściami. Ostatni planowany 
nabór wniosków w tym roku 
ma dotyczyć dofinansowania 
na tworzenie i funkcjonowanie 
podmiotów ekonomii społecznej.   
 (WUP, EFS, KM)
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Walczymy  
z bezrobociem. 
Inwestujemy  
w mieszkańców!

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin 
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 
tel.: (81) 44 16 843, fax:(81) 44 16 853
BEZPŁATNA INFOLINIA 0 800 888 337
e-mail: efs@lubelskie.pl
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Dofinansowania 
projektów 

i inwestycji lokalnych 
z Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa 
Lubelskiego na lata 
2014-2020 stały się 
jednym z głównych 
źródeł dotowania 
naszej gminy. Widoczny 
progres, ukierunkowany 
na poprawę bytu 
mieszkańców, zachęca 
ludzi do osiedlania się.

ROBERT GAGOŚ
wójt gminy Baranów

G ospodarzem spo -
tkania jest  woje-
wództwo lubelskie, 
nagrodzone w kla-

syfikacji European Cities and 
Regions of the Future 2018/19 
jako jeden z 10 europejskich 
regionów o najlepszej strate-
gii przyciągania zagranicznych 
inwestycji. Siłą gospodarczą 
regionu są inteligentne specja-
lizacje: biogospodarka, medy-
cyna i zdrowie, informatyka 
i automatyka oraz energetyka 
niskoemisyjna. O europejskich 
innowacjach w tym obszarze 
porozmawiają eksperci z całe-
go świata.

Współpraca  
nauki i biznesu
– Zapraszam na II edycję Euro-
pejskiego Tygodnia Innowacji, 
która będzie o tyle wyjątkowa, 
że powstała we współpracy 
nauki i biznesu, w oparciu o kon-
sekwentnie budowane prze-
wagi gospodarcze związane 
z inteligentnymi specjalizacjami. 
Chcemy pokazać relacje oparte 
na innowacjach, wiedzy i dia-
logu młodych firm z doświad-
czonymi. W spotkaniu weźmie 
udział kilkanaście miast i regio-
nów partnerskich, co posłuży 

międzynarodowej wymianie 
dobrych praktyk – mówi Sławo-
mir Sosnowski, marszałek woje-
wództwa lubelskiego. 

Podczas Europejskiego Ty-
godnia Innowacji spotkają się 
przedstawiciele różnych sek-
torów i branż, np. medycyny, 
biotechnologii, fotoniki, techno-
logii kosmicznych, motoryzacji, 
produkcji żywności, admini-
stracji samorządowej, naukow-
cy oraz startupowcy. ETI 2018 
to przestrzeń do dyskusji oraz 
poznania wiedzy z wielu róż-
nych dziedzin, a także miejsce 
powstawania nowych pomy-
słów   w obszarze inteligentnych 
specjalizacji, badań, technologii 
oraz inżynierii. 

Gospodarka, medycyna  
i bioinnowacje
Wśród tematów wiodących  
II edycji Europejskiego Tygo-
dnia Innowacji są gospodarka 
4.0, medycyna 2.0 i bioinno-
wacje. W agendzie wydarze-
nia nie zabraknie również sesji 
poświęconych innym dzie-
dzinom gospodarki i życia pu-
blicznego, m.in. roli inspiracji 
w innowacjach, design thin-
king oraz roli przywództwa 
w rozwoju innowacji. ETI 2018 
zademonstruje siłę i potencjał 
województwa lubelskiego na 
bazie konkretnych projektów 
realizowanych we współpracy 
nauki i biznesu, które poddane 
zostaną dyskusji na szczeblu 

krajowym i międzynarodo-
wym.

Prelegentami na wydarzeniu 
będą eksperci reprezentujący 
szereg branż z zakresu nauki 
oraz biznesu. udział potwierdzi-
li m. in.: M.D., Ph.D., FRCP Ghi-
slain Opdenakker, - Kierownik 
Kliniki Immunobiologii, Rega 
Institute for Medical Research, 
Leuven - Belgia; dr Greg Mosier 
- Dziekan, Wyższa Szkoła Biz-
nesu, na University of Nevada, 
Reno - USA; Tina Quigley – Re-
gionalna Komisja Transportu 
Południowej Nevady, Nevada- 
USA; prof. dr hab. Maciej Żylicz 
- Prezes Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej; prof. dr hab. n. farm. 
Dariusz Matosiuk - Prorektor do 
Spraw Nauki, Uniwersytet Me-
dyczny w Lublinie; dr Grzegorz 
Brona - Prezes Polskiej Agencji 
Kosmicznej; prof. Rafał Ohme 
– Inemo, Neurohm, ekspert w 
dziedzinie emocji, światowy 
pionier w obszarze neuronauki 
konsumenckiej; Szymon Ho-
łownia – dziennikarz, pisarz i 
publicysta, mówca motywacyj-
ny oraz wielu innych znamieni-
tych ekspertów. Udział wezmą 
również delegacje z Azji, Sta-
nów Zjednoczonych oraz Unii 
Europejskiej.

Co zobaczymy  
na wydarzeniu?
–  W wielu sektorach gospo-
darki obserwujemy znako-
mite przykłady współpracy 
nauki z firmami wojewódz-
twa lubelskiego. Właśnie takie 
projekty pokażemy podczas  
II edycji Europejskiego Tygo-
dnia Innowacji. Wydarzenie 
to jest praktycznym połą-
czeniem dojrzałego biznesu 
z nauką oraz innowacyjnymi 
projektami, a także miejscem 
inspiracji i rozpoczęcia działań 
w kierunku rozwoju. Serdecz-
nie zapraszam do rejestracji 
na wydarzenie – Radosław Du-
dziński, dyrektor Lubelskie-
go Centrum Konferencyjnego 
w Lublinie. 

