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Szanowni Państwo,

 

„Wzorowanie się na innych uznanych twórcach to nic zdrożnego, to najlepszy znany mi sposób na rozwój własnego 

talentu i poszukiwanie własnej drogi” – zauważył wielki amerykański poeta Walt Whitman. Tę mądrą maksymę dedykuję 

wszystkim, którym zależy na rozwoju naszego regionu. Do tego potrzebne są nie tylko pieniądze, lecz przede wszystkim 

pomysł i determinacja w działaniu. Przekazując Państwu album o najpopularniejszych projektach współfinansowanych 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie lubelskim, chciałbym zainspirować do nowych 

pomysłów na przedsięwzięcia, które będą najlepiej odpowiadać specyficznym wymaganiom naszego regionu.  

Przygotowujemy się do wieloletniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wszystko wskazuje na to, 

że nasze województwo otrzyma przynajmniej tak dużą pulę pieniędzy z Funduszy Europejskich, jak w latach 2007-2013. 

Dzięki unijnym dotacjom zapoczątkowaliśmy kompleksową modernizację regionu, rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy 

sieci połączeń komunikacyjnych, zarówno drogowych, jak i kolejowych, a także zainwestowaliśmy w strefy aktywności 

gospodarczej, które przyciągają do regionu krajowych i zagranicznych inwestorów. 

Przedstawione w albumie projekty to zwycięzcy konkursu „RPO – wiele projektów, jedna Lubelszczyzna” 

zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski. Są wśród nich zarówno wielomilionowe przedsięwzięcia, jak i małe, 

kilkudziesięciotysięczne inwestycje, rozsiane po całym regionie. Wszystkie przeszły surową weryfikację internautów, 

którzy wybrali przedsięwzięcia najlepiej służące mieszkańcom regionu w takich dziedzinach, jak służba zdrowia, 

infrastruktura, kultura, edukacja i sport, środowisko, informatyzacja czy przedsiębiorczość. Zachęcam zatem 

do nawiązania bezpośredniego kontaktu z laureatami, zapoznania się z ich projektami i wymiany doświadczeń. 

W kolejnych latach, planując wydatkowanie unijnych pieniędzy, powinniśmy koncentrować się na priorytetach 

i obszarach, które będą kołem zamachowym dla regionu. Musimy mieć pomysł na to, jak się rozwijać. To, jak będzie 

wyglądała Lubelszczyzna po 2014 roku, zależy przede wszystkim od nas samych.

Życzę Państwu inspirującej lektury.

Krzysztof Hetman 

Marszałek Województwa Lubelskiego
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Nowoczesność  
w dobrym stylu

Nazwa obiektu – Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” 

– nawiązuje do przedwojennej tradycji: w 1926 r. w Za-

mościu otwarto kinoteatr „Stylowy”. W okresie okupacji 

Niemcy przemianowali go na „Capitol”, lecz po wojnie, 

w sierpniu 1944 r., kinoteatr powrócił do pierwotnej 

nazwy. Placówka ma w dorobku znaczące wydarzenia 

promujące sztukę filmową: „Stylowy” jest organizato-

rem Letniego Festiwalu Filmowego (w tym roku odbyła 

się 12. edycja) oraz współorganizatorem Międzynarodo-

wych Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm” (16 edycji).

W 2006 r. kino otrzymało dotację z Urzędu Miasta 

na opracowanie koncepcji architektonicznej nowe-

go obiektu. Do realizacji wybrano projekt wykonany 

przez biuro architektoniczne PlusArt Architekci z Łodzi. 

Na jego wykonanie trzeba było jednak poczekać ze 

względu na ograniczenia budżetowe. W 2008 r. Miasto 

Zamość złożyło do RPO WL wniosek o dofinansowa-

nie budowy Centrum Kultury Filmowej, który pomyśl-

nie przeszedł wszystkie procedury. Budowę rozpoczęto 

w czerwcu 2009 r., a już rok później – 30 lipca 2010 r. 

– odbył się pierwszy seans filmowy w nowym obiekcie.

Gmach wyróżnia się ciekawą formą architektoniczną 

– bryła ma kształt wydłużonego trójkąta z zaokrąglony-

mi narożnikami. Na parterze znajduje się nowocześnie 

urządzony hall z kasami biletowymi i barem oraz trzy 

przestronne, klimatyzowane sale kinowe różnej wielko-

ści. Na I piętrze mieści się kabina projekcyjna (wyposa-

żona w dwa projektory cyfrowe najnowszej generacji), 

studio filmowe oraz garderoby dla artystów. II piętro 

przeznaczono na biura, salę klubową, kawiarenkę inter-

netową oraz galerię.

Mieszkańcy Zamościa i okolic od razu zaakceptowa-

li nowy przybytek kultury. W ciągu pierwszego roku 

od otwarcia sprzedano 200 tys. biletów – o 30 tys. wię-

cej niż zakładano w projekcie. Centrum zarabia także 

na wynajmie sal na konferencje, koncerty i inne imprezy. 

Dochód z powodzeniem wystarcza na bieżącą działal-

ność oraz utrzymanie obiektu i niezbędne inwestycje. 

miasto zamość
budowa centrum Kultury filmowej w zamościu

Wartość projektu: 17 554 219,51 zł
Wartość dofinansowania z ue: 6 020 137,23 zł

pomysł budowy nowoczesnego kina  
pojawił się w zamościu kilka lat temu. 
inicjatywa napotkała na prozaiczną,  
lecz trudną do pokonania barierę:  
brak pieniędzy. problem udało się  
rozwiązać dzięki odważnym decyzjom 
władz miasta oraz dofinansowaniu  
z funduszy europejskich.
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Przyciągnąć turystę
Chełm i powiat chełmski to idealne miejsce do wypo-

czynku i aktywnego spędzenia czasu. Piękne krajobra-

zy, ścieżki przyrodnicze, trasy rowerowe, konne, pie-

sze i wodne, zabytki architektury sakralnej i świeckiej, 

a także sieć gospodarstw agroturystycznych stanowią 

ogromny potencjał wschodniej części województwa 

lubelskiego. Niestety, brakuje markowych produktów 

turystycznych, które mogłyby konkurować z ofertą  

Lublina czy Zamościa. 

Stworzenie takiego produktu możliwe było dzięki wymia-

nie doświadczeń z miastem Trebiszów, znanym ośrod-

kiem turystycznym w południowej Słowacji. Najpierw 

reprezentanci Powiatu Chełmskiego i Miasta Chełm 

wraz przedstawicielami firm i organizacji turystycznych 

wyjechali do Trebiszowa, a następnie gościli słowackich 

partnerów na ziemi chełmskiej. Uczestnicy wizyt za-

poznali się z ofertą turystyczną partnera oraz strategią 

tworzenia i promocji produktu turystycznego. Wnioski 

z rozmów i dyskusji toczących się na spotkaniach sta-

nowiły podstawę do opracowania w 2010 r. planu roz-

woju turystyki i współpracy międzyregionalnej Powiatu 

Chełmskiego i Miasta Chełma oraz nowego produktu 

turystycznego – Szlaku Kredą Pisanego. Nazwa nawią-

zuje do unikatowych pokładów kredowych zalegających 

na tych terenach. Szlak w trzech odsłonach – czerwonej, 

niebieskiej i zielonej – wiedzie przez największe atrakcje 

ziemi chełmskiej; został poprowadzony tak, by zachęcić 

turystę do kilkudniowego pobytu. 

W ramach projektu powstała także strona internetowa 

promująca szlak. Znajdują się na niej informacje o atrak-

cjach ziemi chełmskiej, mapa obiektów infrastruktury tu-

rystycznej oraz dynamiczne formy multimedialne, m.in. 

wirtualny spacer i film promocyjny. Ponadto wydana 

została bogato ilustrowana wielojęzyczna publikacja pt. 

„Szlak Kredą Pisany – przewodnik po powiecie chełm-

skim, Chełmie i Trebiszowie”. 

powiat chełmski
Współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego  

i miasta chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej  
jako atrakcji wschodniej granicy unii europejskiej

Wartość projektu: 315 000,00 zł
Wartość dofinansowania z ue: 220 500,00 zł

dzięki współpracy powiatu chełmskiego 
z miastem chełm i słowackim  
trebiszowem opracowany został  
kluczowy produkt turystyczny  
ziemi chełmskiej. szlak Kredą pisany  
prowadzący przez największe  
atrakcje historyczne i przyrodnicze  
ma szansę przyciągnąć turystów  
z całego kraju i z zagranicy. 
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Stolica europejskiej 
integracji

Przedsięwzięcie realizowane było przez Urząd Miasta 

Lublin w partnerstwie z miastami: Münster (Niemcy), 

Poniewież (Litwa) oraz Viseu (Portugalia). Działania roz-

poczęły się w kwietniu 2009 r. wraz z obchodami 440. 

rocznicy podpisania Unii Lubelskiej i 5. rocznicy akcesji 

Polski do Unii Europejskiej. W uroczystościach wzięli 

udział prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy. Unijna dotacja 

pozwoliła m.in. na sfinansowanie spektaklu „Straszny 

Dwór”. 1 lipca 2009 r. na Placu Litewskim i na Placu 

po Farze została zainscenizowana wioska rycerska oraz 

odbyły się koncerty zespołów z Polski, Litwy i Ukrainy. 

