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7. edycja konkursu:
Lubelskie w obiektywie!

Zachęcamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim
Konkursie Fotograficznym „Lubelskie. Smakuj
życie”. Do wygrania cenne nagrody!
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Poznaliśmy najlepsze
lubelskie smaki

Spotkania Smakuj Lubelskie 2018 dobiegły końca. Miłośnicy
regionalnych produktów i wytwórcy żywności zdobyli cenną
wiedzę na temat promowania swojej kulinarnej działalności.

FOT. FREEPIK
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Inwestujemy
i budujemy
na potęgę
Według ogólnopolskiego miesięcznika
samorządowego „Wspólnota” województwo lubelskie
zajęło drugie miejsce w kraju pod względem
wydatków inwestycyjnych.

FOT. UMWL
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Lubelska młodzież
jest przedsiębiorcza!

Rozwijamy obszary wiejskie

W

ZDAJEMY SOBIE SPRAWĘ, ŻE
PRACUJĄCY LUDZIE, Z DUŻĄ
SIŁĄ NABYWCZĄ, TO MOTOR
GOSPODARKI. DLATEGO JUŻ
TERAZ PRZYCIĄGAMY DO
NAS INWESTORÓW
Sławomir Sosnowski
marszałek woj. lubelskiego

Szanowni Państwo,

D

obiega końca V kadencja Sejmiku Województwa Lubelskiego. Radni województwa lubelskiego przez cztery lata pracowali na rzecz rozwoju naszego wspaniałego
regionu. Samorządy gminne, powiaty i województwo zrealizowały wiele inwestycji, projektów i wydarzeń, które
budują Lubelskie. Tą drogą serdecznie dziękuję wszystkim samorządowcom za pracę, którą wykonali na przestrzeni ostatnich lat.
Jako samorząd patrzymy w przyszłość i zmieniamy to,
na co mamy wpływ. Fundusze unijne bardzo nam w tym
pomagają. Zrobiliśmy dużo, wybudowaliśmy lotnisko,
dzięki mostowi na Wiśle, powstałemu w ciągu drogi wojewódzkiej 747 w miejscowości Kamień poprawiliśmy
skomunikowanie regionu z resztą kraju, cały czas remontujemy drogi wojewódzkie. Inwestujemy w placówki
kultury i jednostki ochrony zdrowia. Po latach stagnacji
pozostałej po komunizmie, zbudowaliśmy Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
Zdajemy sobie sprawę, że pracujący ludzie, z dużą siłą nabywczą, to motor gospodarki. Dlatego już teraz przyciągamy
do nas inwestorów, stawiamy na inteligentne specjalizacje
widząc w nich koło zamachowe rozwoju gospodarczego regionu. Kładziemy nacisk na te działania, które przyciągają
do regionu inwestycje. Organizujemy szkolenia dla przedsiębiorców i j.s.t. dotyczące wdrażania w województwie
lubelskim systemu wsparcia inwestycji w ramach Biznes
Lubelskie. Wspólnie organizujemy przyjazdowe misje gospodarcze. Zapewniamy wsparcie pilotów inwestycyjnych,
którzy uczestniczą w całym procesie inwestycyjnym i mają
wiedzę ekspercką na temat terenów, prowadzenia działalności w Polsce, ulg i zachęt inwestycyjnych. Co do atrakcyjności inwestycyjnej, to ma ona wiele wymiarów, zaczynając
od dostępności transportowej, kosztów pracy, wielkości
i jakości rynku pracy, chłonności rynku zbytu, poziomu infrastruktury nie tylko gospodarczej, ale i społecznej, poziomu rozwoju gospodarczego, aż po poziom bezpieczeństwa
powszechnego. Muszę z satysfakcją powiedzieć, że nasze
województwo pod względem wszystkich tych wskaźników
plasuje się coraz wyżej.
Sławomir Sosnowski
Marszałek Województwa Lubelskiego
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ciągu ostatnich kilku miesięcy głośniej zrobiło się o zdolnej
i przedsiębiorczej młodzieży
z województwa lubelskiego. Informacje
o ich sukcesach często obiegały cały świat,
ale czy ludzie w regionie byli świadomi
tych osiągnięć? Nie byli, aż do 18 września.
Wtedy właśnie w CSK w Lublinie
przedsiębiorcza młodzież z całego województwa wzięła udział w niestandardowej lekcji przedsiębiorczości „Biznes
Lubelskie z klasą”. Konferencja miała
na celu zwrócenie uwagi na rozwijanie
postaw proprzedsiębiorczych wśród
młodych osób poprzez budowanie świadomości na temat przedsiębiorczości,
właściwego podejścia do biznesu oraz
możliwości, jakie oferują różnego rodzaju
podmioty, w tym także publiczne.
– „Biznes Lubelskie z klasą” to pomysł
powstały po sukcesach zwyczajnych młodych ludzi, którzy przywożą te sukcesy
z całego świata. To efekt sukcesu grupy
z Kraśnika, to pokłosie wielu sukcesów
startupowych. Stwierdziliśmy, że młodzi
ludzie powinni mieć własne poważne
wydarzenie, gdzie zaprezentują to, co im
się udało osiągnąć – mówi Artur Habza,
dyrektor departamentu gospodarki
w urzędzie marszałkowskim.
Podczas konferencji nie zabrakło także
innych interesujących wystąpień prelegentów. Uczestnicy mogli posłuchać
m.in. o tajnikach budowania robotów, dowiedzieć się, jak za niewielkie pieniądze
zwiedzać świat, czy przekonać się, jak wykorzystywać siłę mediów społecznościowych do działań charytatywnych o czym
mówił Filip Chajzer.
– Przesłaniem „Biznes Lubelskie
z klasą” było pokazanie, że mając kilkanaście lat można być aktywnym i przedsiębiorczym, można funkcjonować
w różnego typu organizacjach pozarządowych. Z jednej strony to Biznes Lubelskie
z „klasą”, czyli wyższą jakością, ale z drugiej strony z „klasą”, czyli naciskiem na to,
że i w szkole średniej można podejmować
biznesowe wyzwania – wyjaśnia marszałek Sławomir Sosnowski.
W wydarzeniu udział wzięło ponad
tysiąc uczestników. Była to w większości
młodzież szkół średnich, ale na sali nie zabrakło również studentów oraz przedstawicieli różnych środowisk biznesowych.
Lubelska młodzież mocno interesuje
się robotyką. Wszystko za sprawą kraśnickiej młodzieży skupionej wokół drużyny
Spice Gears. Drużyna już od kilku lat z sukcesami reprezentuje nie tylko województwo lubelskie, ale i całą Polskę na licznych
turniejach oraz olimpiadach odbywają-

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

SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ
przyciągnęło tłumy młodych ludzi

Jestem pewien, że to, co zaczęło się w Kraśniku, rozprzestrzeni
się na całe województwo lubelskie
i później na Polskę.
ANDRZEJ MAJ, starosta kraśnicki

SPICE GEARS na scenie

cych się na całym świecie. W ubiegłym
roku zdobyli srebrny medal na światowej
olimpiadzie robotycznej First Global Challenge. W tym roku bronili tytułu, a starania
drużyny zostały nagrodzone brązowym
medalem. W tym sezonie zmagań robotów drużyna zdobyła aż 8 nagród.
Po powrocie do Polski z ostatniej olimpiady, młodzież z Kraśnika nie osiadła na
laurach. Widząc rosnące zainteresowanie
rówieśników budową robotów, szybko
zabrała się za realizację unikalnego w skali
kraju pomysłu, jakim jest Lubelskie: Liga
Robotyki.
To pierwszy w regionie przeprowadzany
na szeroką skalę konkurs robotyki skierowany do młodzieży szkół średnich. Celem
konkursu jest promocja robotyki i mechatroniki wśród uczniów naszego regionu.
Uczniowie tworzący drużyny zaprojektują,
a następnie zbudują i zaprogramują roboty
przystosowane do tematyki turnieju. Przez
9 tygodni uczniowie będą zgłębiać zaplecze wiedzy technicznej i szlifować umiejętności, które nie są dla nich dostępne na

e-mail: komunikacja@lubelskie.pl
Redaguje: Kancelaria Marszałka
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

tym etapie nauki szkolnej. Wraz z budową
i programowaniem robota, drużyny są
zobowiązane do stworzenia dokumentacji, która systematyzuje wszelkie notatki,
projekty czy przemyślenia, które nabędą
w czasie sezonu budowy.
Lubelskie samorządy silnie wspierają
rozwój robotyki wśród młodych osób.
Dlaczego? Po prostu podzielamy zdanie
ekspertów, w tym prof. Alexandra Nawrockiego (były kontroler lotów kosmicznych w NASA), że rozwój robotyki nie
tylko ułatwi nam codzienne życie, ale pomoże też realizować naukowe marzenia.
– Jestem pewien, że to, co zaczęło się
w Kraśniku, rozprzestrzeni się na całe województwo lubelskie i później na Polskę. Obserwujemy to na całym świecie, głównie
za oceanem oraz w Chinach. Drużyna powstała w Kraśniku, my zapoczątkowaliśmy
ten trend. Wyprzedziliśmy innych o kilka
lat i to jest bardzo dobry prognostyk – mówi
Andrzej Maj, starosta kraśnicki.
Finał turnieju odbędzie się już 28 października w Lublinie.

Zdjęcia: UMWL
Wydawca: Województwo Lubelskie
ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel.: +48 81 44 16 600

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

Województwo
lubelskie ma do
rozdysponowania
700 mln złotych
z Programu
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-20.

Wykorzystaliśmy już ponad
70 % środków zaplanowanych
do wydatkowania do końca
2019 roku. Naszą dobrą pracę
dostrzegł nawet Minister Rolnictwa, który w piśmie przesłanym do nas w związku ze
stanem realizacji PROW 20142020, wyraża swoje zadowolenie z tempa wdrażania tego
programu.
- Nasze wskaźniki znacznie
wyprzedzają pierwotny plan,
a to oznacza, że unijne pieniądze w szybkim tempie trafiają do lubelskich wsi. Umowy
podpisujemy praktycznie codziennie i już zbliżamy się do
liczby 1100. To bardzo dobry
wynik – mówi Grzegorz Kapusta, wicemarszałek województwa odpowiedzialny
z nadzorowanie Departamentu PROW .
Początkowo nasz region
w ramach PROW dyspono-

UROCZYSTE WRĘCZENIE UMÓW dla projektów realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

wał kwotą 500 milionów
złotych. Dzięki zwiększeniu
tzw. limitu, województwo lubelskie ma do wykorzystania ponad 700 milionów. – To
nie wskaźniki są najważniejsze, bo należy pamiętać, że za
tymi liczbami kryją się realne
inwestycje i projekty, które
wpływają na rozwój naszych
małych ojczyzn. Cieszę się,
że dzięki zaangażowaniu naszych beneficjentów modernizowane są drogi lokalne,
powstają wodociągi, systemy
kanalizacyjne, czy remonto-

Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu naszych
beneficjentów modernizowane są drogi
lokalne, powstają wodociągi, systemy kanalizacyjne
czy remontowane są świetlice.