Do uczestnictwa w ETI 2018 
zaproszeni są m.in. przedsię-
biorcy i inwestorzy, naukowcy, 
doktoranci i studenci z kół na-
ukowych, startupy i spin-of-
fy, instytucje otoczenia nauki 
i biznesu czy też administra-
cja publiczna wspierająca roz-
wój innowacji. Zapraszamy 
wszystkich, których interesują 
tematy innowacji, inteligent-
nych specjalizacji, rozwoju 
biznesu oraz nauki. Zapisy już 
ruszyły.  (LCK)

Przygotowani na sukces
Od 18 kwietnia na terenie 
całego województwa trwa-
ją bezpłatne spotkania dla 
przedsiębiorców, samorzą-
dowców i instytucji otocze-
nia biznesu. Rozmawiamy 
o zmianach w JPK, VAT, CIT, 
S p l i t  P a y m e n t  i  p r z e d e 
wszystkim o RODO. Uczest-
nicy spotkań uczą się również 
o technikach mediacji i nego-
cjacji w biznesie. 

Ale to nie wszystko – na 
każde spotkanie przybywa 
gość specjalny w osobie wybit-
nego sportowca. Do działania 
motywowali już m.in. Robert 
Korzeniowski, Daniel Iwanek, 
Sylwia Gruchała, czy Otylia Ję-
drzejczak. Te trzy elementy, ja-
kimi są zmiany w przepisach, 
negocjacje w biznesie i gwiaz-
dy sportu powodują, że każdy 
uczestnik spotkania wychodzi 
z zastrzykiem energii i głową 

G mina Baranów jest 
jedną z mniejszych 
jednostek samorzą-
du terytorialnego 

w powiecie puławskim. Brak 
dużych zakładów przemysło-
wych, znaczących obiektów 
kultury materialnej, bazy tury-
stycznej, od zawsze determi-
nowały Baranów jako gminę 
mniej atrakcyjną pod wzglę-
dem inwestycyjnym – pozo-
stającą na uboczu Kazimierza 
Dolnego, Nałęczowa, Puław 
czy Janowca. Na przestrze-
ni ostatnich dwunastu lat ten 
stan uległ jednak radykalnej 
poprawie.

Umiejętne wykorzystanie 
środków z RPO
Zmiana jakości ściśle związa-
na jest z umiejętnym wykorzy-
staniem środków finansowych 
pochodzących z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Lubelskiego oraz 
przyjęcia racjonalnej strategii 
działania. Do priorytetowych 
zadań należą projekty zwią-
zane z poprawą jakości życia 
mieszkańców. W tym celu wła-
dze gminy podjęły działania 
na rzecz rozbudowy oczysz-
czalni ścieków w Baranowie. 
W ramach inwestycji powstał 
budynek techniczny, a w nim  
sterownia, prasa do osadów 
oraz pomieszczenie socjalne. 
Zakupiono też wóz asenizacyj-
ny, służący miejscowościom 
nie posiadającym kanalizacji. 

W ubiegłym roku przepro-
wadzono gruntowną mo-
dernizację infrastruktur y 
wodociągowej, przyczyniając 
się tym do realizacji celów po-
lityki ekologicznej Unii Euro-
pejskiej. Wójt Robert Gagoś 
tak widzi dzisiejszą sytuację 
swojego samorządu: „Znacznie 
poprawiliśmy stan gospodar-
ki komunalnej, układ komuni-
kacyjny oraz bezpieczeństwo 
społeczne. Środki na ochronę 
środowiska gwarantują nie-
naruszalność oraz podnoszą 
walory obszaru chronionego 
krajobrazu Pradoliny Wieprza. 
Na terenie gminy rozwija się 
też baza agroturystyczna”.

czeń i ubrania dla zawodników. 
Powstały izby regionalne w Ma-
łochwieju Małym oraz Fajsławi-
cach, stowarzyszenia z Rudnika, 
Dobryniowa i Brzezin wyposa-
żyły swoje siedziby, Lokalna Or-
ganizacja Turystyczna zakupiła 
wyposażenie niezbędne do pro-
mowania powiatu krasnostaw-
skiego na targach i jarmarkach, 
a Fundacja Janosik wyposażyła 
salę zabaw dla dzieci. Lokalni li-
derzy, ludzie z pasją i wizją, są 
podstawą rozwoju naszej małej 
ojczyzny. Współpraca z jednost-
kami samorządu terytorialnego 
przekłada się na inwestycje w in-
frastrukturę. Wyremontowano 
lub wybudowano nowe świetli-
ce, wiejskie domy kultury, drogi, 
place zabaw oraz boiska. Nasze 
10-letnie doświadczenie w reali-
zacji projektów oraz znakomita 
znajomość terenu i ciągły kontakt 
z ludźmi pozwalają podejmować 
tematy ważne dla rozwoju nasze-
go obszaru.  (SZPON)

Lokalna Grupa Działania 
Krasnystaw PLUS jest Sto-

warzyszeniem działającym 
od 2018 roku na obszarze 
miasta Krasnystaw oraz gmin: 
Łopiennik Górny , Żółkiewka, 
Siennica Różana, Fajsławice, 
Izbica, Gorzków, Rudnik, Kra-
śniczyn oraz Krasnystaw. 