Unijne wsparcie pozwoliło również na udekorowanie 

miasta proporcami wzorowanymi na pieczęciach ziem-

skich widniejących na akcie Unii Lubelskiej.

O rocznicy tego historycznego wydarzenia przypomniał 

zeszyt historyczny o Unii Lubelskiej, wydany jako doda-

tek do „Gazety Wyborczej”, a także przewodnik po mało 

znanych, a interesujących zakątkach miasta – „Śladami 

Unii Lubelskiej. Spacer po dawnym Lublinie”. Projekt 

zakładał także działania skierowane do dzieci miesz-

kających w miastach partnerskich. Odbył się konkurs 

plastyczny „Chwalimy się swoim miastem”, zakończo-

ny wystawą oraz wydaniem albumu z najciekawszymi 

pracami, opublikowano także komiks o Unii Lubelskiej. 

Oba wydawnictwa ukazały się w czterech wersjach ję-

zykowych.

Partnerzy projektu mieli okazję uczestniczyć w cyklicz-

nych spotkaniach w Lublinie, efektem których było opra-

cowanie i opublikowanie „Strategii współpracy między-

narodowej miast Lublin – Münster – Poniewież – Viseu 

2010-2020” zawierającej wspólne projekty pilotażowe 

planowane do realizacji w najbliższej przyszłości. Zwień-

czeniem współpracy w ramach projektu był Koncert  

Europejski, na którym wystąpiły zespoły z Polski i Ukra-

iny oraz gwiazda wieczoru – fińska grupa The Rasmus.

miasto Lublin
od unii Lubelskiej do unii europejskiej

Wartość projektu: 1 644 304,83 zł 
Wartość dofinansowania z ue: 1 058 555,34 zł

projekt „od unii Lubelskiej do unii  
europejskiej” wypromował Lublin  
jako miasto o silnych tradycjach integracji  
europejskiej, sięgających aż do XVi w.  
przyczynił się też do zacieśnienia  
współpracy z miastami partnerskimi.
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Konsekwentnie 
do celu

„Otwórzmy przed nimi życie” – motto Polskiego Stowa-

rzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

w Tomaszowie Lubelskim najlepiej oddaje cel działań 

organizacji rodziców osób z niepełnosprawnością inte-

lektualną. Od początku działalności poświęcają oni swój 

czas, by stworzyć niepełnosprawnym warunki do godne-

go i aktywnego życia. Najlepsze efekty daje wyrówny-

wanie deficytów rozwojowych już od najwcześniejszego 

dzieciństwa. 

Dzięki dotacji w ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Lubelskiego w ośrodku zbudo-

wano i wyposażono salę gimnastyczno-rehabilitacyjną. 

Ponadto zaadaptowano część poddasza budynku Szkoły 

Podstawowej w Przeorsku na mieszkania treningowe dla 

niepełnosprawnych uczniów – podopiecznych ośrodka. 

W projekcie przewidziano także instalację kolektorów 

słonecznych i systemu monitoringu.

W nowej sali gimnastycznej wyposażonej w nowocze-

sny i profesjonalny sprzęt niepełnosprawni uczniowie 

podnoszą swoją sprawność, pokonując przeszkody zdro-

wotne. W godzinach popołudniowych z sali korzystają 

również dzieci do 7. roku życia w ramach programu 

wczesnego wspomagania rozwoju. Ośrodek w Tomaszo-

wie jest jedyną w powiecie placówką oferującą wszech-

stronną pomoc medyczną, pedagogiczną, logopedyczną 

i psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie 

dla rodziców. 

Mieszkania treningowe pomagają w przygotowaniu nie-

pełnosprawnych uczniów do samodzielnego życia poza 

domem rodzinnym. Przy wsparciu asystentów i współ-

pracy z terapeutami uczniowie zdobywają umiejętności 

nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi ludźmi 

oraz radzenia sobie z problemami życiowymi.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób  
z Upośledzeniem Umysłowym  
Koło w Tomaszowie Lubelskim

Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- 
-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia  
na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  

Koło w Tomaszowie Lubelskim
Wartość projektu: 583 782,63 zł

Wartość dofinansowania z UE: 446 005,30 zł

W rozbudowanym i dobrze wyposażonym  
Ośrodku Rehabilitacyjno- 
-Edukacyjno-Wychowawczym 
w Tomaszowie Lubelskim  
osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
przygotowują się pod okiem terapeutów  
do aktywnego funkcjonowania  
w społeczeństwie.
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Basen na miarę 
gminy

Rozwinięta baza edukacyjna i sportowa może być dużym 

atutem gminy Mełgiew. Położona w pobliżu Świdnika 

i Lublina miejscowość ma potencjał, by stać się atrak-

cyjnym miejscem zamieszkania dla przybyszów z tych 

miast. Jednak z diagnozy zawartej w „Strategii Rozwoju 

Gminy Mełgiew na lata 2007–2015” wynika, że po-

ziom usług w dziedzinach edukacji i kultury fizycznej 

jest wciąż niezadowalający. Wśród słabych stron gminy 

na pierwszy plan wysuwają się niedostatki infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjnej. Mełgiew konsekwentnie usuwa 

te braki, czego przykładem jest budowa przyszkolnego 

basenu.

– Obiekt został tak zaprojektowany, żeby gminę było 

stać na jego utrzymanie. Zastosowane w nim rozwiąza-

nia technologiczne umożliwiają prowadzenie zajęć na-

uki pływania, rehabilitację i zabawę w wodzie – mówi 

Jadwiga Dec, inspektor w Urzędzie Gminy. – Wcześniej 

rodzice, którzy mogli sobie pozwolić na wykupienie kur-

sów pływania, musieli dowozić dzieci do Świdnika i Lu-

blina. Teraz wszystkim dzieciom z gminy umożliwiamy 

bezpłatną naukę pływania w ramach lekcji wychowania 

fizycznego. Uczniowie z pozostałych szkół podstawo-

wych dowożeni są na pływalnię na koszt gminy.

Basen o wymiarach 12,5 na 8 m i głębokości 0,8–1,35 m, 

z niecką ze stali nierdzewnej, idealnie nadaje się dla 

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dodatkowo 

wyposażony jest w zestaw urządzeń do rehabilitacji wad 

postawy dzieci i młodzieży. Jest także w pełni dostępny 

dla osób niepełnosprawnych. 

Obiekt wybudowany został w oparciu o nowoczesny 

projekt architektoniczny z zastosowaniem energoosz-

czędnych rozwiązań technologicznych. Uzdatnianie 

wody odbywa się w systemie zamkniętego obiegu (ko-

rektor pH, lampa UV), a na dachu zainstalowano ze-

staw 30 kolektorów słonecznych, który wystarcza, by 

latem i w pogodne dni utrzymać temperaturę wody 

na poziomie 27°C bez konieczności jej dogrzewania. 

Umiejętność pływania przyda się dzieciom podczas po-

pularnych latem wycieczek na pobliskie Pojezierze Łę-

czyńsko-Włodawskie. Będzie nie tylko przyjemniej, ale 

przede wszystkim bezpieczniej.

Gmina Mełgiew
Szkolny wielofunkcyjny basen ogrzewany słońcem  

i energią wiatrową
Wartość projektu: 2 528 445,01 zł

Wartość dofinansowania z UE: 2 022 756,00 zł

Uczniowie szkół w wiejskiej gminie 
Mełgiew mają podobne warunki 
do uprawiania sportu jak ich rówieśnicy 
w miastach. Po oddaniu do użytku  
hali sportowej i boiska piłkarskiego  
gmina zdecydowała się na budowę  
krytej pływalni. Do jej ogrzewania 
zastosowano energię słoneczną.
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Spełnione marzenia
Piaski, które zamieszkuje prawie 11 tys. osób, są naj-

większą gminą powiatu świdnickiego i jedną z najwięk-

szych w województwie lubelskim. Jeszcze do niedawna 

infrastruktura sportowa gminy nie przedstawiała się zbyt 

okazale. Przede wszystkim brakowało pełnowymiarowej 

sali gimnastycznej, w której młodzież mogłaby przez cały 

rok uprawiać sport i uczestniczyć w zajęciach ruchowo-

rekreacyjnych. Z konieczności lekcje wychowania fizycz-

nego prowadzone były na boiskach sportowych. Wybu-

dowanie hali od dawna znajdowało się w planach władz 

powiatowych, jednak rozpoczęcie inwestycji było wciąż 

odkładane ze względu na brak funduszy na ten cel.