GRZEGORZ KAPUSTA
wicemarszałek woj. lubelskiego

wane są świetlice – dodaje wicemarszałek.
W ramach PROW działa
także Program Operacyjny Rybactwo i Morze, który w województwie lubelskim realizują
dwie Lokalne Grupy Działania: „Owocowy Szlak” (grupa

działa na terenie powiatu
opolskiego) oraz „LGR w Dolinie Tyśmienicy i Wieprza”
(grupa działa na terenie powiatów ryckiego, lubartowskiego
i parczewskiego). – W ramach
tego programu podpisaliśmy
39 umów na kwotę ponad 6,5

mln złotych, co pozwala naprawdę mieć wpływ na rozwój gospodarstw rybackich.
Na terenie powiatu opolskiego
hodowane są wysokiej jakości
karpie, cieszące się uznaniem
smakoszy – wyjaśnia wicemarszałek Kapusta.
Dla beneficjentów mamy
same dobre informacje, bo
środki z PROW 2014-2020
będziemy wydawać jeszcze
szybciej. Niedawno zakończyliśmy nabór na działania:
kształtowanie przestrzeni pu-

PODPISANIE UMOWY na budowę
targowiska gminnego w Rykach

blicznej, inwestycje w obiekty
pełniące funkcje kulturalne
oraz scalanie gruntów. Dodatkowo ogłosiliśmy drugi nabór
na budowę lub modernizację
dróg lokalnych. - Dzięki tym
zadaniom możemy jeszcze
efektywniej wesprzeć samorządy i osoby fizyczne. Cieszy
mnie, że nasi beneficjenci skutecznie dbają o rozwój swoich
miejscowości, a to przecież
istota działania samorządów
– podkreśla wicemarszałek
Grzegorz Kapusta.

5. wojewódzkie spotkanie sołtysów
Za nami „V Lubelski
Kongres Sołtysów”,
który w tym roku
odbył się w Muzeum
Wsi Lubelskiej w Lublinie.
Była zabawa, taniec, śpiew, ale
nie zabrakło także rozmów
na temat problemów, z jakimi
muszą się mierzyć mieszkańcy
obszarów wiejskich.
– Bardzo się cieszę, że mogłem się spotkać z ludźmi,
którzy są liderami w swoich
miejscowościach. Te skromne
osoby poświęcają wolny czas i
pracują na rzecz rozwoju swoich małych ojczyzn. Trzeba
brać z nich przykład i pokazywać wszystkim, że inicjatywy
wypracowane w małym środowisku lokalnym mogą się
okazać bardziej skuteczne niż
działania choćby na szczeblu
administracji rządowej – mówi
Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.
W Kongresie uczestniczyło
ponad 300 osób reprezentujących wszystkie powiaty na-

ZWYCIĘZCY KONKURSU w kategorii ciasto tradycyjne

ZWYCIĘZCY KONKURSU w kategorii najlepsza sałatka

szego województwa. - Z terenu
powiatu kraśnickiego przyjechało ponad 50 osób. Jestem z
tego faktu ogromnie zadowolony. Wymiana wiedzy i doświadczeń z sołtysami z innych
powiatów, z pewnością pomoże naszym liderom w innym
spojrzeniu na wydatkowanie
funduszu sołeckiego. To najważniejsza korzyść z tego typu
spotkań – mówi Marek Kos,
radny województwa lubelskiego.
Podczas imprezy wystąpiły dwa zespoły ludowe: „Fantazja” z Kraśnika oraz „Sami
Swoi” z Rudnika. Nowością
był występ Kabaretu „Fifa-Rafa” z Bełżyc i Borzechowa,
laureata ponad 40 nagród w
prestiżowych przeglądach kabaretowych. Przypomnijmy,
że członkowie „Fifa-Rafa” skorzystali z funduszy Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020 na działania związane z rozwinięciem działalności gospodarczej. – Cieszymy się
że możemy wspierać takie inicjatywy. Dzięki środkom euro-

Bardzo się cieszę,
że mogłem się
spotkać z ludźmi, którzy
są liderami w swoich
miejscowościach.
To oni pracują na rzecz
rozwoju małych ojczyzn.
SŁAWOMIR SOSNOWSKI
marszałek województwa
lubelskiego
pejskim ci młodzi ludzie mogli
zakupić sprzęt niezbędny do
występów – mówi Mateusz Winiarski, zastępca dyrektora departamentu PROW w urzędzie
marszałkowskim.

Tradycją spotkania sołtysów
są oczywiście konkursy
kulinarne. W tym roku
ocenialiśmy najlepsze sałatki i
najlepsze ciasta tradycyjne.
Wyniki konkursów:
Konkurs na najlepsze ciasto
tradycyjne:
1. Stanisław Pępiak z Bełżca
2. Zbigniew Zając z Konopnicy
3. Halina Dębek z Ryk
Wyróżnienie – Małgorzata
Dziekanowska ze Starych
Wierzchowisk
Wyróżnienie – Ewa Sysiak z
Sernik
Konkurs na najlepszą sałatkę:
1. Dorota Mazurek z
Ludmiłówki
2. Maria Gawron z Widniówki
3. Justyna Żywiec z Bełżyc
4. Ewa Ciołek z Ryk
5. Anna Abramek ze Stoczka
Wszystkim zwycięzcom
serdecznie gratulujemy.
Szczególne podziękowania
w przygotowaniu tak dużego
przedsięwzięcia należą się Wioletcie Wilkos, Prezes LGD „Ziemi
Kraśnickiej” oraz Dorocie Sawie,
Prezes LGD „Krasnystaw Plus”.

04

// PISMO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO //

Pieniądze
z EFS
przeciwko
nowotworom

BADANIA
PROFILAKTYCZNE
są naszym obowiązkiem!

Fundusze na szybki rozwój

Rak szyjki macicy oraz rak piersi to
najczęstsze nowotwory występujące u kobiet.
Rak jelita grubego zaś jest jednym z bardziej
podstępnych i zabójczych. Wczesne wykrycie
zmian i podjęcie terapii znacząco zwiększa szanse
wyleczenia.
Zarząd Województwa Lubelskiego, dzięki funduszom
z Regionalnego Programu
Operacyjnego, wspiera rozwój
profilaktyki w tym zakresie.
Badania profilaktyczne są skuteczne, mają wysoką diagnostyczność i można je wykonać
za darmo. Lepiej szybciej niż za
późno.
Choroby cywilizacyjne to
jeden z największych problemów krajów wysoko rozwiniętych i rozwijających się,
niestety także Polski i naszego
regionu. Co roku zbierają tragiczne żniwo, a przecież przy
zastosowaniu odpowiedniej
diagnostyki i szybkim podjęciu leczenia ci ludzie mogliby
wciąż żyć, pracować, wychowywać dzieci, wnuki. Każdego
roku ponad 3 tys. Polek dowiaduje się o raku szyjki macicy,
najczęściej zbyt późno. Nowotwór jelita grubego może rozwijać się bezobjawowo nawet
10 lat. Ponad 70% Polaków chorujących na niego nie przeżywa 5 lat od jego wykrycia, przy
średniej 50% przeżywalności
w UE i 20% w USA. W latach
1980-2010 częstość zachorowań wzrosła ponad czterokrotnie u mężczyzn i trzykrotnie
u kobiet.
W odpowiedzi na narastające problemy zdrowotne Zarząd
Województwa ogłosił kilka
konkursów poświęconych
realizacji programu, którego
celem jest przeciwdziałanie
najgroźniejszym chorobom,
w tym właśnie m.in. nowotworom. Zgodnie z podpisanymi
dotychczas umowami skorzysta z niego w naszym regionie
ponad 100 tys. ludzi. Na realizację najlepszych projektów
w zakresie samej profilaktyki
nowotworów przeznaczono
ponad 43 mln zł.
– Główny problem stanowi
wciąż mała liczba osób robiących sobie badania profilaktyczne, w konsekwencji czego
wielu ludzi dowiaduje się
o swej chorobie zbyt późno.
Dlatego badania są tak ważne
– mówi dr Marek Kos, dyrektor szpitala w Kraśniku, radny
województwa. Trzeba zrobić

wszystko, żeby szeroko rozpropagować ich znaczenie,
zwłaszcza że unijne pieniądze czynią je łatwiej dostępnymi. Istotnym jest dotarcie
do kobiet, które nigdy nie wykonywały badań w kierunku
wykrycia raka piersi lub szyjki
macicy. Realizowane projekty
skierowane są przede wszystkim do pań zamieszkałych na
terenach wiejskich i uwzględniają „białe plamy” tzn. obszary, gdzie na badania zgłasza
się najmniej osób. Podobnie
jest z diagnostyką nowotworu jelita grubego. Także w tym
przypadku chodzi o to, by jak
największa ilość osób z grupy
ryzyka skorzystała z badań kolonoskopowych. Projekty EFS
jako standard zapewniają tu
znieczulenie i zwrot kosztów
dojazdu.
Projekty realizowane są na
terenie 4 podregionów: bialskiego, chełmsko-zamojskiego, lubelskiego i puławskiego.
Badania w ykonać można
w wielu szpitalach i innych placówkach opieki medycznej we
Włodawie, Parczewie, Białej
Podlaskiej, Lublinie, Biłgoraju,
Łęcznej, Bełżycach, Kraśniku
i Puławach. Warto z nich skorzystać. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.
efs.lubelskie.pl 
(AO)

Setki podpisanych umów z przedsiębiorcami, tysiące innowacyjnych pomysłów, ponad
1,5 miliarda złotych zainwestowanych w lubelski biznes. I to jeszcze nie koniec! Lubelska Agencja
Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła kolejny konkurs dla przedsiębiorców.

MARSZ RÓŻOWEJ WSTĄŹKI w Lublinie

Wyobraźmy
sobie, że nagle
z mapy Lublina
znika jedna
cała dzielnica.
Dokładnie tyle
Polek co roku
umiera na raka
piersi.
Analizy podają, że rak piersi
jest drugą najczęstszą przyczyną zgonu z powodu nowotworów u kobiet. Każdego
dnia w wyniku tej choroby
odchodzi 13 pań, które były
czyjąś mamą, żoną, córką czy
przyjaciółką…

Ale nie musi tak być!
Wcześnie wykryty
rak piersi może być
całkowicie wyleczony.

W pierwszym stadium zaawansowania, 5 lat po usłyszeniu diagnozy przeżywa
aż 95 procent chorych. Dlatego tak istotne są badania
profilaktyczne, które robione
regularnie, pozwalają wykryć
nieprawidłowości, dając szansę na zdrowie i życie. Kierujmy

Marsz różowej wstążki

się zasadą „lepiej zapobiegać
niż leczyć”, zwłaszcza że badania profilaktyczne są dziś ogólnodostępne.

Programy profilaktyczne
Istnieje wiele programów
profilaktycznych, w ramach
których możemy bezpłatnie wykonać mammografię,
USG czy cytologię. Świetnym
rozwiązaniem dla kobiet
mieszkających poza dużymi
aglomeracjami, są mammobusy. Na stronie lubelskiego NFZ
możemy sprawdzić, gdzie
aktualnie stoją mobilne pracownie mammograficzne.
Badanie mammografem jest
bezbolesne, a lekki dyskomfort spowodowany przez to
urządzenie, rekompensuje
nasze dobre samopoczucie, że
zrobiłyśmy coś dla siebie.
– Zdaję sobie sprawę, że
współczesna kobieta to niezmiernie zajęta istota. Liczne obow iązki rodzinne,
zawodowe, społeczne sprawiają, że nasz grafik jest napięty do
granic możliwości. Mimo tych
wielu aktywności, w naszych
kalendarzach powinnyśmy
obowiązkowo zaznaczyć datę
badań profilaktycznych. Najlepiej na różowo! Wszak to kolor,

SEKRETARZ
WOJEWÓDZTWA
co roku wspiera akcję

który używany jest w ogólnoświatowej akcji wspierającej
kobiety zmagające się z rakiem
piersi – mówi Anna Augustyniak, sekretarz województwa
lubelskiego.