Obszar, na którym koncentru-
jemy działania jest spójny pod 
względem gospodarczym, geo-
graficznym i kulturowym. To 
nasze miejsce na ziemi, o które 
dbamy, rozwijamy w obszarze 
przedsiębiorczości, zachowu-
jemy tradycje i wspieramy roz-
wój lokalnych społeczności. 
We współpracę angażujemy 
też mieszkańców. Z dumą pa-
trzymy na rozwijające się firmy, 
które otrzymały od nas wspar-
cie finansowe. Działają one 
w różnych branżach, zaspoka-
jają potrzeby mieszkańców, ale 
również powodują, że turystów 
na naszym terenie przybywa. 
Mamy satysfakcję widząc roz-
wijającą się klinikę stomatolo-
gii, tętniący życiem szczególnie 
zimą kompleks wypoczynkowy 
w Bobliwie oraz znakomicie roz-
wijającą się firmę Nierdzewni. 
Małe i średnie przedsiębiorstwa 
działające w produkcji i usługach 
szczególnie wpływają na rozwój 
lokalnych społeczności. W przed-
siębiorstwach tworzone są miej-
sca pracy, podatki wpływają do 
lokalnych samorządów, a młodzi 
ludzie, którzy tworzą rodzinne 
przedsiębiorstwa, nie muszą wy-
jeżdżać za pracą. Edukacja mło-
dych, osób po 50. roku życia oraz 
bezrobotnych i niepełnospraw-
nych jest dla nas jednym z prio-
rytetów. Z satysfakcją patrzymy, 
jak rozwija skrzydła Centrum 
Edukacji Zawodowej i Społecz-
nej, a przy nim nowo powsta-
ła Spółdzielnia Socjalna Własne 
Kąty. Kluczowe są dla nas działa-
nia w partnerstwie z organizacja-
mi pozarządowymi. Tylko w tym 
roku 16 organizacji otrzymało 
środki w ramach projektu gran-
towego. Ochotnicze Straże Po-
żarne zakupiły mundury galowe, 
kluby sportowe sprzęt do ćwi-

Misją Lokalnej Grupy 
Działania Krasnystaw 

Plus jest praca na rzecz roz-
woju obszarów wiejskich. 

DOROTA SAWA  
prezes zarządu LGD  

Krasnystaw Plus

MYŚLĄ GLOBALNIE 
DZIAŁAJĄ LOKALNIE 

Pokazujemy, co robią Lokalne Grupy Działania 

Gmina Baranów inwestuje 
w mieszkańców

IZBA REGIONALNA 

Inwestycje z myślą  
o mieszkańcach
W trosce o stworzenie odpo-
wiednich warunków do pro-
wadzenia zajęć z wychowania 
fizycznego, organizacji róż-
norodnych masowych im-
prez sportowo-rekreacyjnych 
oraz umożliwienie uczniom, 
członkom klubów sporto-
wych i mieszkańcom dostępu 
do uprawiania dyscyplin, wy-
budowano kompleks boisk 
sportowych o  nawierzchni 
z trawy syntetycznej. Wartość 
projektu wyniosła 1,38 mln zł. 
W latach 2012-2014 przepro-
wadzono generalne remonty 
wszystkich świetlic wiejskich 
znajdujących się na terenie 
gminy. Zadanie przełożyło się 
na wzrost poziomu integra-

cji lokalnej społeczności oraz 
wzmacnianie więzi między-
ludzkich i dobrych stosunków 
sąsiedzkich.

Poprawa stanu środowiska 
naturalnego, ochrony zdrowia 
oraz oszczędnego i racjonal-
nego wykorzystania zasobów 
naturalnych wymaga zasto-
sowania systemu energii od-
nawialnej. Montaż instalacji 
solarnych na 189 obiektach pry-
watnych w Gminie Baranów 
jest jednym z priorytetowych 
zadań w 2018 r. Łączna war-
tość projektu wyniosła blisko 
2 mln zł, w tym dofinansowa-
nie 1,5 mln zł. Znaczna ilość go-
spodarstw rolnych skorzystała 
również na zadaniu budowy 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków.

BUDYNEK TECHNOLOGICZNY 
oczyścialni ścieków w Baranowie po modernizacji

BOJOWY WÓZ STRAŻACKI zakupiony dla OSP Baranów

ŚWIETLICA WIEJSKA W ŚNIADÓWCE 
po modernizacji wraz z placem zabaw dla dzieci

Jeśli dopisuje Ci przedsiębiorczy apetyt i jesteś głodny 
kolejnych sukcesów, mamy dla Ciebie trzy apetyczne 
kąski, które komponują się w pełnowartościowy posi-
łek dla Twojej działalności. 

Lubelskie  
Smakuj biznes

EUROPEJSKI 
TYDZIEŃ 
INNOWACJI

ETI to jedno z unikalnych wydarzeń gospodarczych Europy Wschodniej. Ponad tysiąc uczestników 
I edycji, kilkadziesiąt paneli tematycznych oraz giełda startup zaoowocowały nowymi relacjami 
biznesowymi, partnerstwami i inwestycjami. 

Więcej informacji oraz 
rejestracja na wydarzenie na 

stronie www.etilubelskie.pl.

pełną pomysłów do dalszego 
działania. Przyjdź i przekonaj 
się sam. Informacje o najbliż-
szych spotkaniach znajdziesz 
na www.invest.lubelskie.pl.

NLab dla startupów
W październiku ub. roku woje-
wództwo lubelskie podpisało 
list intencyjny ze stanem Ne-
vada o dalszej współpracy. Dziś 
mamy opracowany scenariusz 
wparcia dla lubelskich startu-
pów, które będą mogły wyje-
chać do Nevady i tam uczyć się 
od najlepszych gigantów tech-
nologicznych. Zanim jednak to 
nastąpi, młodzi startupowcy 
będą mieli okazję zaprezento-
wać swoje pomysły na boot-
campie oraz na wrześniowym 
Demo Day podczas Europej-
skiego Tygodnia Innowacji.