Szansa na spełnienie marzeń pojawiła się po ogłoszeniu 

konkursu na projekty z zakresu infrastruktury szkolnej 

i sportowej w ramach RPO WL. Projekt złożony przez 

Powiat Świdnicki został wysoko oceniony i otrzymał do-

finansowanie. 22 października 2010 r. hala została uro-

czyście otwarta. Obiekt o powierzchni użytkowej pra-

wie 2 tys. m² składa się z sali gimnastycznej, do której 

przylega zaplecze socjalno-użytkowe, obejmujące m.in. 

szatnie, natryski, magazyny sprzętu oraz pokój nauczy-

cielski. Na sali znajdują się boiska do gry w siatkówkę, 

koszykówkę i tenisa ziemnego oraz trybuny liczące 326 

miejsc siedzących. Przestrzeń można podzielić kurtyna-

mi, co pozwala na prowadzenie zajęć jednocześnie dla 

trzech grup. Sala dostępna jest również dla osób niepeł-

nosprawnych.

Do godziny 15 obiekt wykorzystywany jest głównie 

na prowadzenie zajęć wychowania fizycznego. Jednak 

po południu i w weekendy ruch nie zamiera. Wręcz 

przeciwnie, codziennie do godziny 22 odbywają się tu 

treningi klubu sportowego Piaskovia oraz zajęcia sporto-

wo-rekreacyjne dla mieszkańców i zakładów pracy. Czę-

sto organizowane są też mecze piłki halowej, turnieje 

siatkówki i rozgrywki tenisowe.

 

Hala nosi imię Polskich Olimpijczyków. Tablicę upa-

miętniającą nadanie imienia odsłonili Małgorzata i Le-

szek Duneccy – wybitni lekkoatleci, olimpijczycy z 1980 

roku. 

Powiat Świdnicki
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Piaskach

Wartość projektu: 6 103 434,21 zł
Wartość dofinansowania: 4 866 246,12 zł

Hala sportowa przy Zespole Szkół 
w Piaskach jest najnowocześniejszym tego 
typu obiektem w powiecie świdnickim. 
Duża powierzchnia, trybuny dla widzów 
i profesjonalne zaplecze umożliwiają 
organizację nie tylko zajęć szkolnych,  
lecz także zawodów sportowych. 
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Lider informatyzacji
Projekt, którego liderem jest Powiat Bialski, ma na celu 

podniesienie poziomu dostępu do internetu i techno-

logii informatycznych wśród mieszkańców i w jednost-

kach samorządu terytorialnego. Poprzez integrację usług 

online poszczególnych urzędów na wspólnej platformie 

informatycznej ułatwiono obywatelom kontakt z urzę-

dem i dostęp do informacji. Osobom, które nie mogą 

korzystać z tych usług w domu udostępniono publiczne 

punkty dostępu do internetu. 

Portal internetowy www.powiatbialski.eu jest sercem 

systemu. Pod tym adresem internauta bez trudu znaj-

dzie dostęp do strony internetowej interesującego go 

urzędu, Lokalnego Centrum Certyfikacji, Geoportalu, 

wiadomości samorządowych PAP oraz lokalnego por-

talu turystycznego. Można tam również pobrać wzory 

dokumentów, a także – poprzez odpowiednią aplikację 

– uzyskać informację o stanie załatwiania swojej sprawy. 

Kontakt z urzędem możliwy jest również za pomocą te-

lefonii internetowej.

Geoportal otwiera dostęp do aktualnych baz danych Sys-

temu Informacji Geograficznej GIS bez potrzeby udawa-

nia się do Starostwa. Z kolei portal informacji turystycz-

nej to znacznie więcej niż zbiór informacji o zabytkach 

i bazie noclegowej – jego twórcy postawili na interak-

tywność serwisu. Internauci mogą samodzielnie doda-

wać nowe trasy turystyczne czy informacje o imprezach 

kulturalnych. Na portalu dostępna jest także aplikacja, 

która umożliwia przeglądanie go w telefonach komór-

kowych.

Dużym ułatwieniem dla mieszkańców jest wprowadzo-

ny w ramach projektu elektroniczny obieg dokumentów. 

Centrum Certyfikacji w Centrum Informatycznym Staro-

stwa Powiatowego udostępnia certyfikaty, dzięki którym 

można składać wnioski drogą elektroniczną. Mają one 

taką samą ważność, jak dokumenty dostarczone osobi-

ście do urzędu i własnoręcznie podpisane.

 

Dzięki konsekwentnej realizacji trafnych i dobrze opra-

cowanych rozwiązań Powiat Bialski jest dziś liderem in-

formatyzacji w województwie.

Powiat Bialski
Budowa zintegrowanego systemu informatycznego  

dla zrównoważonego rozwoju powiatu bialskiego
Wartość projektu: 6 819 271,27 zł

Wartość dofinansowania z UE: 5 796 380,56 zł

W największym powiecie  
województwa lubelskiego zbudowano  
zintegrowany system informatyczny.  
Teraz mieszkańcy 19 gmin Powiatu 
Bialskiego mogą wiele spraw  
załatwić drogą elektroniczną  
bez konieczności wychodzenia z domu.
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Dęblin w sieci
Budowę miejskiej infrastruktury teleinformatycznej 

w Dęblinie trzeba było rozpocząć praktycznie od pod-

staw. Dostęp mieszkańców do bezpłatnego, szerokopa-

smowego internetu ograniczał się do jednego hotspotu 

oraz dwóch infomatów. W mieście brakowało pomiesz-

czeń szkoleniowo-konferencyjnych wyposażonych w no-

woczesne urządzenia komputerowe i audiowizualne. 

Wymiany wymagał też przestarzały i wyeksploatowany 

sprzęt w Urzędzie Miasta od komputerów w biurach 

po serwerownię. 

Sytuacja znacznie się poprawiła dzięki realizacji projek-

tu „e-Dęblin – rozwój społeczeństwa informacyjnego”. 

W mieście powstała Dęblińska Sieć Komputerowa Deb-

Man umożliwiająca m.in. bezpłatny dostęp do internetu. 

Utworzono 27 publicznych punktów dostępu do sieci, 

w tym 20 hotspotów, 2 infomaty oraz 5 telecentrów 

wyposażonych łącznie w 45 stanowisk komputerowych 

i sprzęt multimedialny. Szczególnie okazale prezentuje 

się nowa multimedialna sala w Urzędzie Miasta, w któ-

rej zainstalowano m.in. system umożliwiający oglądanie 

na żywo sesji Rady Miasta. W ramach projektu dokoń-

czono też budowę parteru remizy Ochotniczej Straży 

Pożarnej, gdzie również powstało multimedialne tele-

centrum.

Ponadto Urząd Miasta i Ośrodek Pomocy Społecznej 

zostały wyposażone w nowoczesne urządzenia wraz 

z oprogramowaniem, co znacznie usprawnia pracę i ob-

sługę interesantów. Coraz więcej osób docenia wpro-

wadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, elektro-

nicznej skrzynki podawczej czy formularzy umożliwiają-

cych wykorzystanie kwalifikowanego e-podpisu. Dużą 

popularnością cieszy się również nowy miejski wortal 

www.debman.pl oraz interaktywny system informacji 

turystycznej www.deblin.vtour.pl. Podczas wirtualnego 

spaceru można dotrzeć niemal w każdy zakątek Dęblina 

nie wychodząc z domu.

Miasto Dęblin
e-Dęblin – rozwój społeczeństwa informacyjnego

Wartość projektu: 1 961 115,00 zł 
Wartość dofinansowania z UE: 1 666 947,75 zł

Projekt z zakresu rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego realizowany  
przez Urząd Miasta w Dęblinie  
został bardzo wysoko oceniony  
przez ekspertów. Docenili oni zarówno 
innowacyjność przyjętych rozwiązań,  
jak i kompleksowy charakter 
przedsięwzięcia.
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Nowoczesna gmina
– Przed przystąpieniem do realizacji projektu zasięgnęli-

śmy opinii w gminach, które wcześniej zdobyły doświad-

czenie na tym polu – mówi Marcin Markowski, sekre-

tarz gminy. – Bardzo mi pomogły kontakty nawiązane 

w ramach Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego. 

Koledzy z innych gmin chętnie dzielili się swoimi do-

świadczeniami. 

Informacje te przydały się np. przy opracowywaniu spe-

cyfikacji zakupu sprzętu informatycznego. W Wilkowie 

zwrócono uwagę na przemyślane wyposażenie poszcze-

gólnych stanowisk. Sprzęt miał być wydajny, energoosz-

czędny i jak najmniej szkodliwy dla pracowników; liczy-

ła się też oszczędność miejsca. Komputery stacjonarne 

z monitorami LCD uzupełniło sześć laptopów wyposażo-

nych w karty sieciowe. Zainstalowane oprogramowanie 

jest kompatybilne z dotychczas używanym w Starostwie 

Powiatowym, co ułatwia dostęp do danych i pozwala 

na sprawną wymianę informacji. 