Taka akcja odbyła się 28
września również w Lublinie. Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek wraz z różową
armią przeszło przez nasze
miasto, by zademonstrować swoje poparcie dla
pań zmagających się
z chorobą nowotworową
oraz zachęcać do badań profilaktycznych. Co roku Marsz
Różowej Wstążki integruje
ludzi wokół idei walki z nowotworem piersi, zaś jego uczestniczki własnym przykładem
pokazują, że rak to nie wyrok.
Ich determinacja i wola walki
jest najlepszą inspiracją dla kobiet, którym przyszło się zmierzyć z chorobą.
Dziś różowa wstążka to symbol rozpoznawalny na całym
świecie. Nośmy ją zwłaszcza
w październiku, nazywanym
powszechnie miesiącem świadomości raka piersi, jako znak
solidarności z chorymi. Niech
różowa wstążka przypomina
nam również każdego dnia, że
warto i trzeba się badać!
Zachęcamy Państwa do
udziału w realizowanych
przez samorząd województwa programach profilaktyki
zdrowotnej.

Programy polityki zdrowotnej finansowane ze środków budżetu woj. lubelskiego

Wczesne wykrycie
raka daje większe
szanse na wyleczenie, a to
pozwala na powrót do
aktywności zawodowej.
DR MAREK KOS
radny województwa, dyrektor
szpitala w Kraśniku
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Nazwa Programu

Realizator główny

Kontakt do rejestracji

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych
w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom

Centrum Medyczne
LUXMED sp. z o.o.
ul. Radziwiłłowska 5,
20-080 Lublin

tel. 81 536 58 49, w godz.7.00-20.00
e-mail: luxmedlublin.pl,
zakładka: bezpłatne szczepienia przeciwko pneumvokokom

Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom
kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy
na lata 2017-2021 (kontynuacja programu
realizowanego w latach 2012-2015)

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
ul. Nałęczowska 27C, 20-701 Lublin

tel. 81 533 00 34 w. 210, w godz. 9.00-15.00
e-mail: womp.lublin.pl,
zakładka: programy zdrowotne

Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców
województwa lubelskiego na lata 2014 - 2017

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie
ul. Nałęczowska 27C, 20-701 Lublin

tel. 81 533 00 34 w. 204, w godz.9.00-15.00
e-mail: womp.lublin.pl,
zakładka: programy zdrowotne

Więcej na lubelskie.pl/profilaktyka

N

a lubelskim rynku
Agencja istnieje już
ponad 10 lat. Zaufało nam kilka tysięcy firm, które wprowadziły
do swojej oferty innowacyjne
produkty bądź usługi. Fundamentem rozwoju jest zastrzyk
finansowy z unijnego budżetu, po który dzięki LAWP sięga
coraz więcej przedsiębiorców.
– Cieszymy się widząc tempo
w jakim rozwijają się lubelskie
firmy i doceniamy ich zdolność
wdrażania nowych technologii
dzięki dotacjom UE. Ten rozwój wymaga ciągłej wymiany
myśli technicznej i badawczej,
właściwego zaplecza i licznych
badań. Współpraca na linii biznes-nauka stała się siłą napędową konkurencyjnej gospodarki
lubelskiej – mówi Marceli Niezgoda, dyrektor LAWP.

Kolejna szansa na unijne
pieniądze

W połowie września został
ogłoszony najbardziej wyczekiwany wśród przedsiębiorców
konkurs na działanie 3.7 Wzrost
konkurencyjności MŚP. Maksymalna wartość dotacji to aż 3
mln zł! Wnioski będzie można
składać do 31 grudnia br.

Rok 2019 to nowe
wyzwania!

To nie ostatnia możliwość
sięgnięcia po środki unijne.
2019 rok przyniesie nowe konkursy. Nowością będzie szansa
uzyskania dofinansowania na
udział firmy w targach i misjach
gospodarczych (80% wsparcia z UE). Co więcej, o unijne
pieniądze będą mogły ubiegać
się przedsiębiorstwa w ramach
ZIT miast subregionalnych.
Co to oznacza? Zintegrowa-

ne Inwestycje Terytorialne to
nowa forma współpracy samorządów współfinansowania z funduszy europejskich.
Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast
i obszarów powiązanych z nimi
funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować
wspólne przedsięwzięcia.

LAWP pierwsza w Polsce
– Jako pierwsi w Polsce podpisaliśmy umowę dot. instrumentów kapitałowych. Niezmiernie
cieszy nas, że w pierwszej kolejności z oferty skorzysta lubelski biznes. „Wejście kapitałowe”
realizowane będzie poprzez
objęcie akcji albo udziałów
w przedsiębiorstwie, które spełni warunki otrzymania wsparcia – mówi Marceli Niezgoda,

dyrektor LAWP. Jakie korzyści
przyniesie to dla przedsiębiorców? Nowo powstałe firmy
o wysokim potencjale gospodarczym działające na terenie
województwa lubelskiego będą
mogły uzyskać dofinansowanie od 100 tys. zł aż do 1,5 mln zł
gotówki. To świetna okazja, by
pomóc młodym biznesmenom
urzeczywistnić marzenia.

„Lider Innowacji” –
nagradzamy najlepszych

Korzystanie z funduszy unijnych to, oprócz intensywnej
pracy przy realizacji projektów
i rozliczania dofinansowania,
również wartości dodane. Na
przykład możliwość udziału w corocznym konkursie
„Lider Innowacji” w ramach
Europejskiego Tygodnia Innowacji. Celem konkursu jest
zaprezentowanie i nagrodze-

nie przedsiębiorców z województwa za dotychczasowe
osiągnięcia w kreowaniu idei
innowacyjności i konkurencyjności na rynku gospodarczym.
Swoją rangą wydarzenie przyciąga tłumy przedsiębiorców
i przedstawicieli jednostek naukowych. W tym roku nagrodę
specjalną odebrali właściciele
Zakładów Chemicznych Permedia SA.
– Taka promocja przynosi obopólną korzyść zarówno nam – jednostkom
wdrażającym, a przede wszystkim firmom, które nie bały się
i sięgnęły po unijne dotacje.
Śmiało możemy nazywać ich
liderami innowacji – mówi Marceli Niezgoda, dyrektor LAWP.
Kolejny Europejski Tydzień Innowacji i kolejna szansa nagrodzenia pionierów innowacji już
w przyszłym roku.

LAWP
W LICZBACH

688

podpisanych umów

ponad

1,5 mld zł

przekazanych środków
dla lubelskiego biznesu

blisko

300 mln zł

na kontach u przedsiębiorców

ponad

608 mln zł

jeszcze w puli do wydania!

ZSG w Łęcznej – „Czarna perełka” Lubelszczyzny
Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej to szkoła wyjątkowa
w skali kraju. Od początku swojego istnienia wyspecjalizowała się wyłącznie w kształceniu młodych kadr
dla dynamicznie rozwijającego się przemysłu górniczego w naszym regionie. Połączyła się więzami synergii
z najnowocześniejszą kopalnią w Polsce – Bogdanką.

– Od ponad 13 lat szkoła edukuje wykwalifikowaną kadrę
w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik
przeróbki kopalin stałych,
technik mechanik i technik
elektryk. W tych samych kierunkach kształcą się dorośli na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Sukcesem szkoły
są umowy z przyszłymi pracodawcami na organizację praktyk zawodowych w tym ze
strategicznym partnerem: Lubelskim Węglem „Bogdanka”
S.A. – mówi dyrektor szkoły, Arkadiusz Marucha.

Sukcesy szkoły

Przez lata funkcjonowania szkoła zyskała uznanie środowiska
lokalnego i władz oświatowych.
W 2017 r. zdobyła tytuł Srebrnej
Szkoły w rankingu perspektyw
na najlepsze Technika w Polsce. Jej uczniowie byli laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady
Górniczej „O złotą Lampkę”
i uczestnikami innych, jak np.
Olimpiada Wiedzy Technicznej, Olimpiada Przedsiębiorczości. Są organizatorami stałych
konkursów z zakresu wiedzy
górniczej: Konkursu Wiedzy
z Przepisów BHP w Górnictwie,

organizowanego wspólnie z Komisją BHP Lubelskiego Węgla
oraz Konkursu Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych

Współpraca
z pracodawcami

– Staramy się, aby uczniowie
rozwijali swoje umiejętności zawodowe i językowe na gruncie „PRZEPUSTKI DO PRACY” W BOGDANCE otrzymało 22 uczniów
nowych doświadczeń. Dosko- ZSG w Łęcznej, w tym technicy górnictwa podziemnego, technicy
nałą okazją do tego jest udział elektrycy, technicy przeróbki kopalin stałych oraz technicy mechanicy
uczniów w stażach zawodowych u zagranicznych praco- warsztaty. Do wyremontowanej z Bogdanką obejmuje również
dawców w ramach programu hali warsztatowej zostaną zaku- system stypendialny i projekt
Erasmus+. Mówiąc o szkole za- pione tokarki, obrabiarka CNC „Przepustka do pracy”.
wodowej, należy wspomnieć i plazmowa frezarka.
o zapleczu dydaktycznym. ZSG
Na sukces szkoły składa się Co semestr 1000 zł
w Łęcznej dysponuje dobrze także współpraca z potencjal- stypendium
wyposażonymi salami lekcyj- nymi pracodawcami. Dzię- System stypendialny to efekt
nymi i pracowniami – mówi dy- ki temu praktyki zawodowe porozumienia o współpracy
rektor Marucha. W trakcie prac uczniów odbywają się w środo- podpisanego pomiędzy szkołą
modernizacyjnych są szkolne wisku przyszłej pracy. Umowa i LW „Bogdanka” S.A. Stypen-

dium w wysokości tysiąca zł
otrzymają uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce
z przedmiotów zawodowych.
Program stypendialny dotyczy
uczniów kształcących się w zawodach związanych z górnictwem.

Przepustki do pracy
w „Bogdance”

Projekt „Przepustka do pracy
w Lubelskim Węglu Bogdanka
S.A. w Bogdance – Potrzebujemy najlepszych” jest jednym z ważniejszym projektów
podpisanych z kopalnią. - Polega ona na wręczeniu na zakończenie roku najlepszym
uczniom przepustki gwarantującej zatrudnienie w Bogdance.
W kwietniu 2018 r. 22 czwartoklasistów otrzymało taką przepustkę – wyjaśnia dyrektor.
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LĄDOWISKO ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH
w Białej Podlaskiej

INWESTUJEMY ...