W czerwcu w siedzibie na-
szego urzędu odbyło się także 
spotkanie dla zainteresowa-

nych programem akceleracyj-
nym, na którym wystąpił John 
Petkus – Honorowy Konsul RP 
w Las Vegas oraz Paweł Pietra-
sieński, dyrektor ds. projektów 
specjalnych w Biurze Guberna-
tora Stanu Nevada ds. Rozwoju 
Gospodarczego.

Nie przegap okazji do eks-
pansji swojego start-upu! 
Szczegóły już wkrótce na stro-
nie www.invest.lubelskie.pl.

Lubelskie to za mało?
Lubelscy eksporterzy mogą li-
czyć na wsparcie i profesjonalne 
doradztwo pracujących w Cen-
trum Obsługi Inwestora i Eks-
portera Ekspertów Pro-Eksport.

Na jakie wsparcie możesz li-
czyć? Jeśli dobrze mówisz po 
angielsku i masz łatwość nawią-
zywania kontaktów, będziesz 
mógł wziąć udział w zamknię-
tych spotkaniach Export Experts 
Club, na których pomagamy lu-

belskim firmom w sieciowaniu 
współpracy międzynarodowej.

Dodatkowo Eksperci Pro-Eks-
port zawsze służą pomocą w 
próbach pozyskania zagranicz-
nych partnerów biznesowych.

Cyklicznie organizowane 
są także spotkania pt. Akade-
mia Eksportera, na których 
zaproszeni eksperci dzielą się 
fachową wiedzą oraz przedsta-
wiają liczne case studies. Dzię-
ki części warsztatowej spotkań 
uczestnicy szybko utrwalają 
świeżo zdobytą wiedzę.

Dobrze mówisz, ale…
…nie znalazłeś tego, czego szu-
kałeś? Być może znamy sposób, 
aby pomóc Ci inaczej. UMWL 
ma swój biznesowy One Stop 
Shop. To Biznes Lubelskie. 
Wszystko, co musisz zro-
bić to napisać lub zadzwonić:  
coie@lubelskie.pl, 81 537 16 15.  
 (DGiWZ) 

PAWEŁ PIETRASIEŃSKI, 
Dyr. ds. Projektów Specjalnych 
w Biurze Gubernatora Stanu 
Nevada ds. Rozwoju 
Gospodarczego podczas 
spotkania w UMWL, 15 .06.2018 r.

ROBERT KORZENIOWSKI 
podczas spotkania Biznes 
Lubelskie 2018 w Lublinie

Drogi i szlaki 
komunikacyjne
Strategicznym zadaniem 
jest budowa nowych dróg 
gminnych oraz poprawa 
istniejących szlaków ko-
munikacyjnych. Inwesty-
cje drogowe ściśle związane 
są z wymianą oświetlenia 
ulicznego. 

Nakłady inwestycyjne 
w minionych latach utrzy-
mywały się na poziomie osią-
gającym nawet 24% całości 
wydatków z budżetu. Suma 
inwestycji poniesionych 
w ciągu ostatnich dwunastu 
lat wyniosła prawie 18,5 mln 
zł, co jest imponującą kwotą, 
jak na gminę wiejską o takich 
uwarunkowaniach. Pomimo 
tak dużych nakładów, wydat-
ki przeznaczone na obsługę 
zadłużenia nie przekroczy-
ły nigdy 0,4% budżetu. Od 
wielu lat Baranów utrzymu-
je się w krajowej czołówce 
gmin, ponoszących najniż-
sze wydatki administracyjne 
w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. 

 ŁUKASZ PASIM

K rótkometrażowa anima-
cja Joanny Polak „Weł-

n i a k i” ,  k t ó r e j  p r o d u kc j a 
została dofinansowana m.in. 
przez Samorząd Wojewódz-
twa Lubelskiego zdobyła kolej-
ną nagrodę!

Po wyróżnieniu na II Fe-
stiwalu Świat Maklaka i Jego 

Przyjaciół, w połowie czerwca 
w Konstancinie Jeziornej, tym 
razem film zajął pierwsze miej-
sce podczas 6. Constantine´s 
Gold Coin Animation Film Fe-
stival w serbskiej miejscowo-
ści Nis.

- Gratuluję Pani Joannie! 
„Wełniaki" to niezwykła histo-
ria o wełnianym świecie, który 

jak każdy animowany świat 
rządzi się swoimi prawami. 
Cieszę się, że Samorząd Wo-
jewództwa Lubelskiego mógł 
dorzucić cegiełkę do powsta-
nia tego filmu – mówi Krzysz-
tof Grabczuk, wicemarszałek 
województwa lubelskiego.

Już we wrześniu „Wełnia-
ki" zostaną pokazane na In-

ternational Film Festival 
w koreańskim Pjongczangu 
i tym samym będą pierwszym 
polskim filmem prezentowa-
nym na tym festiwalu.

W przyszłym roku anima-
cję będą mogli obejrzeć także 
widzowie w wielu krajach na 
świecie między innymi w USA 
i Brazylii.  (SAB)

Kolejna nagroda dla „Wełniaków"!