W ramach projektu w Urzędzie Gminy zbudowano 

sieć LAN oraz utworzono centralną serwerownię. Jeden 

z serwerów działa na oprogramowaniu Microsoft Win-

dows 2003 Server R2 PL Standard, natomiast na drugim 

(w celu wsparcia polityki neutralności technologicznej) za-

instalowano otwarte oprogramowanie typu open source.

 

Wykorzystanie nowoczesnych komputerów i systemów 

operacyjnych przyspieszyło wykonywane zadań, popra-

wiło komfort pracy urzędników oraz usprawniło obsługę 

interesantów. Ważną innowacją jest wprowadzenie sys-

temu elektronicznego obiegu dokumentów, w tym elek-

tronicznego archiwum, a także modułu powiadamiają-

cego interesanta sms-em o stanie prowadzonej sprawy. 

Działa również baza danych elektronicznych pism oraz 

nowa cyfrowa centrala telefoniczna. 

W świetlicy wiejskiej w Kępie Choteckiej, Gminnym 

Ośrodku Kultury w Wilkowie i strażnicy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Rogowie utworzono aktywne telecen-

tra, z których każde wyposażone jest w pięć stanowisk 

komputerowych. Dzięki nowej ofercie miejsca te są czę-

ściej odwiedzane przez mieszkańców.

Gmina Wilków
Likwidacja barier hamujących rozwój społeczeństwa 

informacyjnego w gminie wiejskiej Wilków
Wartość projektu: 558 387,94 zł

Wartość dofinansowania z UE: 474 629,75 zł

Za pieniądze uzyskane z Unii Europejskiej 
gmina Wilków postanowiła wprowadzić 
nowoczesne rozwiązania informatyczne.  
Aby uniknąć popełnienia błędów, 
skorzystano z doświadczeń innych 
samorządów. 
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Gościniec 
przy Wąwozach

„Walory turystyczne województwa lubelskiego stwarza-

ją możliwości rozwoju turystyki jako istotnego czynnika 

aktywizacji obszarów i źródła dochodu mieszkańców 

regionu” – czytamy w „Strategii rozwoju województwa 

lubelskiego na lata 2006–2020”. Krasnobród położony 

w sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego po-

siada niezaprzeczalne atuty krajobrazowe, przyrodnicze 

i klimatyczne sprzyjające rozwojowi turystyki wypoczyn-

kowej i uzdrowiskowej. Liczne szlaki piesze, rowerowe, 

konne i wodne stwarzają warunki do korzystania z ak-

tywnych form rekreacji.

Coraz więcej firm w Krasnobrodzie i okolicach inwe-

stuje w infrastrukturę turystyczną. Gościniec przy Wą-

wozach, który od 2003 r. prowadzi Marzena Gęśla, po-

łożony jest w pobliżu leśnego rezerwatu Święty Roch 

i ścieżki spacerowej Krasnobrodzkie Wąwozy. Dziesięć 

minut wystarczy, by dojść do zalewu na rzece Wieprz, 

a zimą amatorzy narciarstwa mają niedaleko do wyciągu 

na Chełmowej Górze.

Turyści, w szczególności rodziny z dziećmi, chętnie od-

wiedzali gościniec nawet po kilka razy. Zdarzało się, że 

dla chętnych brakowało wolnych miejsc. Gospodyni 

coraz poważniej myślała o powiększeniu pensjonatu. 

Gdy pojawiła się szansa dofinansowania inwestycji tu-

rystycznych w ramach RPO WL, Marzena Gęśla złoży-

ła projekt rozbudowy i wyposażenia ośrodka. Dzięki 

dotacji powstał obiekt z 23 miejscami noclegowymi. 

Urządzono w nim cztery pokoje 2-osobowe i pięć po-

koi 3-osobowych oraz aneksy kuchenne. W sezonie 

z nowej bazy korzystają głównie turyści indywidualni, 

w tym całe rodziny, ale goszczą tu także zorganizowa-

ne grupy młodzieży szkolnej oraz studenci odbywający 

staże i praktyki.

Gospodyni pensjonatu sama jest miłośniczką turystyki. 

Należy do PTTK i posiada uprawnienia przewodnika tu-

rystycznego, prowadzi Szkolny Klub Krajoznawczo-Tury-

styczny oraz jest współautorką programu edukacyjnego 

o regionie. Chętnie oprowadza swoich gości po Krasno-

brodzie i Roztoczu.

Marzena Maria Gęśla – Pokoje gościnne
Wzmocnienie potencjału turystycznego Krasnobrodu  

– rozbudowa obiektu turystycznego  
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Wartość projektu: 656 774,11 zł
Wartość dofinansowania z UE: 376 837,60 zł

Turyści chętnie odwiedzają Lubelszczyznę 
ze względu na bogatą spuściznę kulturową, 
walory krajobrazowe i uzdrowiskowe  
oraz nieskażoną przyrodę.  
Coraz więcej lokalnych przedsiębiorców  
dostrzega szanse rozwojowe  
w branży turystycznej.
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Przewaga dzięki 
innowacji

Mint Media to internetowa sieć reklamowa docierająca 

swym zasięgiem do ponad 6 milionów osób miesięcznie, 

w tym do 200 tys. aktywnych użytkowników internetu 

w województwie lubelskim. Oferuje kompleksową ob-

sługę kampanii reklamowych, dopasowaną do indywi-

dualnych potrzeb klienta. Dwa lata temu firma posta-

nowiła rozszerzyć zakres usług o marketing outdoorowy 

i obsługę eventów.

Innowacyjny pomysł, który mógł być zrealizowany dzięki 

dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego, polegał na zakupie pierw-

szego w województwie lubelskim mobilnego telebimu 

z ekranem wykonanym w technologii SMD (ang. Sur- 

face Mount Device). Opiera się ona na wykorzystaniu 

diod produkowanych przez światowego lidera w tej 

branży – amerykańską firmę Cree. Diody te pozwalają 

na uzyskanie znacznie lepszej jakości obrazu niż po-

wszechnie stosowane rozwiązania.

Ekran posiada wbudowane czujniki naświetlenia, które 

gwarantują jasny i wyraźny obraz niezależnie od zmie-

niających się warunków nasłonecznienia. System stabili-

zatorów zapewnia dobrą emisję nawet w ekstremalnych 

warunkach pogodowych – w przypadku załamania aury 

przekaz nie traci na jakości. Wbudowany agregat prądo-

twórczy zapewnia z kolei niezależność urządzenia od ze-

wnętrznych źródeł energii. Zintegrowany podnośnik hy-

drauliczny pozwala na rozłożenie ekranu na wysokości 

do 7 metrów, dzięki czemu zagwarantowana jest idealna 

widoczność zarówno dla pieszych, jak i dla kierowców. 

Urządzenie umożliwia ekspozycję reklam dziennych 

oraz obsługę wizualną imprez masowych wraz z emisją 

reklam podczas ich trwania.

Inwestycja pozwoliła na rozszerzenie oferty reklamowej 

Mint Media pod względem asortymentowym, jakościo-

wym i technologicznym. Firma mogła przy tej okazji 

wprowadzić nową, atrakcyjną strategię cenową pole-

gającą na łącznym oferowaniu pakietów reklamowych 

zarówno w internecie, jak i w outdoorze.

Mint Media Sp. z o.o.
Nowe możliwości dzięki mobilności – zwiększenie  

zdolności inwestycyjnych w fazie start-up  
oraz rozwój mikroprzedsiębiorstwa Mint Media sp. z o.o. 

poprzez innowacje 
Wartość projektu: 895 008,61 zł 

Wartość dofinansowania z UE: 426 574,85 zł

Dzięki zakupowi pierwszego 
w województwie mobilnego telebimu 
agencja interaktywna Mint Media 
wprowadziła unikatowy produkt  
na rynek reklamy zewnętrznej,  
pozyskując nowych klientów  
z całej Polski.
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Okna z pasją
Firma Stolmir rozpoczęła działalność w Białej Podlaskiej 

w 1992 r. od przetwórstwa drewna i produkcji parkietu. 

W 2002 r. przeniosła się do hali w pobliskim Dubowie. 

Od 4 lat przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji 

okien i drzwi, stosując w swych wyrobach wiele inno-

wacyjnych rozwiązań. Dla właściciela Stolmiru, Marka 

Łukasiaka, stolarstwo to nie tylko zawód, ale i pasja.

Dynamiczny rozwój firmy w ostatnich latach możliwy był 

m.in. dzięki unijnym dotacjom. – Każdy z trzech projek-

tów, które do tej pory realizowaliśmy, wniósł nową ja-

kość do firmy. Zakup kolejnej maszyny pozwala na uru-

chomienie produkcji innych rodzajów okien czy drzwi. 