... w służbę zdrowia

Inwestujemy
i budujemy
na potęgę
LUBELSKIE NA PODIUM
ogólnopolskiego rankingu samorządowego

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
w Białej Podlaskiej

KAMIEŃ WĘGIELNY
pod budowę oddziału kardiologicznego w Zamościu

N

asze województwo dobrze
wypada zarówno w rankingu podpisanych umów, jak
i w klasyfikacji wydatkowania
unijnych dotacji.

Według ogólnopolskiego miesięcznika samorządowego „Wspólnota” województwo lubelskie zajęło drugie miejsce w kraju
pod względem wydatków inwestycyjnych.
Mówiąc wprost, jesteśmy jednym z regionów, które doskonale radzą sobie z budową nowych dróg, mostów i chodników.
Inwestujemy w tworzenie i rozbudowę
przedsiębiorstw. W ten sposób wzmacniamy gospodarkę regionu i tworzymy nowe
miejsca pracy.

DROGI, DROGI
I JESZCZE RAZ DROGI

BUDYNEK CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

TOMOGRAF ORAZ NOWOCZESNA SALA OPERACYJNA
są dostępne dla pacjentów zamojskiego szpitala

BLOK OPERACYJNY
w COZL w Lublinie

To właśnie rozbudowa dróg otwiera szansę na rozwój gospodarczy naszych małych
ojczyzn, ułatwiając dostęp do lokalnych
producentów czy branży agroturystycznej.
Samorząd Województwa Lubelskiego od
lat przekazuje gminom pieniądze na budowę i modernizację dróg z puli tzw. środków celowych. W ciągu ośmiu lat na ten cel
przeznaczono prawie 80 milionów złotych.
Dzięki nim powstało blisko tysiąc kilometrów dróg. Są to głównie drogi gminne i powiatowe.
W tym roku Zarząd Województwa Lubelskiego zainicjował również samorządowy program budowy i przebudowy
infrastruktury drogowej pn. „100 km
dróg w każdym powiecie województwa
lubelskiego na 100-lecie Niepodległości” – Do programu przystąpiły wszystkie
powiaty ziemskie oraz gminy z naszego
regionu, które wspólnie wybudują 340
kilometrów nowych dróg powiatowych
i gminnych – mówi Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.
– To jednak nie koniec inwestycji. W latach 2018-19 Zarząd Dróg Wojewódzkich
wybuduje również blisko 95 km nowych
dróg wojewódzkich – dodaje marszałek.
Do inwestycji, których wartość wyniesie
ponad 600 mln zł, realizowanych przez
jednostkę samorządową 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 Unii Europejskiej.

NOWE POCIĄGI

Władze województwa inwestują również
w transport kolejowy. Samorząd zakupi
nowe pociągi do przewozów pasażerskich.
Zamówienie dotyczy dostawy 11 nowych
składów, z których każdy może jechać
z prędkością do 160 km/h.
– Postawiliśmy sobie za cel, aby nowy
tabor kolejowy zaoferował zupełnie nową
jakość podróżowania wszystkim pasażerom, w tym osobom niepełnosprawnym
- wyjaśnia Paweł Nakonieczny, członek Zarządu Województwa odpowiedzialny za
politykę transportową.

INWESTYCJE
W OBSZARACH WIEJSKICH
Nowe drogi, place zabaw, świetlice, nowoczesne targowiska – to tylko niektóre z pomysłów, zrealizowanych dzięki wsparciu
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. – Na początku sierpnia podpisaliśmy tysięczną umowę na realizację
zadań programowych. Obiecujemy, że to nie
koniec i będziemy starali się przyśpieszyć.
Najwięcej środków, bo ponad 200 mln zł,
przeznaczyliśmy na działania poprawiające
infrastrukturę na obszarach wiejskich, czyli
na drogi lokalne, wodociągi, kanalizację,
przydomowe oczyszczalnie ścieków. Docelowo dzięki naszemu wsparciu powstanie
kilkaset kilometrów dróg lokalnych – mówi
Grzegorz Kapusta, wicemarszałek województwa lubelskiego.
Urząd marszałkowski wspólnie z gminami realizuje również projekt dotyczący
usuwania azbestu. Postawiony cel jest ambitny – usunięcie co najmniej 40 tys. ton
w dwa lata. Mieszkańcy mogą liczyć na sto
procent wsparcia w zakresie demontażu,
pakowania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów i odpadów zawierających
azbest.

INWESTYCJE
W SŁUŻBĘ ZDROWIA
Modernizacja bloku operacyjnego w Białej Podlaskiej, zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla szpitala w Chełmie,
remont oddziału kardiologii w Zamościu

czy remonty wielu oddziałów w szpitalach w Lublinie. To tylko kilka zadań z imponującego projektu realizowanego przez
sześć szpitali podległych Samorządowi
Województwa Lubelskiego. Dofinansowanie z UE wyniesie blisko sto milionów
złotych.
– Realizacja tego zadania oznacza lepsze wykorzystanie szpitali podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego.
Tak duże środki pomogą działać na rzecz
poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego,
opieki nad matką i dzieckiem, a także opieki nad osobami niepełnosprawnymi – komentuje Arkadiusz Bratkowski członek
Zarządu Województwa Lubelskiego odpowiedzialny za ochronę zdrowia. Całość
inwestycji opiewa na kwotę 115 milionów
złotych.
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Razem zmieniamy
oblicze Lubelskiego

NOWE DROGI
poprawiają bezpieczeństwo

SŁAWOMIR SOSNOWSKI
marszałek województwa
lubelskiego

BUDUJEMY ...

Skutecznie rozwijamy
nasz region. Na przestrzeni
ostatnich lat udało nam się wybudować
blisko tysiąc kilometrów dróg
dojazdowych do gospodarstw
rolnych, systematycznie remontujemy
drogi wojewódzkie, powiatowe
i gminne, dzięki środkom unijnym w województwie
powstało blisko sto tysięcy nowych miejsc pracy, budowaliśmy
i budujemy sieci wodno-kanalizacyjne oraz inwestujemy
w odnawialne źródła energii. Wszystkie te działania
realizujemy dla mieszkańców województwa
lubelskiego.

... infrastrukturę Lubelszczyzny

WKRÓTCE PO TORACH
pojadą nowe pociągi,
które zakupi samorząd

DROGA
WOJEWÓDZKA nr 846

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
w powiecie tomaszowskim

ROZWIJAMY ...

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
wyremontowana
ze środków PROW

KRZYSZTOF GRABCZUK
wicemarszałek województwa
lubelskiego

... obszary wiejskie

Naszym firmom przyznajemy
dotacje na rozwój ich
działalności. Ponadto przedsiębiorcom
z województwa lubelskiego oraz
ich produktom zapewniamy udział
w branżowych wystawach, targach
i misjach gospodarczych. Pomagamy
im także w inicjowaniu różnego rodzaju działań marketingowych.
Wiemy, że to ich praca napędza regionalną gospodarkę i pozwala
zwalczać bezrobocie.

INWESTYCJE
W BIZNES
O przedsiębiorców na lubelskim rynku
dba nadzorowana przez samorząd województwa Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. Agencji zaufało
już kilka tysięcy firm, które wprowadziły
do swojej oferty innowacyjne produkty
bądź usługi. Fundamentem rozwoju jest
zastrzyk finansowy z unijnego budżetu,
po który dzięki LAWP sięga coraz więcej
przedsiębiorców. W połowie września ruszył najbardziej wyczekiwany konkurs na
wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioski można
składać do 31 grudnia, a maksymalna wartość dotacji to aż 3 mln zł!
Urząd marszałkowski prowadzi także
projekt promocji gospodarczej „Marka
Lubelskie”, realizowany od 11 lat. Jego
efektem jest przywilej posługiwania się
tytułem, który uzyskało już ponad 67
firm z województwa lubelskiego. – Certyfikatem Marka Lubelskie nagradzamy te
firmy z województwa lubelskiego, które
szczególnie dbają o jakość i innowacyjność swojej oferty. Obok branży spożywczej, są wśród nich przedstawiciele
branży budowlanej, medycznej, produkcyjno-mechanicznej, informacyjnej,
usługowej czy turystycznej – mówi wicemarszałek Krzysztof Grabczuk. – Promujemy nasze lokalne firmy, bo to przynosi
korzyści – dodaje.

KULTYWUJEMY
tradycje kulinarne

ARKADIUSZ BRATKOWSKI
członek zarządu
województwa lubelskiego

PLAC ZABAW
w powiecie lubelskim

Mieszkańcy województwa
lubelskiego zasługują na
najlepszą opiekę medyczną.
Dlatego w sześciu szpitalach
wojewódzkich realizujemy duży
unijny projekt remontowy
i modernizacyjny, by poprawić swoją
infrastrukturę i dostosować się do rosnących potrzeb pacjentów.
Nie zapominamy także o szpitalach powiatowych oraz
o badaniach profilaktycznych.

INWESTUJEMY ...

... w biznes

DOFINANSOWUJEMY
szkolenia dla pracowników

WSPIERAMY ROZWÓJ
nowych technologii

PAWEŁ NAKONIECZNY
członek zarządu województwa

PROMUJEMY
samozatrudnienie

UDZIELAMY DOTACJI
na rozwój firm

GRZEGORZ KAPUSTA
wicemarszałek województwa
lubelskiego
Lubelskie należy do regionów
charakteryzujących się znaczącą
rolą sektora rolniczego. Dlatego
w naszych działaniach od lat szczególną
troską obejmujemy obszary wiejskie.
Wspieramy samorządy gminne,
Lokalne Grupy Działania, Ochotnicze
Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich. Dbamy o naszych
rolników, bo dzięki ich pracy jesteśmy liderami wielu upraw
rolniczych i sadowniczych w Polsce.

NOWOWYBUDOWANA DROGA
w powiecie zamojskim

WSPIERAMY
mikroprzedsiębiorców

FOT. UMWL
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Inwestujemy w drogi
wojewódzkie. Zdajemy
sobie sprawę, że są to niezwykle
ważne trasy nie tylko dla mieszkańców,
ale również dla tranzytu krajowego
i międzynarodowego.
Jednocześnie poprawiamy
bezpieczeństwo podróżujących.
Nie zapominamy także o kolei. Postawiliśmy sobie za cel,
aby nowy tabor kolejowy zaoferował zupełnie nową jakość
podróżowania wszystkim pasażerom, w tym osobom
niepełnosprawnym.
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O tym, że azbest
jest szkodliwy,
jest przekonana
coraz większa
liczba osób.
Coraz więcej
mieszkańców
naszego regionu
podejmuje
również działania
zmierzające do
jego usunięcia.
– Prace związane z eliminacją
azbestu w ramach naszego kolejnego tak dużego projektu pn.
„System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”
właśnie przeniosły się w teren
– wyjaśnia wicemarszałek województwa lubelskiego, Grzegorz
Kapusta.
Począwszy od 17 września
do mieszkańców wyruszyło
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Usuwanie azbestu
nabiera tempa
16 ekip, które usuwają azbest
z ich posesji. Z uwagi na liczbę osób zakwalifikowanych
do wsparcia w pierwszym naborze, prace będą trwały kilka
miesięcy.
– Przyjęliśmy około 12 tys.
zgłoszeń. Oprócz prowadzenia prac w terenie, firmy
codziennie kontaktują się
z mieszkańcami i umawiają
dogodne terminy wykonania poszczególnych prac. Jeśli
jeszcze ktoś nie otrzymał informacji od wykonawców, zapewne niebawem odbierze
telefon i umówi się na demon-

100 procent dofinansowania udziela Samorząd
Województwa Lubelskiego na działania
związane z demontażem, pakowaniem, transportem
na składowisko i utylizacją azbestu. Zachęcamy do
skorzystania z tego wsparcia.