Wydarzenia 
towarzyszące: 
•  Debata miast i regionów 
partnerskich województwa 
lubelskiego – międzynarodowy 
charakter wydarzenia podkre-
ślony został przez zaproszenie 
przedstawicieli samorządów z 
całego świata. Swoją obecność 
potwierdzili przedstawiciele 
regionów z Ameryki Północnej, 
Azji, UE i Europy Wschodniej. 
Debata, która jest okazją do dys-
kusji i wymiany doświadczeń, a 
także szansą na podsumowanie 
inicjatyw ponadregionalnych, 
będzie inauguracją 4-dniowego 
kongresu gospodarczego, w ra-
mach Europejskiego Tygodnia 
Innowacji. 
•  Dzień Otwartych Labora-
toriów Uczelni Wyższych  
–  warsztaty w wybranych la-
boratoriach oferujących usługi 
dla biznesu, Forum Młodych 
Naukowców oraz finał konkursu 
Giełdy Startup / Startup Exchan-
ge zorganizowane w ramach 
współpracy Europejskiego Tygo-
dnia Innowacji z Lubelskim Festi-
walem Nauki. 
• Gala Innowacji  będąca 
zwieńczeniem konkursu organi-
zowanego wspólnie z partnerem 
wydarzenia Lubelską Agencją 
Wspierania Przedsiębiorczości. 
Podczas gali uhonorowane zo-
staną wyróżniające się innowa-
cyjne projekty z województwa 
lubelskiego.



// sierpień 2018 // www.lubelskie.pl //// PISMO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO // 

P ołożony na wzgórzu 
monumentalny obiekt, 
wzniesiony w XIV stu-
leciu za panowania 

Kazimierza Wielkiego, przez 
wieki był świadkiem ważnych 
wydarzeń historycznych. 

Znak Dziedzictwa 
Europejskiego
Zabudowa lubelskiego wzgórza 
zamkowego stanowi unikalny 
zespół zabytków, wśród których 
zachowały się dwa obiekty śre-
dniowieczne: romański donżon 
z I poł. XIII w. oraz gotycka Kapli-
ca Trójcy Świętej, uhonorowana 
Znakiem Dziedzictwa Europej-
skiego – jeden z najcenniejszych 
zabytków sztuki średniowiecz-
nej w Polsce i w Europie. W la-

tach 1416-1418 z  inicjatywy 
Władysława Jagiełły jej wnętrze 
zostało pokryte bezcenną po-
lichromią bizantyńsko-ruską. 
W tym roku będziemy obcho-
dzić 600-lecie powstania tych 
wyjątkowych malowideł.

Budynek zamku w  zna-
nym dziś kształcie powstał  
w XIX w. z przeznaczeniem na 
więzienie, które funkcjonowa-
ło do 1954 r. Od 1957 r. obiekt 
jest siedzibą główną Muzeum 
Lubelskiego.

Najliczniej odwiedzane 
miejsce w województwie
Muzeum Lubelskie w Lubli-
nie zostało założone w 1906 r. 
i należy do najstarszych i naj-
większych instytucji kultural-

nych we wschodniej Polsce. 
Gromadzi najbogatsze i naj-
cenniejsze w regionie zbio-
ry polskiego i europejskiego 
dziedzictwa kulturowego, 
obejmujące wiele dziedzin, od 
archeologii po sztukę współ-
czesną. Warto wspomnieć, że 
Muzeum jest jednym z naj-
bardziej znanych i najliczniej 
odwiedzanych miejsc w wo-
jewództwie. Współpracuje 
z muzeami oraz innymi insty-
tucjami w Polsce i za granicą 
w zakresie ochrony, badania 
i upowszechniania dziedzic-
twa kulturowego. Prowadzi 
zajęcia edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży, a także Zespół Wie-
dzy o Sztuce Lubelskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. 

Zamek Lubelski od wielu lat 
jest miejscem międzynarodo-
wych spotkań i konferencji. 
Służą one podkreśleniu roli 
Lublina jako pomostu między 
wschodnią i zachodnią Europą. 

Wystawy i... koncerty
Działalność Muzeum to także 
koncerty na Zamku Lubelskim, 
promocje wydawnictw, Noc 
Muzeów, udział w imprezach 
kulturalnych miasta i regionu 
oraz ogólnopolskich, a także 
współpraca z  instytucjami 
zagranicznymi w  zakresie 
organizacji wystaw międzyna-
rodowych.

Jednym z podstawowych 
działań statutowych Muzeum 
Lubelskiego jest działalność 

wystawiennicza. „W ostatnich 
latach udało nam się zorgani-
zować kilka znaczących wy-
staw, aby przypomnieć prace 
Zdzisława Beksińskiego, Pablo 
Picassa czy malarzy Norman-
dii” – mówi dr Katarzyna Miecz-
kowska, Dyrektor Muzeum. 

Wakacyjne wystawy
W sezonie letnim zapraszamy 
na Zamek Lubelski do zwiedza-
nia wystaw „Tadeusz Mysłow-
ski. Studio/Pracownia” oraz 
Kolekcji Rodziny Hofmanów – 
daru dla Muzeum Lubelskiego.

W  Bramie Krakowskiej 
Muzeum prezentuje wysta-
wę „Akwarelowe przestrze-
nie”. W Muzeum Literackim 
J. Czechowicza można oglą-

d a ć  w y s t a w y  „ P o r t r e t y 
z wierszy i pamięci”  oraz „Po-
dwójne spojrzenie”. Dworek 
Pola zaprasza do zwiedzania 
stylowego wnętrza oraz na 
okolicznościowe odczyty 
i wieczory autorskie. Można 
także zajrzeć do Muzeum Mar-
tyrologii „Pod Zegarem”, aby 
zobaczyć nową ekspozycję 
w świeżo wyremontowanej 
siedzibie.

Warto tu przyjechać, ode-
tchnąć atmosferą styku kultur 
i obejrzeć obraz Matejki „Unia 
Lubelska” w miejscu, gdzie 
w 1569 roku toczyły się obrady 
polsko-litewskie.  (KM, DEKiS)

Informacje i kontakt na stronie 
www.muzeumlubelskie.pl
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Przy okazji wakacyjnej 
wizyty w stolicy regionu warto 
odwiedzić Zamek Lubelski. 