Dzięki najnowszym technologiom produkujemy szybciej 

i dokładniej – mówi Marek Łukasiak.

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego umożliwiła 

Stolmirowi wprowadzenie innowacyjnej linii technolo-

gicznej do produkcji okien drewniano-aluminiowych 

i drewnianych okien pasywnych. W tych drugich zasto-

sowany jest potrójny zestaw szyb, tzw. ciepłe ramki, spe-

cjalne uszczelki oraz pięciowarstwowy przekrój drewna 

europejskiego lub egzotycznego.

Takie zestawienie pozwala uzyskać okno o przenikal-

ności termicznej na poziomie Uw≤0,8 W/m²K. Okna 

pasywne charakteryzują się niebywałą izolacyjnością 

cieplną, zachowując przy tym najwyższą jakość i walory 

estetyczne. Wysoka przepuszczalność energii słonecznej 

i światła dziennego pozwala na maksymalną redukcję 

kosztów ogrzewania pomieszczeń.

Wdrożenie tej technologii wymagało zbudowania hali 

produkcyjnej o powierzchni ponad 1 tys. m² oraz za-

kupu specjalistycznych maszyn. Uruchomienie nowego 

ciągu technologicznego wiązało się z zatrudnieniem pię-

ciu nowych pracowników. Nowoczesne okna firmy są 

stosowane zarówno w domach prywatnych, jak i w bu-

dynkach wielorodzinnych, hotelach i biurach.

Stolmir Marek Łukasiak
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie 

nowych produktów, okien drewniano-aluminiowych i okien 
drewnianych pasywnych – energooszczędnych

Wartość projektu: 2 452 200,00 zł
Wartość dofinansowania z UE: 999 996,00 zł

Dzięki inwestowaniu w park maszynowy 
i nowe technologie firma Stolmir  
wytwarza najwyższej jakości wyroby 
z drewna. Niedawno zakupione  
urządzenia umożliwiają produkcję 
zaawansowanych technologicznie  
okien energooszczędnych.
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Drogowe innowacje
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA z Białej Pod-

laskiej jest jedną z największych firm tej branży w re-

gionie. Od lat specjalizuje się w budowie dróg, ulic, 

placów i obiektów mostowych oraz w produkcji mas 

bitumicznych i kruszyw budowlanych. Posiada duży 

park maszynowy i własną wytwórnię mas bitumicznych 

i betonów. Doświadczona kadra techniczna firmy oraz 

jej polityka jakości dają gwarancję wysokiego poziomu 

wykonywanych robót. Przedsiębiorstwo uzyskało certy-

fikaty PN-EN ISO 9001:2001, PN-EN ISO 14001:2005 

i PN-N 18001:2004 w zakresie budowy i modernizacji 

dróg, produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, ob-

sługi i naprawy pojazdów mechanicznych, badań tech-

nicznych samochodów oraz usług sprzętem drogowym.

Chcąc sprostać wymaganiom współczesnego rynku, 

firma opracowała własną strategię innowacji. W celu 

prowadzenia prac badawczo-rozwojowych utworzyła 

laboratorium drogowe, w którym zespół wysokiej klasy 

specjalistów pracuje nad stworzeniem optymalnych roz-

wiązań technologicznych.

Dzięki własnemu zapleczu B+R możliwe było przy-

stąpienie do wdrożenia innowacyjnej recyklingowej 

technologii wykonywania nawierzchni drogowych, 

wykorzystywanej dotąd jedynie na skalę laboratoryjną. 

W ramach projektu, który uzyskał dofinansowanie z Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zakupiony 

został kompletny ciąg technologiczny specjalistycznych 

maszyn przeznaczonych do rozbiórki starych i budo-

wy nowych nawierzchni przy pełnym wykorzystaniu 

odpadów drogowych. Rozkładarka mas bitumicznych, 

równiarka drogowa, walec tandemowy wibracyjny z roz-

sypywaczem grysu, walec pneumatyczny, przesiewacz 

i koparko-ładowarka są używane do budowy wysokiej 

jakości dróg i skomplikowanych obiektów drogowych: 

mostów, wiaduktów czy tuneli.

Firma z Białej Podlaskiej już wcześniej zdobyła doświad-

czenie we wdrażaniu drogowych innowacji: zrealizowa-

ła duży projekt inwestycyjny przy wsparciu z Funduszy 

Europejskich, który polegał na zakupie nowoczesnej 

technologii produkcji mas betonowych. 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SA
Wdrożenie innowacyjnej, recyklingowej technologii  

wykonywania nawierzchni drogowych  
wykorzystujących polską myśl techniczną 

Wartość projektu: 3 717 537,46 zł
Wartość dofinansowania z UE: 1 858 768,73 zł

Lubelskie firmy coraz częściej poszukują 
pieniędzy na wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań, które podniosą  
konkurencyjność ich wyrobów i usług. 
Finansowanie tych przedsięwzięć  
ułatwiają Fundusze Europejskie. 



67



68



69

Drogowe innowacje



5

70

Konkurencyjni
Pomimo posiadania dobrze znanej marki i wieloletniego 

doświadczenia na rynku piekarniczym właściciel Zakładu 

Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Kulanica z Biłgora-

ja zdaje sobie sprawę, że konkurencja na rynku rośnie 

w siłę. Aby zaspokoić oczekiwania klientów i utrzymać 

wysoką jakość produktów, niezbędne było unowocze-

śnienie parku maszynowego, w tym inwestycje w nowe 

maszyny. Stare urządzenia uniemożliwiały wzbogacenie 

asortymentu, a tym samym rozwój przedsiębiorstwa.

Niewielkim firmom – a do takich należy ZPUH Kula-

nica – nie jest łatwo pozyskać fundusze na inwestycje. 

Wysoki koszt nowych urządzeń przewyższa możliwości 

sfinansowania ich zakupu z własnych oszczędności. Co-

raz trudniejsze jest także uzyskanie kredytów w bankach 

komercyjnych. Nic dziwnego, że tak dużą popularnością 

wśród przedsiębiorców cieszą się bezzwrotne dotacje 

w ramach działania 1.3 (Dotacje inwestycyjne dla ma-

łych i średnich firm) Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Lubelskiego.

Z uzyskanego dofinansowania firma z Biłgoraja zakupiła 

nowoczesne maszyny, które umożliwiły wprowadzenie 

na rynek dwóch nowych produktów: ciast z masami 

i ciastek kruchych nadziewanych. Zakład ulepszył także 

produkcję pieczywa pszennego i mieszanego oraz wy-

robów półcukierniczych. 

Klienci doceniają nowości – dzięki wprowadzonym 

innowacjom wytwarzane pieczywo jest smaczniejsze, 

zdrowsze i lepsze jakościowo, a także bardziej atrakcyjne 

pod względem wizualnym.

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Kulanica
Wzrost konkurencyjności Zakładu Produkcyjno- 

-Usługowo-Handlowego Kulanica  
poprzez zastosowanie innowacyjnych maszyn i urządzeń 

oraz wprowadzenie nowych produktów na rynek
Wartość projektu: 1 976 400,00 zł

Kwota dofinansowania z UE: 1 134 000,00 zł 

Dobrze wykorzystane dotacje  
inwestycyjne z Funduszy Europejskich 
pomagają przedsiębiorcom utrzymać  
wysoką konkurencyjność na coraz bardziej 
wymagającym, dynamicznie  
zmieniającym się rynku. Dzięki zakupowi 
nowoczesnych urządzeń można zwiększyć 
wydajność, wzbogacić asortyment  
oraz ulepszyć jakość wyrobów. 
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Pieniądze na rozwój
Zbigniew Sławiński założył firmę Sławex w 1983 r. 

Od samego początku przedsiębiorstwo wyspecjalizowało 

się w produkcji kotłów centralnego ogrzewania na pali-

wo stałe, ale w ofercie firmy znajduje się szereg innych 

wyrobów metalowych: od stelaży mebli ogrodowych 

i kluczy przemysłowych po taczki budowlane i wózki 

transportowe.

W ramach projektu „Unowocześnienie procesu wy-

twarzania i innowacja produktowa kotłów centralnego 

ogrzewania Sławex” firma wdrożyła nową technologię 

produkcji kotłów c.o. przez zastosowanie innowacyjnych 

rozwiązań i najnowocześniejszych urządzeń. Ze względu 

na rosnące zapotrzebowanie na kotły c.o. zbudowano 

nową halę produkcyjną o powierzchni 1050 m² wraz 

z laboratorium badawczym. Hala została wyposażona 

w suwnicę bramową i stanowiska spawalnicze. W celu 

zabezpieczenia przed nadmiernym zapyleniem i hała-

sem uruchomiono system filtrowentylacyjny oraz usta-

wiono dźwiękochłonne ścianki oddzielające poszcze-

gólne stanowiska. Zainstalowano także nowoczesną 

zaginarkę do blach, nożyce gilotynowe, dwugłowicową 

giętarkę do rur oraz zbiorniki z osprzętem do zasilania 

gazem stanowisk spawalniczych.