GRZEGORZ KAPUSTA
wicemarszałek woj. lubelskiego
taż i odbiór azbestu – zaznacza
Grzegorz Kapusta.
Każdego dnia mieszkańców odwiedzają firmy, które
usuwają azbest zgodnie z obowiązującymi procedurami i wymogami. Rozwiązania przyjęte
w projekcie pozwalają nie tylko

usunąć zalegający na posesjach
azbest, ale również zapobiegają
powstawaniu dzikich wysypisk
azbestu w lasach i na obrzeżach
miejscowości.
Przypominamy, że Samorząd Województwa Lubelskiego zapewnia 100% wsparcia

na usługę związaną z demontażem azbestu, pakowaniem,
transportem oraz utylizacją.
Skorzystać może każdy mieszkaniec województwa lubelskiego. Osoby, które wciąż są
zainteresowane usunięciem
azbestu z posesji informu-

jemy, że już w październiku
zorganizujemy kolejny nabór
zgłoszeń. Zakwalifikowanym
osobom udzielimy wsparcia
już wiosną.
Szczegółowe informacje dostępne są w najbliższym urzędzie gminy/miasta u gminnego
koordynatora, a także na stronie www.azbest.lubelskie.pl
Zapraszamy do współpracy.
Projekt „System gospodarowania odpadami azbestowymi
na terenie województwa lubelskiego” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

Jak oszczędzić na rachunkach za energię?
Na polskim rynku w najbliższych miesiącach zapowiadają się olbrzymie podwyżki cen energii elektrycznej,
gazu i opału. Według różnych szacunków, np. prąd dla
firm podrożeje nawet o 50-70 procent, a paliwo o kilkadziesiąt groszy. Są sposoby, żeby zmiany cen odczuć
jak najmniej boleśnie.

W budynkach jednorodzinnych, halach produkcyjnych
czy siedzibach firm warto
pomyśleć o instalacji fotowoltaicznej. Pozwoli ona
zredukować koszty energii
elektrycznej nawet o 90 procent.
– Trzeba zamontować kolektory słoneczne do produkcji
ciepłej wody. Można zamienić
stary kocioł na nowy, energooszczędny i ekologiczny, ocieplić budynki, wymienić okna.
Na wszystkie te inwestycje dostępne są dotacje z kilku źródeł.
Nasi doradcy energetyczni prowadzą akcję informacyjną w
gminach i miastach województwa lubelskiego. Mówią o możliwościach działań na rzecz
oszczędności energii i źródłach
ich finansowania. Dopasowują

oferty do konkretnych osób, instytucji i firm. – mówi Henryk
Smolarz, dyrektor Regionalnego Biura Energii Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego.
Niestety, każda z tych inwestycji wymaga nakładu własnych środków finansowych.
Co zrobić, żeby oszczędzać
pieniądze natychmiast? Istnieje możliwość zmiany dostawcy
energii elektrycznej i gazu. Na
polskim rynku działa kilkadziesiąt firm zajmujących się sprzedażą prądu i paliwa gazowego.
Ich oferty są zróżnicowane. Dokonując dobrego wyboru, na
rachunkach można zaoszczędzić duże pieniądze. Na przykład, dzięki promocjom można
dostawać energię za darmo
przez określony czas.

5 RZECZY, KTÓRE POWINIENEŚ ZROBIĆ
PRZED ZMIANĄ SPRZEDAWCY

1
2

porównaj ceny energii
elektrycznej u różnych
sprzedawców (w zł/kWh)

Przy wzroście cen
energii zachęcamy
Państwa do szukania
oszczędności. Doradcy
pracujący w Regionalnym
Biurze Energii pomogą
Państwu podjąć najlepsze decyzje. Zachęcamy
do kontaktu.
HENRYK SMOLARZ
dyrektor Regionalnego
Biura Energii Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego

porównaj ceny netto
i brutto (przy umowie
kompleksowej i przy
oddzielnych umowach
dystrybucji i sprzedaży)

3

porównaj ceny tych
samych taryf energii
elektrycznej u różnych
sprzedawców
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4

zwróć uwagę
na okres
obowiązywania
umowy, warunki
wypowiedzenia,
opcje płatności

5

sprawdź, czy nie
ma dodatkowych
opłat (np. wysokiej
miesięcznej
opłaty handlowej
i aktywacyjnej)

BEZPŁATNE DORADZTWO ENERGETYCZNE

ŁABUNIE mała gmina
duże inwestycje!
P
ołożona na skraju Roztocza, jest najmniejszą gminą w powiecie
zamojskim. Jednak jej
wielkość nie ma znaczenia w
pozyskiwaniu środków zewnętrznych, bo w tej klasyfikacji może mierzyć się z dużo
większymi od siebie. Gmina
Łabunie obejmuje swym zasięgiem tylko 87,5 km2 i administracyjnie podzielona jest na
trzynaście sołectw. Ważnym
atutem gminy są walory krajobrazowe, a także wysoki poziom infrastruktury drogowej.
Gmina ma charakter rolniczy,
jednak nie przeszkadza to jej
włodarzom w realizacji wielu
projektów i inwestycji.
– Nie boimy się sięgać po środki zewnętrzne. W poprzedniej
perspektywie finansowej strzałem w dziesiątkę było utworzenie punktów przedszkolnych
na terenie naszej gminy. Ponaddwumilionowy projekt spotkał
się z entuzjastycznym przyjęciem mieszkańców – mówi Antoni Wojciech Turczyn, wójt
gminy Łabunie.
Obecnie gmina również realizuje wielomilionowe inwestycje poprawiające jakość życia
mieszkańców. - Inwestujemy w
energię odnawialną i na ten cel
w sumie przeznaczymy ponad
2 mln zł. Dzięki temu projektowi, współfinansowanemu z UE,
na dachach domów mieszkańców montowane są instalacje
pozwalające na oszczędności w
gospodarstwach domowych –
dodaje wójt Turczyn. Samorząd
gminny inwestuje także w infrastrukturę wodno-ściekową.
Prace w tym zakresie podzielono na dwa etapy. W pierwszym
(już zakończonym) wybudo-

ALTANA przy Izbie Muzealnej
w Barchaczowie

Nie boimy się sięgać
po środki zewnętrzne.
W poprzedniej perspektywie
finansowej strzałem w
dziesiątkę było utworzenie
punktów przedszkolnych na
terenie naszej gminy.
ANTONI WOJCIECH
TURCZYN
wójt gminy Łabunie

ŚWIETLICA WIEJSKA
w Łabuniach

wano ponad 11,5 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami.
Obecnie realizowany jest drugi
etap, w którym za kwotę ponad
1,7 mln zł wybudowano wodociąg w Majdanie Ruszowskim
oraz zbudowane zostanie 11
km kanalizacji za kwotę ponad
6,5 mln zł. - Wszystkie te inwe-

Lubelskie w

To już siódma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Lubelskie. Smakuj życie”. W konkursie
mogą wziąć udział zarówno profesjonaliści zajmujący
się fotografią artystyczną, reportażową i dokumentacyjną, jak i osoby fotografujące amatorsko. Zdjęcia
można wysyłać do końca października.

– Zachęcamy do pokazania regionu lubelskiego w trzech
kategoriach konkursowych:
fotografii artystycznej, reportażowej i dokumentacyjnej.
W dotychczasowych sześciu
edycjach konkursu wzięło
udział ponad 350 autorów
z całego kraju, którzy nadesłali prawie 1800 fotografii.
Najciekawsze zdjęcia pokazywaliśmy na pokonkursowych
wystawach oraz w publika-

PLAC ZABAW
w Wólce Łabuńskiej

cjach promujących Region
Lubelski – mówi Krzysztof
Grabczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego.
W tym roku termin nadsyłania prac mija 31 października. Nagrodzone i wyróżnione
zdjęcia znajdą się w katalogu,
wydanym w formie kalendarza
Regionu Lubelskiego na 2019
rok, będą też eksponowane na
pokonkursowej wystawie. Nagrodami w konkursie, w każ-

OTWARCIE SZLAKU
„Dolina Górnej Łabuńki"

stycje realizujemy dzięki środkom unijnym i zewnętrznym.
Warto dodać, że dzięki środkom
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-20, za
blisko 900 tys. zł, przebudowaliśmy drogę gminną prowadzącą z Łabuniek Pierwszych do
Wierzbia – dodaje wójt.

Gmina jest członkiem
stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Ziemia Zamojska”. Dzięki projektom
realizowanym w ramach
LGD, tworzone są i doposażane miejsca rekreacji,
m.in. place zabaw i minisiłownie zewnętrzne. - W tym
roku udało nam się to w Łabuniach Reformie i Wólce
Łabuńskiej. Jeszcze w październiku zabiegać będziemy o środki na place zabaw
w kolejnych sołectwach –
zapewnia Antoni Turczyn.
Ponadto (za blisko 200 tys.
zł) utworzono i doposażono Izbę Muzealną w Barchaczowie oraz Izbę Pamięci bł.
Stanisława Starowieyskiego w Łabuniach. - Jestem
dumny ze świadomości historycznej mieszkańców.
Dzięki ich zaangażowaniu
wspólnie dbamy o miejsca
pamięci i lokalną historię –
dodaje wójt.
Warto dodać, że w 12 sołectwach funkcjonują wyremontowane i doposażone
świetlice. Gmina otrzymała certyfikat PTTK „Gmina
Przyjazna Rowerzystom
2018”. Na zdobycie tego zaszczytnego tytułu wpływ
miała realizacja projektu pn.
„Utworzenie szlaków rowerowych w Gminie Łabunie”
(o długości 33, 2 km). - Inwestujemy również w mieszkańców, czyli w edukację
młodzieży i rozwój nauczycieli. Na projekty dla szkół
w Łabuniach i Łabuńkach
Pierwszych łącznie pozyskaliśmy blisko 850 tys. zł –
podsumowuje wójt Antoni
Wojciech Turczyn.

BIEKTYWIE!

dej z trzech kategorii, są karty
zakupowe o wartości 750, 650
oraz 550 zł oraz zestawy wydawnictw regionu. Prace oceni
jury złożone z fotografików
reprezentujących stowarzyszenia i związki twórcze oraz
z przedstawicieli organizatora
konkursu.
Konkurs, organizowany
przez Departament Promocji
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, współfinansowany jest
w ramach projektu „Marketing
Gospodarczy Województwa
Lubelskiego II” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 20142020.

