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Wokół LublinaWokół Lublina

Punkty usługowe: tel.: 195-88
Droga Męczenników Majdanka 71
81 744-02-03
Lipowa (przy kancelarii cmentarza)
81 532-56-62

KORZYSTNY KREDYT POGRZEBOWY
Pełen zakres usług pogrzebowych
Załatwienie formalności na cmentarzach i w USC
Własny dom pogrzebowy Chłodnia Pogłębianie grobów i ekshumacje

Sprzedaż grobów murowanych na cmentarzu komunalnym na Majdanku w Lublinie
Sprzedaż i montaż nagrobków granitowych - 4 nieoprocentowane raty!

REKLAMA 1043669/00REKLAMA 1044303/00

REKLAMA 0916197/00

Lublin, Droga Męczenników Majdanka 67
tel. 81-744-08-69, 601-818-072

HADES CAŁODOBOWE
USŁUGI POGRZEBOWE

Pogłębianie grobów, ekshumacje, kremacje w 24 godz.
BUDOWA I SPRZEDAŻ GROBÓW na MAJDANKU

TRANSPORT OSÓB ZMARŁYCH Z DOMU
DO CHŁODNI I CHŁODNIA BEZPŁATNIE

Zasiłek pogrzebowy wypłacany przed pogrzebem

REKLAMA 0988756/00

0343584/00

Pani
AnnieWypychowskiej

najszczersze wyrazy współczucia
z powodu tragicznej śmierci

Męża Andrzeja
składają

przyjaciele
zWydziału Ochrony Środowiska UrzęduMiasta Lublin,
Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Zieleni Lubelszczyzny

oraz całe środowisko lubelskich chirurgów drzew

1059443/00

1059128/00

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że
dnia 11.06.2011 r. odszedł od nas na zawsze

Prof. dr hab.
Włodzimierz Zwolski

Wieloletni pracownik Wydziału Zootechnicznego,
a następnie Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
były kierownik Katedry Zoologii i Hydrobiologii,
były prodziekan Wydziału Zootechnicznego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
w dniu 16 czerwca 2011 r. o godz. 11.00
w kaplicy cmentarnej przy ul. Unickiej.

Wyrazy współczucia
rodzinie Pana Profesora

składają
Rektor, Senat i społeczność

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Do lubelskich podstawówek
zawita XXI wiek. Za unijne
pieniądze marszałek woje-
wództwa wyposaży jedną
szkołę w każdej gminie w
interaktywną tablicę z rzutni-
kiem, komputerem i oprogra-
mowaniem. - Tablica pozwala
na tradycyjne pisanie, ale też
np. pokaz prezentacji multi-
medialnych i korzystanie
z internetu - tłumaczył wczo-

raj Robert Śnieg, nauczyciel
z XXIII LO w Lublinie, gdzie
taka pomoc już jest. Podobne
tablice mają trafić w tym roku
do jednej szkoły w każdej z 40
najuboższych gmin na Lubel-
szczyźnie. Dostaną je placów-
ki, które zwyciężą w konkursie
plastycznym promującym
unijne fundusze. W przyszłym
roku tablice otrzymają kolejne
173 szkoły. dun

REGION

Interaktywna tablica w każdej gminie

W skrócie

Krzysztof Hetman, marszałek
województwa, może być jedyn-
ką na lubelskiej liście kandyda-
tów Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego do Sejmu. Jednak nie
zdradza jeszcze, czy zdecyduje
się wystartować. Jeśli nie,
„lokomotywą” listy będzie po-
seł Jan Łopata. Za nim znajdą
się m.in. poseł Marian Starow-
nik i Henryk Smolarz, prezes

KRUS. W okręgu chełmskim
listę otworzy poseł Franciszek
Stefaniuk, wystartuje też woje-
woda Genowefa Tokarska. Nie
wiadomo jeszcze, czy władze
partii przystaną na propozycję
PO i w niektórych okręgach
zrezygnują z własnego kandy-
data do Senatu, popierając
osobę wskazaną przez PO.
Decyzje zapadną w piątek. dun
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Marszałek kandydatem PSL do Sejmu?

Prokuratura postawiła zarzuty byłym prezesom upadłej spółki

Zaszkodzili „Delii”?
Pięciu zarządców upadłej spół-
ki odzieżowej „Delia” z Zamoś-
cia usłyszało zarzuty w związku
z narażeniem jej na straty. Z ma-
teriałów zgromadzonych przez
funkcjonariuszy CBŚ wynika,
że mężczyźni m.in. celowo za-
wierali niekorzystne umowy,
nie płacili podatku dochodo-
wego i przywłaszczali sobie nie-
odprowadzone kwoty. Łącznie

straty z tego tytułu mogły wy-
nieść nawet 18 mln zł.