Urządzenia te są rzadko spotykane nie tylko w wo-

jewództwie lubelskim, ale stanowią innowację także 

w skali kraju. To jednak nie wszystko. Nowe moduły 

zintegrowanego oprogramowania CDN-XL umożliwiły 

usprawnienie własnej, innowacyjnej technologii wytwa-

rzania kotłów c.o., a zakup wielofunkcyjnego analizatora 

spalin do laboratorium badawczego pozwolił na ciągłą 

modyfikację i unowocześnianie wytwarzanych już ko-

tłów c.o. oraz wprowadzenie zupełnie nowych typów.

Rozwijanie i wdrażanie nowych technologii możliwe jest 

także dzięki współpracy firmy Sławex z instytutami ba-

dawczymi z branży technik grzewczych – znajdują się 

wśród nich m.in. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 

oraz Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sa-

nitarnej.

Sławex Zbigniew Sławiński 
Unowocześnienie procesu wytwarzania i innowacja  
produktowa kotłów centralnego ogrzewania Sławex

Wartość projektu: 1 366 400,00 zł
Wartość dofinansowania z UE: 525 976,48 zł

Firma Sławex z Tomaszowa Lubelskiego 
z powodzeniem sięga po dotacje 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego  
na zakup usług badawczych i wdrożenie  
nowoczesnych technologii.
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Ulice Łęcznej
Władze Łęcznej dbają o jakość i rozbudowę ulic, sku-

tecznie wykorzystując w tym celu Fundusze Europejskie. 

Ostatni projekt objął inwestycje na ulicach Nadwieprzań-

skiej, Leśnej, Akacjowej, Wojska Polskiego i Suffczyń-

skich, które przebiegają przez osiedla Niepodległości 

i Bobrowniki w południowej i wschodniej części miasta. 

Tworzą one ciąg komunikacyjny łączący drogę krajową 

nr 82 z drogą wojewódzką nr 829. Ulice te spełniają 

ważną funkcję w lokalnym układzie komunikacyjnym, 

gdyż stanowią obwodnicę południowej części Łęcznej 

oraz drogę dojazdową do osiedli mieszkaniowych. To 

na nich koncentruje się cały ruch drogowy w kierunku 

centrum miasta, Lublina, kopalni Bogdanka i Pojezierza 

Łęczyńsko-Włodawskiego.

Zakres prac obejmował budowę nowych ulic, skrzyżo-

wań, chodników i przejść dla pieszych oraz moderniza-

cję już istniejących. Wybudowano też dwa ronda, dwie 

zatoki autobusowe, kanalizację deszczową oraz zainsta-

lowano 62 latarnie uliczne. Łącznie wybudowano i zmo-

dernizowano prawie 2,5 km ulic i 2 km chodników.

Warto podkreślić, że nawierzchnię jezdni wykonano 

z asfaltów modyfikowanych, stosowanych do dróg o wy-

sokim obciążeniu. Taka technologia gwarantuje większą 

trwałość i zapewnia długoletnią bezawaryjną eksploata-

cję. Poprawia to komfort i bezpieczeństwo jazdy oraz 

znacznie obniża koszty utrzymania ulic. 

Wybudowana i przebudowana infrastruktura drogowa 

nie tylko poprawiła powiązania komunikacyjne miasta, 

umożliwiając szybsze i bezpieczniejsze podróżowanie, 

ale także przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności tere-

nów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 6,18 ha. Spo-

ra ich część została już wykorzystana przez największy 

w mieście hipermarket wraz z parkingiem.

Gmina Łęczna
Rozbudowa sieci drogowej łączącej drogę krajową nr 82 

z drogą wojewódzką nr 829 w Łęcznej
Wartość projektu: 8 872 570,99 zł

Wartość dofinansowania z UE: 2 987 349,27 zł

Nowa sieć ulic wybudowana 
z wykorzystaniem unijnej dotacji znacznie 
usprawniła komunikację w Łęcznej. 
Mieszkańcy mogą szybciej i bezpieczniej 
dojechać do kopalni Bogdanka, 
największego pracodawcy w mieście. 



81



82



83

Ulice Łęcznej



6

84

Komfort 
i bezpieczeństwo

Droga nr 2808L jest częścią ważnego szlaku komuni-

kacyjnego łączącego drogę krajową nr 74 (Hrubieszów 

– Zamość – Janów Lubelski – Annopol) z drogą woje-

wódzką nr 835 (Lublin – Biłgoraj). Dla mieszkańców gmi-

ny Godziszów droga stanowi jedyną możliwość dojazdu 

do Janowa Lubelskiego, w którym mają siedziby lokalne 

urzędy administracji publicznej i gdzie pracuje większość 

osób czynnych zawodowo, oraz do Lublina czy Zamo-

ścia. W sezonie zimowym trasa jest szczególnie mocno 

uczęszczana przez turystów zmierzających do Batorza, 

gdzie działa jeden z dwóch w regionie wyciągów nar-

ciarskich.

Do niedawna droga znajdowała się w fatalnym stanie 

technicznym. Znaczne ubytki asfaltu, koleiny, wyboje 

i nierówne krawędzie nie tylko utrudniały jazdę i przy-

czyniały się do szybszego zużycia pojazdów, ale też gro-

ziły wypadkami. Brak chodników oraz utwardzonych 

poboczy stanowił zagrożenie dla pieszych. Dojeżdżający 

środkami transportu publicznego odczuwali brak zatok 

autobusowych oraz wybrukowanych przystanków.

Po otrzymaniu dotacji z Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego Zarząd Dróg Powiatowych w Jano-

wie Lubelskim przystąpił do przebudowy 7,8 km drogi. 

Roboty obejmowały poszerzenie jezdni do 6,0 m oraz 

wykonanie podbudowy z materiału kamiennego i war-

stwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Przebudowano 

ponad 100 zjazdów i skrzyżowań, wykonano dwie za-

toki autobusowe. Wybudowano 0,44 km chodników dla 

pieszych, a na całym remontowanym odcinku utwardzo-

no pobocza oraz wykonano rowy odwadniające. Droga 

została oznakowana znakami pionowymi i poziomymi. 

Wykonano wysepki na skrzyżowaniu w Godziszowie 

oraz skorygowano dwa niebezpieczne łuki na odcinku 

od Rataja do Godziszowa.

Powiat Janowski
Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 2808L 
Janów Lubelski (ul. Bialska) – Tokary – Huta Turobińska 

odcinek Rataj – Zdziłowice  
w lokalizacji od km 5+002 do km 12+800

Wartość projektu: 15 528 620,44 zł
Wartość dofinansowania z UE: 12 972 971,72 zł

W powiecie janowskim wyremontowano 
i zmodernizowano jedną z najważniejszych 
dróg powiatowych. Projekt przyczynił się 
do zwiększenia wygody i bezpieczeństwa 
podróżujących oraz pieszych.  
Kierowcy odczuwają też korzyści  
związane z oszczędnością czasu  
oraz mniejszymi kosztami eksploatacji 
pojazdów.
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Nowe oblicze 
Janowa

Janów Podlaski jest jedną z najbardziej znanych miej-

scowości Lubelszczyzny, głównie za sprawą najstarszej 

w Polsce stadniny, założonej w 1817 r. przez cara Alek-

sandra I. Odbywają się tu słynne na cały świat aukcje 

koni czystej krwi arabskiej. Dużą atrakcją jest znajdują-

cy się w zabytkowym parku XIX-wieczny zespół stajni, 

z których część zaprojektował Henryk Marconi. Walo-

rem miejscowości jest także położenie w Parku Krajo-

brazowym Podlaski Przełom Bugu.

Ogromny potencjał turystyczny jest wielkim atutem Ja-

nowa, ale też wyzwaniem dla władz gminy. Dzisiejszego 

turystę przyciągają nie tylko zabytki i walory przyrod-

nicze – coraz bardziej liczy się także ogólna estetyka 

miejscowości. Zdając sobie sprawę z problemów infra-

strukturalnych, które niekorzystnie odbijają się na wize-

runku Janowa, gmina opracowała program gruntownej 

modernizacji dróg w miejscowości. Obejmuje on budo-

wę i przebudowę 15 ulic. Po uwzględnieniu możliwości 

finansowych oraz warunków pozyskiwania dotacji z Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

RPO WL na lata 2007–2013 program został podzielony 

na etapy. 