Zachęcamy do
udziału w konkursie promującym walory
naszego regionu. Na
Państwa prace czekamy
do końca października.
KRZYSZTOF GRABCZUK
wicemarszałek
województwa lubelskiego

MYŚLĄ GLOBALNIE
DZIAŁAJĄ LOKALNIE

Pokazujemy, co robią Lokalne Grupy Działania

S

towarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Lepsza
Przyszłość Ziemi Ryckiej”
z siedzibą w Rykach jest jednym z beneficjentówPROW.
W skład obszaru objętego LGD wchodzą wszystkie gminy powiatu ryckiego:
miejska Dęblin, miejsko-wiejska Ryki oraz wiejskie Stężyca, Ułęż, Nowodwór i Kłoczew.
Wraz z powiatem ryckim są
one partnerami Stowarzyszenia. Celem działalności LGD jest
wspieranie rozwoju obszarów
wiejskich poprzez udzielanie
pomocy finansowej na rozwój
przedsiębiorczości, infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej
i wypoczynkowej. W tym roku
obchodzimy jubileusz 10-lecia
działalności. Przez ten czas
wspieraliśmy, i nadal wspieramy,
działalność organizacji pozarządowych, samorządów, przedsiębiorców, osób fizycznych
pragnących założyć własne
firmy. W ramach opracowanej
na lata 2016-2022 Strategii Rozwoju Lokalnego pozyskaliśmy
ponad 8 mln zł. W okresie realizacji PROW na lata 2007-2013
na wsparcie podmiotów działających na obszarze objętym
LSR udało się zdobyć środki
w wysokości ponad 6 mln zł.
W obecnej perspektywie już
ponad 3 mln zł zostało przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie.
Z tych środków wsparliśmy 8
firm na kwotę blisko 1,5 mln zł.
W ramach działania przedsiębiorstw oferujących innowacyjne usługi, które otrzymały
wsparcie finansowe, utrzymanych zostanie 46 miejsc pracy
na całym obszarze objętym LSR.
Dotychczas wsparcie na
utworzenie 14 miejsc pracy zo-

stało udzielone 8 osobom. Po
środki finansowe w kwocie 100
tys. dla każdego nowo utworzonego podmiotu gospodarczego
sięgały głównie osoby młode
przed 30. r.ż. Blisko 5 mln zł.
z budżetu LGD już rozdysponowaliśmy. Niektóre operacje są
w trakcie realizacji. W ramach
pozyskanych środków finansowych powstają nowe usługi dla ludności w skali powiatu,
a nawet regionu. Przykładem
może być oferta Poradni Rehabilitacyjnej ESCULAP ze Stężycy,
która dzięki wparciu finansowemu zakupiła nowy sprzęt rehabilitacyjny: łóżko do terapii
falami uderzeniowymi, łóżko do
terapii laserem wysokoenergetycznym, łóżko rehabilitacyjne
3D. Nastąpiła poprawa dostępu
mieszkańców obszarów wiejskich do usług rehabilitacyjnych,
obniżenie kosztów i czasu leczenia. Pozwoli to zaspokoić popyt
na świadczenia rehabilitacyjne
oraz potrzeby mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rehabilitacji.
W najbliższych planach LGD
jest realizacja projektów związanych z produkcją i sprzedażą
bezpośrednią połączona z wizytami studyjnymi do podmiotów prowadzących tego typu
działalność. Mamy nadzieję, że
poprzez planowane szkolenia
z pokazaniem dobrych praktyk, uda się wykorzystać ten potencjał na rzecz producentów
żywności. To szansa na wzrost
dochodów w gospodarstwach
domowych.
Ze środków LGD wspierane są także inicjatywy mające
na celu rozwój turystyki wiejskiej. Naszym walorem jest tu
czyste środowisko. Powstały
ścieżki rowerowe, zakupiono infrastrukturę rekreacyjną i wypoczynkową, rozwijają się kwatery
agroturystyczne. Jednym z projektów zrealizowanych przez
LGD jest oznakowany szlak kajakowy rzeką Wieprz, wyróżniony
w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa
Lubelskiego. Oferta turystyczna
skierowana jest do miłośników
wędkarstwa, kajakarstwa, sportów motorowych, osób aktywnie spędzających czas wolny.
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P

MARKA
LUBELSKIE

miejsce ma znaczenie
Z myślą o kobiecości,
elegancji i wygodzie
Firma BIALCON istnieje na rynku
odzieżowym od 1992 roku. Twórczynią i do
dziś główną projektantką firmy jest Barbara Chwesiuk. Obecnie marka znana jest
w całej Polsce i poza jej granicami.
Siedziba i główny zakład produkcyjny
znajdują się w Białej Podlaskiej. Bialcon
zapewnia swoim klientkom ubrania najwyższej jakości. Nad starannością ich wykonania czuwają specjaliści, którzy z pasją
i zaangażowaniem nadzorują każdy etap
powstania kolekcji – od projektu do produktu ostatecznego. Każdy sezon to dla
Bialconu nowe wyzwanie. Firma tworzy kolekcje składające się z około 500 wzorów.
Wszystkie ubrania charakteryzują się niepowtarzalnym wzornictwem i niebanalnymi fasonami, są odpowiednie do biura, na
spotkanie biznesowe, ale
sprawdzą się także w codziennych stylizacjach.
Dzięki różnorodności oferowanych modeli, każda
kobieta znajdzie sposób
na stworzenie swojego
indywidualnego stylu.
W Bialconie chcą przede
wszystkim, aby klientki czuły się komfortowo

i kobieco w szytych tam sukienkach, spódnicach, bluzkach, spodniach, kurtkach
i płaszczach.
Firma posiada 60 salonów sprzedaży
w całej Polsce. Są one m.in. w Warszawie,
Łodzi, Poznaniu, Katowicach, czy Szczecinie. Ma salony firmowe również za granicą:
na Litwie, Łotwie i w Szwecji.
W 2014 roku jakość szytych ubrań została doceniona przez Polską Akademię
Mody, która przyznała firmie Bialcon prestiżową statuetkę „Złota Pętelka”. Ponadto
marka ma na swoim koncie nagrody oraz
wyróżnienia, takie jak dwie statuetki Ambasadora Wschodu, czy Nagrodę Biznesu
„Lider Przedsiębiorczości” - przyznawaną
przez Bialskopodlaską Izbę Gospodarczą
i wiele innych.

Europejska
elegancja
ŁUKSJA jest producentem wysoko
przetworzonej konfekcji damskiej wykonywanej w tzw. przerobie uszlachetniającym. Firma powstała w 1950 roku jako
Spółdzielnia Inwalidów. W 2009 r.
przekształconą ją w spółkę, której udziałowcami zostali wszyscy
członkowie spółdzielni.
Obecnie Łuksja dysponuje nowoczesną szwalnią
w Łazach. Produkcja odbywa się z wykorzystaniem specjalistycznych
maszyn najnowszej generacji (m. in. skanera
sylwetki ludzkiej 3D). Zakład jest jednym z najnowocześniejszych w kraju.
O wysoką jakość odzieży
dba doświadczony zespół
pracowników, wspierany
komputerowym system
przygotowania produkcji. Ważnym elementem
procesu wytwarzania
odzieży jest analiza sugestii klientów.
Efektem budowy w 2014 roku
innowacyjnego zakładu produk-

cji odzieży było nawiązanie współpracy
z francuską marką Isabel Marant. Wśród
partnerów Łuksji są także inne światowe
marki - niemiecki Marc Aurel, włoska Max
Mara i brytyjski Burberry.
Firma jest znana z aktywizacji osób
niepełnosprawnych. Służy temu powołanie do życia Stowarzyszenia Centrum Przedsiębiorczości, Edukacji
i Integracji, utworzenie przy nim
Warsztatów Terapii Zajęciowej
oraz Zakładu Aktywności Zawodowej.
Łuksja jest laureatem
wielu nagród i wyróżnień potwierdzających jakość jej wyrobów oraz dbałość o swoich
pracowników. M.in. firma
czterokrotnie została uhonorowana Medalem Europejskim
za oferowane wyroby i usługi,
tytułami „Lider Eksportu Ziemi
Lubelskiej”, „Firma z sercem” czy
certyfikatem „Otwarte Bramy Dla
Niepełnosprawnych” dla pracodawcy charakteryzującego się społeczną
odpowiedzialnością i wrażliwością
na potrzeby osób niepełnosprawnych.

rojekt promocji gospodarczej Marka
Lubelskie realizowany jest od 11 lat.
Jego efektem jest przywilej posługiwania się tytułem, który uzyskało już 60 firm
z województwa lubelskiego. Marka Lubelskie to symbol jakości, innowacyjności i troski o środowisko.
Program Marka Lubelskie promuje firmy
związane z województwem lubelskim. Dlaczego to takie ważne? Często właśnie miejsce pochodzenia produktu decyduje o tym,

Torebkowe
dzieła sztuki
FARBOTKA to młoda, prężnie rozwijającą się firma z branży modowej. Marka
zaistniała kilka lat temu i bardzo szybko
znalazła wielu fanów w Polsce i poza jej
granicami.
Celem Farbotki jest zaspokajanie potrzeb kobiet i tworzenie torebek, które
zachwycają swoją prostotą i elegancją. Torebki te spełniają marzenia o piękniejszym
i wygodniejszym życiu w naszym zabieganym świecie. Nasycone barwami hafty,
zaczerpnięte ze słowiańskiej tradycji, są
symbolem podkreślającym wielką radość
życia. Taki produkt jest doskonałym upominkiem dla gości z zagranicy, pamiątką
z polskim akcentem, a także ekskluzywnym i niepowtarzalnym gadżetem. Farbotka stara się również wykraczać poza folklor
polski i sięga do wzorów rodem z Rosji, Białorusi czy Czech. Wszystkie torebki są wykonywane ręcznie z zaangażowaniem,
starannością i niezwykłą dbałością o najdrobniejsze szczegóły, tak aby farbotkowe rękodzieło było produktem najwyższej
jakości .
Torebki, dzięki nowoczesnemu designowi, stanowią idealne uzupełnienie
każdej kobiecej stylizacji. Firma realizuje
zamówienia indywidualne, dostosowując

wyroby do specjalnych wymagań nawet
najbardziej wymagających odbiorców.
Klientki mogą też uczestniczyć w procesie
tworzenia, dzięki wymiennym klapkom
torebek, dodatkom czy samodzielnemu
dobieraniu kolorów.
Farbotce przyznano certyfikaty: Firma
z Zasadami, Polski Produkt, Uczciwy Przedsiębiorca czy Polski Ślad.
W firmowej pracowni dużo czasu
i uwagi poświęca się doborowi detali. Wzór
haftu, barwy nici, kolor i deseń lamówki,
okucia, napy, skórzane paski czy wreszcie
ulubione chwościki... to szczegóły decydujące o charakterze wybranego modelu Farbotki i sprawiające, że staje się on małym
dziełem sztuki w kobiecych rękach.