T ak wygląda dzisiaj ko-
lejny odcinek trasy 
wo j e wó d z k i e j  8 1 4 

między Radzyniem Pod-
laskim i Parczewem. Teraz 
mieszkańcy z północy regio-
nu łatwiej dojadą do krajów-
ki nr 63 w stronę Lublina. To 
otwiera im drogę wprost na 
ekspresówkę S17 do Warsza-
wy.
Nie tak dawno odcinek wo-
jewódzkiej osiemset czter-
n a s t k i ,  b i e g n ą c y  p r ze z 
powiaty radzyński i  par-
czewski, był w opłakanym 
stanie. Kto jeździł tą drogą, 
ten doskonale wie, że kole-
iny, wyboje i wyraźne ubyt-
ki w  asfalcie były normą. 

Dzisiaj nie ma po nich śladu, 
a jezdnię pokrywa równiutki 
dywanik czarnej, bitumicz-
nej masy. 

Firma Strabag, główny wy-
konawca robót, gruntownie 
wyremontowała 14-kilo-
metrow y odcinek drogi 
814. Obok nowej, szerokiej 
nawierzchni pojawiły się 
chodniki i 2,5 kilometrowa, 
dwustronna ścieżka dla ro-
werzystów. Powstały też 
ronda w Niewęgłoszu i Su-
chowoli. Sporo działo się pod 
ziemią. Wymieniono sieci 
kanalizacyjne, gazowe, elek-
tryczne oraz oświetlenie. Re-
montu doczekał się też most 
w Suchowoli.

– Ta droga będzie Państwu 
służyć przez wiele lat. Przede 
wszystkim poprawi Wasze 
bezpieczeństwo – podkre-
ślał marszałek Sławomir So-
snowski podczas otwarcia 
osiemset czternastki.

Trasa ma strategiczne zna-
czenie dla mieszkańców po-
wiatu radzyńskiego. Dzięki 
niej łatwiej i szybciej dojadą 
teraz do drogi krajowej nr 63 
w stronę Lublina. W efekcie 
bezpośrednio wskoczą na ob-
wodnicę stolicy wojewódz-
twa, czyli ekspresową S17.

Inwestycja realizowana 
przez Samorząd Wojewódz-
twa Lubelskiego kosztowa-
ła prawie 46 mln zł, z czego 
38,5 mln zł  pochodziło 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. To nie pierw-
szy remont tej drogi, który 
wsparły fundusze euro-
pejskie. Z dotacji poprzed-
niego RPO przebudowano  
6,5 km. Wtedy prace pochło-
nęły ponad 20 mln zł, w tym 
16,7 mln zł to wkład Unii Eu-
ropejskiej.   
 (FLOR)

Droga 814: szybko, 
bezpiecznie i bez dziur!

Ta droga będzie Państwu 
służyć przez wiele lat. 
Przede wszystkim poprawi 
Wasze bezpieczeństwo.

SŁAWOMIR SOSNOWSKI
marszałek województwa 

lubelskiego

Muzeum lubelskie

UZDROWISKO NAŁĘCZÓW to 
połączenie tradycyjnego kurortu z nowo-
czesnym centrum SPA & Wellness. Szczyci 
się 200-letnią tradycją wodolecznictwa. 
Zaprasza przez cały rok zarówno na week-
endowe pobyty, jak i dłuższy wypoczynek.

Wody lecznicze z lokalnych złóż charak-
teryzują się słabym zmineralizowaniem, co 
pozwala na stosowanie ich bez ograniczeń. 
Specyficzny, niskobodźcowy mikroklimat 
uzdrowisko zawdzięcza lokalizacji w tzw. 
Niecce Nałęczowskiej. Wyjątkowość tego 
miejsca sprawiła, że Nałęczów zyskał status 
uzdrowiska klimatyczno-kardiologiczne-
go, jedynego tego typu jednoprofilowego 
w Polsce, leczącego choroby kardiologicz-
ne i nadciśnienie. 

Zakład Przyrodoleczniczy uzdrowiska 
oferuje ponad 50 zabiegów fizjoterapeu-
tycznych, które można uzupełnić usługa-
mi odnowy biologicznej. Nowoczesne SPA 
Nałęczów mieści się w Termach Pałaco-
wych, położonych na skraju Parku Zdrojo-
wego. Świadczy zabiegi z wykorzystaniem 
hydroterapii i elektrostymulacji, poleca 
m.in. masaże relaksacyjne oraz zabiegi 
pielęgnacyjne na ciało i twarz w salonie ko-
smetycznym. Ofertę Uzdrowiska Nałęczów 
dopełnia kompleks „Atrium” z basenem 

Aquatonic z torami do pływania, gejzera-
mi, sztuczną rzeką, łóżkami bąbelkowy-
mi, dyszami do hydromasażu i kaskadą 
wodną. W kompleksie znajdują się także 
sauny sucha i mokra oraz jedyny w Polsce 
basen białej glinki. 

Uzdrowisko Nałęczów dysponuje 
pokojami w zabytkowym, odrestauro-
wanym i zmodernizowanym budynku Sa-
natorium Książę Józef oddającym klimat 
dawnego Nałęczowa. Z kolei Pawilon An-
gielski w stylu eleganckiego pensjonatu 
oraz Termy Pałacowe z zapleczem SPA za-
praszają osoby lubiące bardziej nowocze-
sne wnętrza.  