Pierwszy etap zakładał przebudowę oraz moderniza-

cję 7 ulic. Składał się on z dwóch części. Część pierw-

sza (zrealizowana w 2008 r.) objęła budowę, przebu-

dowę oraz modernizację ulicy Sienkiewicza, części ulic 

Skalskiego oraz Narutowicza oraz budowę chodników 

przy ulicy Dolnej. W 2009 r. zrealizowano drugą część 

projektu, w trakcie której zmodernizowano ulice: Mic-

kiewicza, Dominikańską, Staroklasztorną wraz z placem 

przed kościołem św. Jana Chrzciciela oraz drugą część 

ulicy Skalskiego. Ponadto projekt przewidział ułożenie 

prawie 1,6 km kanalizacji deszczowej oraz zainstalowa-

nie 6 latarni. Wojewódzki Konserwator Zabytków wska-

zał na konieczność zastosowania nawierzchni z kostki 

brukowej – jako materiału najlepiej wpisującego się 

w zabytkowe otoczenie. Inwestycja została w połowie 

sfinansowana z Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych. 

Gmina Janów Podlaski
I etap projektu: budowa, przebudowa  

i modernizacja 7 z 15 ulic w Janowie Podlaskim
Wartość projektu: 4 608 274,67 zł

Wartość dofinansowania z UE: 2 999 986,81 zł

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
zmodernizowano centrum  
Janowa Podlaskiego.  
Inwestycja znacznie poprawiła komfort 
życia mieszkańców oraz zwiększyła  
atrakcyjność miejscowości dla coraz  
liczniej przyjeżdżających turystów. 
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Strażnicy lasu
Na terenie powiatów janowskiego, kraśnickiego, biłgo-

rajskiego i tomaszowskiego znajduje się jeden z najwięk-

szych w kraju kompleksów leśnych. Łączna powierzchnia 

lasów wynosi ponad 167 tys. ha, co stanowi 38% ogólnej 

powierzchni tych powiatów. Z najnowszych badań wy-

nika, że lasy coraz bardziej narażone są na niebezpie-

czeństwo podpalenia: aż 70% pożarów na obszarach 

leśnych powstaje przez nieostrożność w posługiwaniu 

się otwartym ogniem.

Państwowa Straż Pożarna w Janowie Lubelskim dys-

ponuje sprawnie działającym systemem zapobiegania 

zagrożeniom pożarowym i usuwania skutków różnego 

rodzaju klęsk żywiołowych. Z powodu braku specjali-

stycznego sprzętu i wyposażenia nie była jednak w pełni 

przygotowana do zapobiegania katastrofom chemicznym 

i ekologicznym ani do likwidacji ich skutków.

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich był 

wspólnym przedsięwzięciem czterech Komend Powiato-

wych Państwowej Straży Pożarnej: w Janowie Lubelskim, 

Kraśniku, Tomaszowie Lubelskim i Biłgoraju. Za uzyska-

ną dotację zakupiono jeden ciężki i trzy średnie samo-

chody ratowniczo-gaśnicze. Pojazdy zostały wyposażone 

w najnowocześniejszy specjalistyczny sprzęt ratownictwa 

chemiczno-ekologicznego pozwalający na prowadzenie 

samodzielnych działań przez każdą komendę PSP.

Zakupione auta posiadają także GPS oraz terminale sta-

tusu – urządzenia wysyłające krótkie kody, które infor-

mują, że dany samochód wyjechał, dojechał na miejsce 

lub powrócił. Transmisja danych pomiędzy pojazdem 

a stanowiskiem kierowania umożliwia lokalizację wozu 

strażackiego na cyfrowej mapie wyświetlanej na monito-

rze dyspozytora. Pozwala to na optymalne wykorzystanie 

środków ratowniczych. Likwidacja zagrożeń w zarodku 

i każda skuteczna interwencja to wymierne korzyści dla 

gospodarki w regionie.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
w Janowie Lubelskim

Poprawa bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego  
na obszarach Lasów Janowskich, Puszczy Solskiej i Roztocza

Wartość projektu: 3 132 890,00 zł
Wartość dofinansowania z UE: 2 662 956,50 zł

Dzięki unijnej dotacji strażacy  
z Janowa Lubelskiego otrzymali sprzęt,  
który usprawnia akcje gaśnicze w lasach 
oraz usuwanie skutków katastrof 
chemicznych i ekologicznych.  
Zakup nowego sprzętu przyczynił się 
do wzrostu skuteczności podejmowanych 
działań, poprawiły się też warunki  
pracy ratowników.
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Zyskali mieszkańcy 
i środowisko

Budowa kanalizacji wodnej czy ściekowej zawsze wiąże 

się z okresowymi uciążliwościami. Instalacja podziem-

nych kolektorów i ciągów rur oznacza wielomiesięczne 

rozkopy, które powodują utrudnienia w ruchu samocho-

dów i pieszych. Jednak korzyści dla mieszkańców i śro-

dowiska naturalnego, jakie na dłuższą metę przynosi taka 

inwestycja, są nieocenione.

Historyczny podział Rejowca przebiega wzdłuż linii 

kolejowej. Miasto podzielone jest na część północno- 

-wschodnią spełniającą funkcje gospodarcze, usługo-

we i mieszkaniowe oraz część południowo-zachodnią 

o charakterze rolniczym i zwartej zabudowie zagrodo-

wej. Z powodu braku kanalizacji ściekowej w tym rejo-

nie prawie 11 tys. m³ ścieków rocznie przedostawało się 

do gruntu, powodując zanieczyszczenie przekraczające 

dopuszczalne normy.

Inwestycja prowadzona była w rejonie ulic Chełmskiej, 

Złotej, Dworcowej i Bocznej. W ramach projektu wy-

budowano grawitacyjną kanalizację sanitarną o długo-

ści 8100 m. Parametry rurociągów gwarantują odbiór 

ścieków z istniejącej i przyszłej zabudowy. Grawitacyj-

ny system odpływu ścieków optymalnie wykorzystuje 

ukształtowanie terenu w tej części miasta. Wpisuje się 

w koncepcję sanitarną miasta i jest zgodny z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Ope-

racyjnego Województwa Lubelskiego ponad 193 nieru-

chomości uzyskało możliwość przyłączenia się do ko-

lektorów ogólnospławnych. 659 osób zamieszkałych 

w obszarze objętym projektem posiada dostęp do in-

frastruktury kanalizacyjnej na podobnym poziomie, co 

mieszkańcy większych miast. Stopień skanalizowania 

Rejowca Fabrycznego wzrósł z 65 do 88%.

Nowa kanalizacja jest szczególnie istotna także ze wzglę-

du na objęty klauzulą najwyższej ochrony Główny Zbior-

nik Wód Podziemnych nr 407, nad którym leży Rejowiec 

Fabryczny. 

Miasto Rejowiec Fabryczny 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

dla ulicy Chełmskiej i Złotej w Rejowcu Fabrycznym 
Wartość projektu: 2 905 999,54 zł 

Wartość dofinansowania z UE: 2 470 099,60 zł

Rejowiec Fabryczny nadrabia braki 
w infrastrukturze ochrony środowiska. 
Po zakończeniu inwestycji  
w południowo-zachodniej części 
miasta 88% gospodarstw domowych 
podłączonych jest do sieci kanalizacyjnej. 
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W pełnej gotowości
W związku z dynamicznym rozwojem województwa 

lubelskiego i rosnącą liczbą przedsiębiorstw wykorzystu-

jących niebezpieczne substancje, zwiększa się też liczba 

awarii i wypadków, których skutkiem jest przedostawa-

nie się toksycznych związków do środowiska naturalne-

go. Z analizy dokonanej przez Komendę Wojewódzką 

Straży Pożarnej w Lublinie wynika, że w ostatnich latach 

wyraźnie wzrosła liczba interwencji związanych z likwi-

dacją skutków skażeń. Podczas tych akcji strażacy m.in. 

usuwają plamy ropopochodne z cieków wodnych oraz 

likwidują skutki wypadków drogowych, w których nastą-

pił wyciek paliwa lub rozsypanie bądź rozlanie niebez-

piecznych chemikaliów. Na terenie powiatu świdnickie-

go liczba takich zdarzeń zwiększyła się z 244 w 2001 r. 

do 525 w 2007 r. 

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku jesz-

cze do niedawna nie dysponowała specjalistycznym 

sprzętem do zwalczania zagrożeń chemicznych i eko-

logicznych. W tej sytuacji strażacy rozpoczęli starania 

o dotację w ramach RPO WL na zakup niezbędnego 

wyposażenia. Przygotowany przez nich projekt został 

wysoko oceniony i przeznaczony do dofinansowania. 

Po przyznaniu dotacji świdnicka komenda zakupiła czte-

ry samochody z napędem 4×4 przeznaczone do ogra-

niczania stref skażeń, które powstają w miejscach wy-

cieku niebezpiecznych substancji. Na wyposażeniu wo-

zów znajduje się m.in. zestaw narzędzi hydraulicznych 

do ratownictwa drogowego, kabina dekontaminacyjna, 

uniwersalne namioty pneumatyczne, zapora wodna, 

ubrania gazoszczelne i kamery termowizyjne.