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

Obuwie na
każdą porę roku
ŁUKPOL to producent butów. W 2017
roku firma wyprodukowała około miliona
par obuwia skórzanego i tekstylnego, specjalistycznego czy ochronnego, a jej aktualne możliwości są jeszcze większe.
Od ponad 25 lat Łukpol stara się sprostać oczekiwaniom klientów pod względem komfortu użytkowania i wzornictwa
obuwia. Wszystkie buty i akcesoria obuwnicze produkowane są w całości w dwóch
zakładach w Łukowie zatrudniających kilkaset osób, co czyni firmę jednym z największych pracodawców w regionie.
W ofercie Łukpolu znajdują się m.in.
buty i półbuty skórzane, śniegowce, kozaki,
kalosze, trekingi, trzewiki, sandały, klapki,
drewniaki, tzw. crocksy, a także tatrzanki. Buty z Łukowa
znajdują zastosowanie w prak-

Innowacje w przemyśle spożywczym
Spółka MEGA jest innowacyjnym przedsiębiorstwem projektowo-produkcyjnym.
Cechuje ją dynamiczny rozwój połączony z ciągłym ulepszaniem produktów, możliwy dzięki
wykwalifikowanej kadrze. MEGA to przedsiębiorstwo projektujące i produkujące maszyny
i urządzenia dla przemysłu przetwórstwa owocowo-warzywnego. Spółka świadczy również
usługi obróbki metali i tworzyw sztucznych
przy użyciu nowoczesnych technologii laserowych. Powstała w 1996 roku w Bełżycach.
Stała współpraca z przetwórcami owoców
i warzyw pozwoliła firmie zdobyć doświadczenie w projektowaniu i produkcji maszyn dla
dużych zakładów przetwórczych, jak również
małych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Wdrażając innowacyjne rozwiązania
w zakresie konstrukcji i sterowania maszyn,
MEGA zapewnia klientom większą wydajność
linii produkcyjnych, przy jednoczesnej redukcji
kosztów na skutek zmniejszonego zużycia energii.
MEGA oferuje nowoczesne, energooszczędne (zgodne z wymogami
UE i HACCP) maszyny do
mycia owoców i warzyw,
transportu technologicznego, sortowania,

oczyszczania i kalibrowania produktów, mycia
opakowań, realizacji procesów technologicznych, ważenia, dozowania, napełniania,
oczyszczania ścieków. Świadczy również
usługi wycinania laserowego - opartego na
maszynach firmy TRUMPF - stali konstrukcyjnej, nierdzewnej, jak i metali kolorowych. Dba
o najwyższą jakość wykonywanych detali oraz
zapewnia najkrótsze czasy realizacji zleceń. Ponadto firma oferuje usługę gięcia blach na prasach krawędziowych, wykorzystując maszyny
umożliwiające kompleksową obróbkę blach
każdego gatunku, dzięki czemu możliwe jest
zminimalizowanie obróbki wiórowej przy produkcji elementów nośnych, wsporników oraz
innych elementów.
Atuty przedsiębiorstwa to solidna jakość
usług, sprawne realizowanie zleceń, okazyjne
ceny, wykwalifikowana kadra oraz doradztwo
świetnych fachowców.
Spółkę MEGA cechuje
dynamiczny rozwój połączony z ciągłym ulepszaniem produktów, osiągany
dzięki wytrwałości i zaangażowaniu wykwalifikowanej kadry. Certyfikat Marka
Lubelskie firma otrzymała
w 2015 roku.
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tycznie każdej dziedzinie aktywności
człowieka: w przemyśle przetwórczym
i chemicznym, energetyce, górnictwie,
budownictwie, transporcie, rolnictwie,
ogrodnictwie i leśnictwie, myślistwie i wędkarstwie. Zakład dostarcza obuwie także
dla służb mundurowych i medycznych.
W zależności od przeznaczenia obuwia
w procesie produkcji wykorzystywane są
najwyższej jakości skóry naturalne i syntetyczne, guma, PU, super lekka pianka EVA
oraz innowacyjny materiał TRC (Thermo
Rubber Compound). Ogromne zainteresowanie klientów butami z tego materiału
potwierdza, że Łukpol z sukcesami kreuje
trendy modowe i technologiczne w swojej
branży. Co roku opracowywane są nowe
atrakcyjne wzory obuwia, które dołączają
do tych od wielu lat cieszących się niesłabnącym uznaniem klientów.
Firma rozwija się i doskonali, bo buty to
pasja producentów z Łukowa. Ogromne zainteresowanie ofertą Łukpolu –
zarówno na rynku krajowym,
jak i rynkach zagranicznych
– to dla nich największa satysfakcja
i najlepsza nagroda.

Lider w swojej
branży
SIPMA działa od 1990 roku. Obecnie
jest wiodącym producentem maszyn rolniczych w Polsce oraz jednym z największych przedsiębiorstw produkcyjnych w
województwie lubelskim.
Firma produkuje najwyższej klasy
sprzęt rolniczy, przywiązując ogromną
wagę do tendencji rynkowych oraz indywidualnych potrzeb klientów. Ma w
swojej bogatej ofercie prasy, owijarki,
zgrabiarki, rozrzutniki obornika czy rozsiewacze nawozów, a także wiele innych
maszyn. SIPMA to także największy krajowy producent wałów przegubowo-teleskopowych. Dostarcza rolnikom
kompletny sprzęt, poczynając od maszyn
do pokosu trawy, aż po transport owiniętych bel do gospodarstw.
Serwis SIPMA zapewnia klientom obsługę pokazów polowych maszyn, doradztwo przy ich zakupie czy wykonanie
pierwszych uruchomień i napraw.
Strategię rozwoju produktów oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne
w SIPMA kreuje Centrum Badawczo-Rozwojowe R&D Centre INVENTOR, które
powstało w 2011 roku. Do jego głównych
zadań należy opracowywanie nowych
technologii i innowacyjnych konstrukcji

maszyn i urządzeń rolniczych oraz innych
konstrukcji z dziedziny mechaniki.
Maszyny SIPMA cieszą się uznaniem
wśród użytkowników. Potwierdzają to
liczne nagrody i wyróżnienia. Firma jako
jedyna z Polski zdobyła 8 złotych medali podczas Międzynarodowych Targów
Poznańskich POLAGRA oraz jubileuszowy medal z okazji 75-lecia MTP i Wielki
Złoty Medal MTP. Wyroby SIPMA zdobyły również laury na Targach Wschodnich
w Lublinie, Międzynarodowych Targach
INTERRES w Rzeszowie, Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej w Kielcach oraz Puchary Ministra Rolnictwa.

Odkrywanie
tradycyjnych
smaków
lubelskiej kuchni
to nie tylko
doskonała
zabawa, ale
i świetny sposób
na promocję
lokalnego
dziedzictwa
kulturowego.
A jest się czym chwalić, bo
rolnicze województwo lubelskie to prawdziwa skarbnica
płodów rolnych i charakterystycznych dla tego regionu
potraw, które – znane tylko
lokalnie – zasługują na szerszą reklamę. Ba! Wyśmienita
żywność tradycyjna może stać
się doskonałą, bo smaczną wizytówką województwa i poszczególnych jego zakątków.
Urząd marszałkowski promuje to dziedzictwo rejestrując
lokalne smakołyki na ogólnopolskiej Liście Produktów
Tradycyjnych (LPT). Mamy
ich już ponad 200! Liczba
ta stanowi 10 proc. wszystkich zarejestrowanych wyrobów (jest ich ponad 1,8 tys.)
i daje nam niezmiennie trzecie miejsce w rankingu województw, które najaktywniej
promują swój kulinarny dorobek. Z okazji wpisania na LPT
dwusetnego specjału pochodzącego z naszego regionu,
dla ich wytwórców marszałek
zorganizował Galę Produktów
Tradycyjnych Województwa
Lubelskiego.
– Cieszy mnie bardzo, że
możemy zaliczać się do ścisłej
elity regionów najlepiej dbających o smaczny wizerunek lu-

2018 rokiem lubelskich
produktów tradycyjnych
Chodzi o to, by nie
tylko wzbudzać zainteresowanie konsumentów
kulinarnym dziedzictwem
regionu, ale i dzięki temu
dawać impuls do rozwijania opartej na nim produkcji.
GRZEGORZ KAPUSTA
wicemarszałek
woj. lubelskiego

LAUREACI Z CERTYFIKATAMI

belskiej przedsiębiorczości, bo
właśnie w takich kategoriach
należy rozpatrywać nasze starania. Chodzi o to, by nie tylko
wzbudzać zainteresowanie
konsumentów kulinarnym
dziedzictwem regionu, ale
i dzięki temu dawać impuls
do rozwijania opartej na nim
produkcji – mówi Grzegorz Kapusta, wicemarszałek województwa lubelskiego.
Wydarzenie miałmiejsce 27
września w Lublinie i zgromadziło kilkudziesięciu producentów tradycyjnych specjałów,
którym wicemarszałek Grzegorz Kapusta i Katarzyna
Madoń-Kremeś, zastępca dyrektora Departamentu Rol-

nictwa i Środowiska UMWl
wręczyli tzw. laury promocyjne, czyli dyplomy za nowo
wpisane na Listę wyroby. Gali
towarzyszyła konferencja
„W krainie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych”. Na takim wydarzeniu
nie mogło zabraknąć degustacji
regionalnej żywności wysokiej
jakości czyli lubelskiego „dorobku” na Liście Produktów Tradycyjnych. A ten jest jednym
z najbogatszych w Polsce – jak
przystało na miejsce spotkania ludzi różnych narodowości,
kultur i religii. Jednymi z ostatnich zarejestrowanych w lubelskim segmencie Listy są np. ser
w popiele z Krupego, maślan-

ka naturalna z Bychawy, golasy z kaszy gryczanej z serem
z Łobaczewa Małego, chełmski
makaron jajeczny, herbatka różana z ziołami z Wandalina czy
domowa nalewka z porzeczek
i agrestu z Opola Lubelskiego.
Ciekawostką jest, że do rejestracji zgłoszono dwie rasy świni
– polskiej białej zwisłouchej
i wielkiej białej polskiej.
– Promujemy już wiele
przysmaków będących
w ofercie okręgowych spółdzielni mleczarskich, cukierni, piekarni, ale także kół
gospodyń wiejskich i pracowni kulinariów regionalnych,
które z powodzeniem sprzedają swoje wyroby podczas

organizowanych przez urząd
imprez. Zasłużoną reklamę
zyskują tutaj również gospodarstwa agroturystyczne,
które zgłosiły swoje dania na
Listę. Samorząd województwa wychodzi z założenia, że
takie wsparcie pozwoli wytwórcom skupić się na rozwijaniu produkcji oraz dbaniu
o jakość swoich wyrobów.
To z pewnością przełoży się
na dochodowość biznesu,
a tym samym na konkurencyjność tej gałęzi lubelskiej
gospodarki – mówi Katarzyna Madoń-Kremeś, zastępca
dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL.

(DRIS)

Samorząd województwa wychodzi
z założenia, że takie
wsparcie pozwoli wytwórcom skupić się na rozwijaniu produkcji oraz dbaniu
o jakość swoich wyrobów.
KATARZYNA
MADOŃ-KREMEŚ
zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska
UMWL

Poznaliśmy najlepsze lubelskie smaki
Spotkania Smakuj Lubelskie 2018 dobiegły końca.
Podczas dwudziestu konferencji miłośnicy regionalnych produktów, wytwórcy żywności oraz członkowie
stowarzyszeń i kół gospodyń zdobyli cenną wiedzę na
temat promowania swojej kulinarnej działalności.