MUSI LUBLIN rozpoczęła działal-
ność w 1950 roku. Wiele lat funkcjonowała 
pod kolejnymi nazwami jako spółdzielnia. 
W 2012 roku przekształcono ją w spół-
kę z o.o. Logo firmy jest rozpoznawane 
w środowiskach osób niepełnosprawnych 
w całej Polsce. 

MUSI Lublin specjalizuje się w sprze-
daży i produkcji wyrobów ortopedycz-
no-rehabilitacyjnych, umożliwiających 
niepełnosprawnym łagodzenie przebiegu 
chorób, kompensowanie urazów lub ak-
tywną rehabilitację – zgodnie z mottem 
firmy „Z nami pokonasz bariery”. Nowo-
czesne Centrum Zaopatrzenia Ortopedycz-
no-Rehabilitacyjnego w Lublinie przy ul. 
Magnoliowej zatrudnia pracowników inży-
nierii biomedycznej, ortopedycznej i prote-
tycznej, fizjoterapeutów, techników 
ortopedów z długoletnim doświad-
czeniem. Centrum wyposażone 
jest w maszyny i urządzenia, dzięki 
którym wysoko wykwalifikowana 
kadra wykonuje m.in. protezy koń-
czyn górnych i dolnych, aparaty, 
gorsety i kołnierze, obuwie i wkład-
ki ortopedyczne z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych technologii 
i materiałów.  

MUSI LUBLIN posiada sieć specjalistycz-
nych sklepów zaopatrzenia medyczne-
go na terenie województwa lubelskiego. 
Współpracuje też z zagranicznymi lidera-
mi innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie 
zaopatrzenia ortopedyczno-rehabilitacyj-
nego. 

Od 1991 roku MUSI LUBLIN ma status 
zakładu pracy chronionej, którego nad-
rzędnym celem jest promowanie rehabili-
tacji zawodowej i społecznej, a tym samym 
zmniejszenie ograniczeń zawodowych 
osób niepełnosprawnych, stanowiących 
90% pracowników spółki.

Uhonorowaniem działalności MUSI LU-
BLIN są liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. 
medal Twórcy Polskiej Rehabilitacji oraz 
certyfikat Marka Lubelskie. 

Na terenie Parku Krajobrazowego „Pod-
laski Przełom Bugu”, w otoczeniu wody 
i lasów sosnowych znajduje się „URO-
CZYSKO ZABOREK”. Miejsce 
z duszą. Pensjonat z klimatem staroświec-
kiego zaścianka.

Zaborek to usytuowany na ponad 
70 ha kompleks zabytkowych obiektów 
w drewnianej architekturze - odnowio-
nych i przystosowanych do celów hotelo-
wo-szkoleniowych. Dysponuje noclegami 
dla 100 osób w Plebanii z 1880 r., Wiatraku 
„Koźlaku”, Zaścianku czy Bielonym Dworku 
pamiętającym czasy powstania stycznio-
wego 1863 r. 

Pensjonat o każdej porze roku zapew-
nia poczucie spokoju, zachwyca urodą ota-

GACA SYSTEM to program od-
chudzania, wyróżniający się na rynku 
kompleksowym podejściem do pacjenta 
i systemowością. Powstał z myślą o oso-
bach pragnących zredukować wagę i za-
dbać o swoje zdrowie.

Jest to indywidualnie dobrany sys-
tem diet i treningów dostosowanych do 
obecnego stanu zdrowia i formy pacjenta, 
a także program regeneracji i regularnej 
motywacji. To właśnie indywidualne podej-
ście oraz wsparcie motywacyjne i psycho-
logiczne czynią z GACA SYSTEM skuteczną 
metodę opanowywania otyłości.

Założycielem i pomysłodawcą GACA 
SYSTEM jest Konrad Gaca - ekspert ds. 
zwalczania otyłości, specjalista żywienio-
wy CNS, trener klasy Master amerykańskiej 

Federacji PROPTA, prezes Stowarzyszenia 
Zapobiegania Otyłości „Fatkillers”, zało-
życiel Fundacji „Dlaczego?”, autor książek 
m.in. „Moje odchudzanie” czy „Kuchnia fit”.  

Działalność GACA SYSTEM przyczynia 
się do wzrostu świadomości w zakresie oty-
łości i jej leczenia, motywuje do zdrowego 
stylu życia – zbilansowanej diety, aktywno-
ści i regeneracji. GACA wspiera swoich pa-
cjentów na wszystkich tych płaszczyznach 
i dodatkowo zachęca do pracy nad sobą, by 
odzyskać sprawność i zdrowie. 

GACA SYSTEM prowadzi obecnie 6 
ośrodków stacjonarnych w Polsce: w War-
szawie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, 
Lublinie i Zamościu. oraz platformę online, 
z której korzystają ludzie na całym świecie. 

GACA SYSTEM wyróżniono i nagro-
dzono m.in. certyfikatem 
„Wysoka Jakość w Ochronie 
Zdrowia”, pierwszymi miej-
scami w  Złotej Siódemce 
Branży Fit, Zdrowia i Urody 
(2016) oraz w Złotej Siódem-
ce Branży Sportowej i Rekre-
acyjnej (2015) w rankingach 
portalu TV EXPO przepro-
wadzanych wspólnie z Pol-
satem.

BIOMED-LUBLIN WYTWÓR-
NIA SUROWIC I SZCZEPIO-
NEK S.A. to firma farmaceutyczna, 
której historia sięga 1944 roku. Na jej po-
wstanie miała wpływ sytuacja epidemio-
logiczna w Polsce pod koniec II wojny 
światowej. W zakładzie produkowano mię-
dzy innymi szczepionki przeciw wściekliź-
nie, czerwonce i durowi brzusznemu.