Samochody są wykorzystywane na terenie całego wo-

jewództwa głównie do usuwania z dróg i poboczy sub-

stancji ropopochodnych rozlanych wskutek wypadków 

drogowych. Wzywane są również do uszczelniania 

zbiorników, rurociągów i cystern, neutralizacji substancji 

chemicznych oraz do usuwania innych szkód i zagrożeń 

ekologicznych. 

Komenda Powiatowa PSP w Świdniku
Poprawa systemu bezpieczeństwa  

chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatów:  
świdnickiego, puławskiego, ryckiego, łęczyńskiego

Wartość projektu: 3 993 837,12 zł
Wartość dofinansowania z UE: 3 394 761,55 zł

Zakup pojazdów ratownictwa  
chemiczno-ekologicznego przez Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 
w Świdniku zdecydowanie zwiększył 
możliwości ochrony środowiska 
naturalnego przed skażeniami  
substancjami chemicznymi. 
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W Łabuniach  
widać zmiany

Gmina Łabunie znana jest od lat z dużej dbałości o edu-

kację i ochronę zdrowia mieszkańców. Władzom zależy 

na tym, by wyposażenie szkół i ośrodka zdrowia nie były 

tu gorsze niż w miastach. Po wyremontowaniu wszyst-

kich szkół przyszedł czas na Gminny Ośrodek Zdrowia. 

Sam budynek nie był w najgorszym stanie – kilka  lat 

temu wymieniono okna  i naprawiono dach –  jednak 

pilnego remontu wymagało wnętrze ośrodka. Gabinety 

lekarskie nie spełniały wszystkich norm Unii Europej-

skiej, niezbędna była też gruntowna modernizacja klatki 

schodowej oraz pomieszczeń socjalnych i sanitarnych. 

Wymiany wymagały również instalacje c.o., wodno-ka-

nalizacyjna i elektryczna.

Na realizację tych prac gmina Łabunie postarała się o do-

tację w ramach RPO WL. Najpierw zleciła opracowanie 

map i dokumentacji do celów projektowych oraz stu-

dium wykonalności. Po skompletowaniu niezbędnych 

dokumentów i uzyskaniu wymaganych pozwoleń gmina 

zgłosiła projekt do konkursu. Kiedy potwierdziło się, że 

inwestycja zostanie dofinansowana, ogłoszono przetarg, 

w którym wyłoniono wykonawcę. Tempo inwestycji jest 

imponujące − prace ruszyły w maju 2010 r., a już we 

wrześniu do odremontowanego ośrodka zawitali pierwsi 

pacjenci.

 

W ramach prac przebudowane zostało wejście główne, 

zmieniono stopnie schodów, ocieplono stropodach, po-

prawiono izolację ścian zewnętrznych poniżej parteru, 

przeprowadzono remont instalacji c.o., wodno-kanaliza-

cyjnej i elektrycznej. Wykonano także nową nawierzch-

nię parkingu i wszystkich dojść do budynku oraz zainsta-

lowano windę dla niepełnosprawnych.

W ośrodku pacjentów przyjmują lekarze: rodzinny, pe-

diatra i stomatolog; towarzyszy im zespół pięciu pielę-

gniarek.

Gmina Łabunie
Modernizacja i remont ośrodka zdrowia w Łabuniach

Wartość projektu: 559 962,35 zł
Wartość dofinansowania z UE: 357 337,95 zł

Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej 
poprawia się poziom usług medycznych 
na terenach wiejskich. W gminie Łabunie 
pod Zamościem powstał nowoczesny 
ośrodek zdrowia, którego pozazdrościć 
mogą mieszkańcy niejednego miasta.
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Niezbędny zakup
Bialski szpital jest jednym z siedmiu szpitali rangi woje-

wódzkiej, a jednocześnie największą jednostką opieki 

zdrowotnej w północnej części województwa lubelskie-

go. W szpitalu funkcjonuje 19 oddziałów z 632 łóżkami. 

Rocznie hospitalizowanych jest tu około 28 tys. pacjen-

tów, a  w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 

udzielanych jest około 107 tys. porad. 

Do niedawna dostępność badań rezonansem magnetycz-

nym w województwie lubelskim była najniższa w Polsce. 

W regionie były jedynie dwa aparaty tego typu, dostępne 

w szpitalach w Lublinie. Pacjenci z całego województwa 

musieli czekać na badanie przez wiele miesięcy. Coraz 

więcej przypadków chorób wykrywanych było w bardzo 

zaawansowanym stadium rozwojowym, przez co duży 

odsetek pacjentów nie miał szans na wyzdrowienie – 

zbyt późne wykrycie choroby zwykle wiąże się z wyż-

szym prawdopodobieństwem śmierci. 

Od ubiegłego roku pacjentom bialskiego szpitala i miesz-

kańcom regionu służy rezonans magnetyczny o najwyż-

szych parametrach. Wysoka jakość sprzętu gwarantuje 

bardzo dużą dokładność badań. W ramach projektu nie 

tylko zakupiono rezonans magnetyczny, ale też zaadap-

towano wyznaczone pomieszczenia na potrzeby badań 

tym urządzeniem: poczekalnię z rejestracją, archiwum 

z szatnią personelu, pomieszczenie przygotowania pa-

cjenta z kabiną, pokój opisowy, pracownię rezonansu 

magnetycznego, sterownię, pomieszczenie techniczne 

oraz sanitariaty. 

Analiza statystyk wykorzystania nowego rezonansu wy-

raźnie pokazuje,  jak bardzo potrzebny był  to zakup. 

Od stycznia 2010 do lipca 2011 r. przebadano 2300 

osób. Obecnie  średnia  liczba badań w miesiącu  się-

ga 130, a okres oczekiwania nie przekracza 3 tygodni.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
Poprawa jakości świadczonych usług  

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  
w Białej Podlaskiej poprzez utworzenie  

pracowni rezonansu magnetycznego
Wartość projektu: 5 786 598,30 zł

Wartość dofinansowania z UE: 4 634 330,39 zł

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Białej Podlaskiej należy do najlepiej 
wyposażonych placówek medycznych 
w regionie. Długo wyczekiwany  
rezonans magnetyczny zakupiono 
z wykorzystaniem dotacji w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego. 
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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Białej Podlaskiej należy do najlepiej 
wyposażonych placówek medycznych 
w regionie. Długo wyczekiwany  
rezonans magnetyczny zakupiono 
z wykorzystaniem dotacji w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego. 
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W trosce o pacjenta
Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego 

specjalizuje się w leczeniu schorzeń neurologicznych 

i psychiatrycznych. Jest jedyną taką placówką działającą 

na terenie Lublina i okolic. Szpital zatrudnia 827 osób 

i zalicza się do największych pracodawców w Lublinie. 

Jednorazowo może w nim przebywać 974 pacjentów, 

którymi zajmuje się ponad 100 lekarzy i 260 pielęgnia-

rek. Placówka świadczy też usługi medyczne dla osób 

nie wymagających hospitalizacji, np. badania i zabiegi 

chirurgiczne, laboratoryjne i fizykoterapeutyczne.

Dużym mankamentem szpitala była zbyt duża  liczba 

łóżek oraz zły stan techniczny pomieszczeń, które nie 

spełniały warunków zawartych w rozporządzeniu Mini-

stra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań 

jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym 

i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

zdrowotnej.

Dotacja z Unii Europejskiej umożliwiła dostosowanie 

szpitala do obowiązujących norm. W wyniku przepro-

wadzonych prac inwestycyjnych kompletnie zmoderni-

zowano dwa oddziały psychiatryczne ogólne o łącznej 

powierzchni 1820 m². Zakres prac budowlanych obej-

mował wykonanie ścianek działowych, podłóg, tynków, 

glazury, wykończenie sufitów i ścian, montaż drzwi we-

wnętrznych, roboty sanitarne i elektryczne oraz zainsta-

lowanie windy.

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę warunków po-

bytu pacjentów, ale nie bez znaczenia jest także wzrost 

komfortu pracy personelu medycznego i pomocniczego. 

Modernizacja szpitala wyraźnie przyczyniła się do pod-

niesienia jakości świadczonych usług.

Szpital Neuropsychiatryczny  
im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie
Dostosowanie Pawilonu I Szpitala Neuropsychiatrycznego  

w Lublinie do obowiązujących przepisów prawa
Wartość projektu: 2 552 929,40 zł

Wartość dofinansowania z UE: 1 874 683,49 zł

Po przeprowadzeniu kompleksowej 
modernizacji dwóch oddziałów Szpitala 
Neuropsychiatrycznego w Lublinie 
przebywający tam pacjenci leczeni są 
na poziomie najwyższych europejskich 
standardów. Znacznie zwiększyła się też 
konkurencyjność placówki na rynku  
usług medycznych.
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