Spotkania uświetniły pokazy
kulinarne oparte na tradycyjnych przepisach, łączące lokalne produkty w niepowtarzalne
smaki, a także gry analogowe
przygotowane przez animatorów z Lublina.
Tegoroczne spotkania w
ramach cyklu Smakuj Lubelskie 2018 odbyły się w: Chełmie, Hrubieszowie, Włodawie,
Parczewie, Białej Podlaskiej,
Zamościu, Tomaszowie Lubelskim, Krasnymstawie, Biłgoraju, Janowie Lubelskim,
Opolu Lubelskim, Kraśniku,
Rykach, Puławach, Świdniku,
Lubartowie, Lublinie, Łęcznej,
Radzyniu Podlaskim i Łuko-

wie. Głównym punktem każdej konferencji były wykłady
prowadzone przez specjalistów z zakresu promocji oraz
tworzenia własnej marki na
rynku produktów lokalnych.
Uczestnicy poznali rolę szlaków kulinarnych w turystyce
gastronomicznej, zasady marketingu i efektywnego reklamowania się, reguły i korzyści
certyfikacji żywności w Polsce
i Unii Europejskiej, a także tajniki współpracy i wsparcia z
UMWL dla producentów branży rolno-spożywczej.
Ciekawym punktem spotkań były pokazy kulinarne
przygotowywane przez Elż-

MODERATORKĄ wszystkich spotkań
była dziennikarka stacji TVN, Dorota Gardias,
również związana z Lubelszczyzną

bietę i Jerzego Wójcików, właścicieli jednej z lubelskich
restauracji propagujących
zdrową, regionalną kuchnię, a
także przez Kamila Kotarskiego, lubelskiego szefa kuchni.

Uczestnicy konferencji mogli
spróbować m.in. wariacji kulinarnych na bazie certyfikowanych cebularzy lubelskich,
zdrowych naleśników, zupy
tymiankowej, kaszotto z boro-

wikami czy bigosu z buraków.
Animatorzy Grzegorz Olifirowicz oraz Dawid Reja zadbali natomiast o to, aby osobom
biorącym udział w spotkaniach
nie zabrakło ciekawej rozrywki.
W przygotowanych przez nich
grach analogowych można
było wygrać lot balonem oraz
publikacje związane z tradycyjną kuchnią Lubelszczyzny.
- Książka pt. „Kuchnia Lubelska”, opracowana przez urząd
marszałkowski, zawiera przepisy oparte na miejscowych
tradycjach i ukazujące atrakcje
turystyczne naszego regionu.
– ocenia Piotr Rzetelski, radny
województwa lubelskiego.
Warto podkreślić, że już zdobyła ona nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kategorii
książek kucharskich, a także
uznanie wielu szefów kuchni.

Książka pt. „Kuchnia
Lubelska”, opracowana przez urząd marszałkowski, zawiera przepisy oparte
na miejscowych tradycjach
i ukazujące atrakcje turystyczne naszego regionu.
PIOTR RZETELSKI
radny woj. lubelskiego
Autorem przepisów jest Kamil
Kotarski.
Po każdym spotkaniu
uczestnicy mieli możliwość zadawania prelegentom pytań.
Konferencje i wykłady cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem. 
(Marcin Petruk)
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Skutecznie pomogą
pacjentom po udarze
Rozmowa
z Arkadiuszem
BRATKOWSKIM,
członkiem
zarządu
odpowiedzialnym
za służbę
zdrowia
o rozbudowie
oddziału
udarowego
w zamojskim
szpitalu

RED: W Szpitalu Wojewódzkim
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu wmurowano 7 września
tego roku kamień węgielny pod
rozbudowę Oddziału Kardiologicznego. Jaki efekt ma przynieść
ta inwestycja?
A.B.: Oddział Kardiologiczny
zamojskiego szpitala ma bardzo dobrą markę, a pacjenci
przyjeżdżają nie tylko z regionu, ale z całego kraju. Pojawiła się więc potrzeba nie tylko
modernizacji istniejących pomieszczeń i ich doposażenia
w lepszy sprzęt, ale także rozbu-

dowy. Przy bloku A powstanie
trzykondygnacyjny budynek
z podpiwniczeniem. Na parterze będzie rejestracja, poradnie kardiologiczne i gabinet
prób wysiłkowych. Górne kondygnacje pomieszczą sale oddziału, a komunikację poprawi
dodatkowy dźwig osobowy
dostosowany do transportu
szpitalnych łóżek. Większy i nowocześniejszy oddział to lepsze warunki pobytu pacjentów
i pracy personelu. Wszystkim
nam przecież zależy, aby szpitale pracowały efektywniej, były
bardziej dostępne i przyjazne
pacjentom. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca
2020 roku.

RED.: Skąd środki na rozbudowę
oddziału w Zamościu? I czy zyskają również inne szpitale?
A .B.: Największe szpitale
wojewódzkie w regionie realizują duży unijny projekt remontowy i modernizacyjny, by
poprawić swoją infrastrukturę
i dostosować się do rosnących
potrzeb pacjentów. Są to szpitale wojewódzkie w Białej Podlaskiej, w Chełmie oraz szpital im.
Jana Bożego, szpital im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
oraz szpital neuropsychiatrycz-

ny – trzy placówki z Lublina.
Koszt rozbudowy zamojskiego szpitala to ponad 17 milionów złotych, w tym wkład UE
to ok. 14,6 mln, a budżetu województwa ok. 2,6 mln. Warto
dodać, że projekt realizowany
jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020

RED.: Szpital Wojewódzki Papieża Jana Pawła II w Zamościu nie
poprzestaje jednak tylko na rozbudowie kardiologii. Duże innowacje na skalę krajową wdrażane
są też na Oddziale Neurologii. Czy
Zamość dołączy do prestiżowego grona ośrodków stosujących
nowoczesne i zdecydowanie bardziej skuteczne metody leczenia
i opieki nad pacjentami z udarami
mózgu?
A.B.: Ależ to już się dzieje! Szpital podjął działania na rzecz
stworzenia nowoczesnego
ośrodka opieki nad pacjentami
udarowymi, bo chorób wynikających z zaburzeń krążenia będzie coraz więcej. W skali kraju
mamy rocznie co najmniej
70 tys. przypadków udaru,
z czego bardzo wiele kończy
się trwałą niepełnosprawnością pacjentów. Zamość ma

Zamość ma szansę
stać się jednym
z kilku miast w
Polsce, w którym
będą stosowane
na szerszą skalę
nowoczesne
metody leczenia
udaru mózgu.

szansę stać się jednym z kilku
miast w Polsce, w którym będą
stosowane na szerszą skalę
nowoczesne metody leczenia
udaru mózgu. Pamiętajmy, że
tego typu przypadki wymagają bardzo szybkiej i sprawnej
pomocy medycznej, włącznie
z prawidłową diagnozą i podjęciem leczenia. Współczesna medycyna ma już metody
przeprowadzania skutecznych
zabiegów, dzięki którym pacjenci po udarach mózgu mogą
już po kilku dniach pobytu
w szpitalu wyjść z niego całkowicie sprawni, nie wymagając
długiej i trudnej rehabilitacji.
Brzmi nieprawdopodobnie, ale

to już się dzieje
w Polsce, a niebawem będzie
możliwe także
u nas - w Zamościu.
RED.: Na czym więc będzie polegać inwestycja
na Oddziale Neurologii?
A . B . : Nowe przedsięwzięcie obejm i e p r z e b u d owę o ra z
poszerzenie działającego
Oddziału Neurologii z pododdziałem udarowym.
Chodzi też o utworzenie
wzorcowego oddziału umożliwiającego wdrożenie skoordynowanej opieki nad
pacjentami neurologiczno-neurochirurgicznymi, z zastosowaniem najnowszych
wysokospecjalistycznych
metod leczenia. Realizacja projektu pozwoli na pełną diagnostykę i leczenie najnowszymi
metodami, a także na wczesną
rehabilitację poudarową i prowadzenie programów terapeutycznych. Chcemy zwiększyć
też liczbę łóżek dla pacjentów udarowych z 39 do 60
oraz zorganizować nowoczesną przychodnię ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Kolejna edycja „Akademii Zdrowego Serca”
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Białej Podlaskiej wyszedł
z inicjatywą organizacji kolejnej edycji
„Akademii Zdrowego
Serca".
W ramach Akademii zorganizowano cykl spotkań „Sercowe sprawy – co każdy pacjent
po zawale powinien wiedzieć", podczas których pacjenci po zawale serca oraz ich
bliscy mają możliwość edukacji w zakresie mechanizmów
zawału, leczenia oraz dalszego
postępowania po wypisie ze
szpitala.
Głównym celem działań
Akademii jest organizowanie
warsztatów i zajęć edukacyjnych mających na celu przekazanie praktycznych informacji
dotyczących profilaktyki i leczenia najczęstszych schorzeń
kardiologicznych. Prowadzącymi spotkania są doświadczeni specjaliści, w tym: lekarz
kardiolog, psycholog, dietetyk,

fizjoterapeuta i ratownik medyczny.
Do uczestnictwa w zajęciach cyklu „Sercowe sprawy
– co każdy pacjent po zawale
powinien wiedzieć" zapraszamy pacjentów, którzy przebyli
zawał mięśnia sercowego lub
zabieg w zakresie angioplastyki. Do udziału w spotkaniach
Akademii zachęcamy także
rodziny i bliskich pacjentów.
Udział w zajęciach jest bezpłatny. Spotkania odbywają
się w czwartki o godz.10.00
w sali konferencyjnej w budynku 1D Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej
Podlaskiej. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na
stronie internetowej www.
szpitalbp.pl.
Akademia jest autorskim
programem specjalistów bialskiego szpitala. Działania te
towarzyszą Programowi NFZ
– „KOS-zawał” – Koordynowanej Opieki Specjalistycznej
dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Jest to nowa-

Bardzo się cieszę, że szpital w Białej Podlaskiej
wpisuje się w nowoczesny trend traktowania pacjenta jako
podmiotowego uczestnika procesu leczenia.
To pokazuje, jak poważnie bialscy specjaliści podchodzą
do tematu wychodzenia z choroby.
dr PRZEMYSŁAW LITWINIUK
przewodniczący Sejmiku, przewodniczący rady społecznej
szpitala w Białej Podlaskiej
torskie podejście do opieki
pozawałowej polegające na
połączeniu czterech elementów: leczenia szpitalnego (zabiegowego i zachowawczego),
rehabilitacji kardiologicznej,

kardiologicznej opieki specjalistycznej oraz szeroko
zakrojonych działań edukacyjnych. „Akademia Zdrowego Serca” zespołu specjalistów
z Białej Podlaskiej stanowi

wartość dodaną programu
NFZ-u „KOS-zawał". Te dodatkowe działania bialskich specjalistów są unikatowe w skali
kraju, niewiele jest w Polsce
ośrodków kardiologicznych,

które kładą tak silny nacisk na
edukację pacjenta.
Dodatkowym działaniem
związanym z funkcjonowaniem Akademii jest publikacja poradnika dla pacjentów
po zawale „Moje drugie życie”.
Znajdziemy w niej m.in. zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące zawału
– jego istoty, mechanizmu
powstawania, hospitalizacji,
sposobów leczenia oraz opieki poszpitalnej. Ważnym elementem poradnika będzie
dzienniczek kontroli pacjenta
po zawale, zawierający m.in.
podstawowe dane dotyczące
przebytego schorzenia oraz
kalendarz wizyt umożliwiający notowanie wyników badań
kontrolnych, aktualnie stosowanych leków i dalszych zaleceń. Taki kompleksowy zbiór
danych ułatwi wgląd w historię choroby, co przyczyni się
do łatwiejszej analizy stanu
zdrowia pacjenta, a w konsekwencji może poprawić jakość
opieki nad chorym.