 Lata 50.,70. i 80. ubiegłego wieku to 
dla wytwórni okresy dynamicznego roz-
woju, znacznego wzrostu zatrudnienia, 

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)

Urok w  
dawnym stylu

Wszystko  
dla zdrowia

Zdrowe  
odchudzanie

Pomagają po-
konać bariery

Zdrowie  
i wypoczynek

W krainie dzie-
cięcych marzeń

unowocześniania procesów produkcyj-
nych, wprowadzania nowych technologii, 
rozszerzania asortymentu i modernizacji 
urządzeń. Dzisiejsza nazwa zakładu funk-
cjonuje od końca 1999 roku. 

Misją Biomedu jest produkcja leków 
najwyższej jakości. W 1959 roku firma roz-
poczęła wytwarzanie preparatu bakteryj-
nego pod nazwą Lakcid, przeznaczonego 
do stosowania m.in. w trakcie i po zakoń-
czeniu terapii antybiotykowej. Dziś są to już 
preparaty grupy Lakcid (forte, L) a najnow-
szą propozycją Biomedu jest Lakcid forte 
w kapsułkach, dotychczas dostępny wy-
łącznie w postaci tradycyjnych ampułek.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic 
i Szczepionek jest producentem produk-
tów leczniczych, od lat cieszących się za-
ufaniem i uznaniem lekarzy i pacjentów. 
Produkowane przez BIOMED preparaty 
lecznicze, wyroby medyczne i odczyn-
niki laboratoryjne spełniają wymagania 
jakościowe, co jest potwierdzone certyfi-
katami. BIOMED wciąż udoskonala swoje 
produkty, tak by zaspokajały wymagania 
rynkowe oraz były zgodne z najwyższymi 
standardami współczesnej farmacji. Firma 
kieruje się zasadą: „Dla nas najważniejsze 
jest Twoje zdrowie”.

W okolicy Nałęczowa odnajdziemy nie-
zwykłe apartamenty z widokami na wąwo-
zy lessowe, umieszczone kilka metrów nad 
ziemią, w koronach drzew. „W DRZE-
WACH”  to pierwsze takie miejsce 
w Polsce. Szczególnie polecane osobom 
szukającym ciszy i spokoju w otoczeniu 
pięknej natury. 

Podobno pomysł zrodził się z dziecię-
cych marzeń o domku na drzewie, jedynym 
w swoim rodzaju miejscu, które pozwalało-
by oderwać się od codziennych spraw.

Apartamentów „W Drzewach” jest kilka. 
„Sosna” zawieszony jest bez użycia podpór 
nad jednym z wąwozów, na wysokości od 
2 do 4,5 m nad ziemią. Zaskakuje wejście 
do tego dwupoziomowego apartamentu 
o łącznej powierzchni 25 metrów kwadra-
towych, wciśnięte między rosną-
ce obok siebie gigantyczną sosnę 
i smukły klon. Kolejny apartament 
– „Grab” jest odrobinę mniejszy, ale 
za to z pięknym widokiem. Wcho-
dzi się do niego po trapie zawieszo-
nym nad urwiskiem, a przez tarasy 
– wejściowy i wypoczynkowy prze-
chodzą pnie drzewa, od którego 
pochodzi jego nazwa. „Jodła” to 
domek, którego konstrukcja po-

łożona jest najwyżej. „Tuja Spa” to strefa 
sauny, w której możemy poddać się relak-
sującym masażom. 

Pobyt w apartamentach mogą uprzy-
jemnić dodatkowe atrakcje, m.in. wy-
cieczka w  korony drzew połączona 
z wspinaczką, „rzeźby” w drewnie czyli 
pokaz i nauka podstaw obróbki drewna, 
obserwacja wysokościowa, w trakcie któ-
rej pod okiem instruktora wchodzimy na 
wierzchołek drzewa i wspólnie montujemy 
bezpieczne stanowisko do obserwacji. To 
propozycja dla miłośników przyrody, orni-
tologów i pasjonatów fotografii. 

Apartamenty „W drzewach” zostały 
uhonorowane wieloma prestiżowymi ty-
tułami, m.in. Marka Lubelskie i Ambasador 
Wschodu 2015.

czającego go pejzażu i urokiem stylowych 
wnętrz. Goście Zaborka mogą skosztować 
pierogów: z soczewicą, kaszą gryczaną, 
szlacheckich - z ziemniakami i skwarka-
mi, pyzów, cepelinów i knedli czy wielu 
zapomnianych potraw, jak kulebiak czy 
żebroczka, a także domowych słodkości 
- racuchów, syrników, bułeczek, drożdżó-
wek z kruszonką. W trakcie ognisk królują 
tam tartuny, kibiny, kiszki czy baby ziem-
niaczane z aromatycznymi grzybowymi 
sosami. Używane do produkcji potraw 
warzywa pochodzą z własnego, ekologicz-
nego ogródka. W ofercie Zaborka znajdują 
się warsztaty m.in. wypieku chleba czy le-
pienia pierogów prezentujące tradycyjne 
receptury i metody przygotowywania pod-
laskich dań. 

Zaborek to dogodne miejsce do przy-
jazdów  indywidualnych, a także szkoleń, 
zjazdów, imprez integracyjnych, tema-
tycznych  lub okolicznościowych. Do dys-
pozycji gości pozostają rosyjska bania, plac 
zabaw, ogród Bazylego Albiczuka, dębowy 
zakątek, zielnik i liczne altany. Oprócz tytu-
łu Marka Lubelskie, „Uroczysko Zaborek” 
jest laureatem konkursów m.in. na Najlep-
szą Europejską Destynację Turystyczną czy 
Hity Turystyki Wiejskiej. 