Policjanci z CBŚ, we współ-
pracy ze śledczymi Prokuratury
Okręgowej w Zamościu, grun-
townie przeanalizowali doku-
menty spółki z lat 2003-2008.

- Jak ustalili prokuratorzy na
podstawie zebranych akt i opi-
nii biegłych, „Delia” SA, nieist-
niejąca już obecnie zamojska
spółka produkująca odzież,
w okresie objętym śledztwem
została narażona na straty wiel-
kiej wartości - informuje Anna

Smarzak z Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Lublinie.

Zarzuty dotyczą pięciu osób
piastujących kluczowe stano-
wiska w upadłej spółce. 36-letni
Michał B., były prezes i członek
zarządu „Delii”oraz 55-letni
Dariusz K., były prezes rady
nadzorczej, mieli według pro-
kuratury kierować grupą prze-
stępczą mającą na celu popeł-
nianie przestępstw na szkodę
spółki i skarbu państwa.

O udział w grupie podejrzani
są również byli prezesi zarządu:

73-letni Stanisław G. i 57-letni
Marek J. Piątemu podejrzane-
mu, 46-letniemu Andrzejowi K.
(w 2006 r. był prezesem spółki)
zarzuca się zaniechanie odpro-
wadzania podatku i złożenia
wniosku o ogłoszenie upadłości
spółki. Każdemu z podejrza-
nych grozi kara do10 lat pozba-
wienia wolności.

„Delia” była jednym z naj-
większych producentów odzie-
ży w kraju. Blisko cztery lata
temu firma w Zamościu została
zlikwidowana.

PiotrOrzechowski
p.orzechowski@kurierlubelski.pl

Zamość

Region|Polska

Po raz czwarty rusza konkurs
KrajowiLiderzyInnowacjiiRoz-
woju, organizowany od 2008
roku przez Fundację Innowacji
i Rozwoju. Ideą konkursu jest
identyfikowanieorazpromowa-
nie działań i inicjatyw o charak-
terze innowacyjnym i rozwojo-
wym.Wtrakcieostatnichtrzech
edycji chęć udziału w przed-
sięwzięciu zgłosiło blisko 2000
kandydatów.

ProjektKrajowiLiderzyInno-
wacji iRozwojurealizowanyjest
w ramach działań statutowych
Fundacji, której celem jest od-
krywanie tych projektów i pod-
miotów,którymmimoniesprzy-
jających okoliczności udaje się
odnieśćsukceswkreowaniuno-
watorskichrozwiązań.Konkurs
jest szansą na przełamanie po-
wszechniepanującegonegatyw-
nego poglądu na polską gospo-

darkę w dziedzinie nakładu
i wspierania innowacji. W opar-
ciu o doświadczenia z ostatnich
trzechlatorganizatorzyzapew-
niają, iż w wielu obszarach go-
spodarki sytuacja jest dużo lep-
sza niż ta prezentowana przez
sondaże,wktórychwdziedzinie
wprowadzaniainnowacjiPolska
zajmuje odległe miejsca.

Krzysztof Duchnowski, pre-
zes Fundacji Innowacji i Roz-
woju, podkreśla, że ich projekt
odróżniasiępodwielomawzglę-

dami od innych tego typu.
– Przede wszystkim jest to kon-
kurs o charakterze oddolnym,
tzn. w dużej mierze opiera się
na penetrowaniu i zbieraniu in-
formacji w mniejszych ośrod-
kachżyciagospodarczegoispo-
łecznego – mówił Duchnowski
podczas konferencji prasowej.
Projekt składa się bowiem
z dwóch etapów, regionalnego
oraz ogólnopolskiego, co stwa-
rza organizatorom możliwość
dotarcia ze swym przesłaniem
do placówek najniższego
szczebla.

Udział w projekcie mogą
wziąć przedsiębiorstwa każdej
wielkości,gminyorazorganiza-
cje pozarządowe. Tytuły przy-
znawanesąwkilkukategoriach,
wtymwnowej:WizjonerIT,do-
tyczącej oceny obecnego oraz
przyszłego potencjału rozwoju
infrastrukturyITwuczestniczą-
cych w konkursie podmiotach.

KatarzynaŻyszkiewicz

Liderzy innowacji po raz czwarty
a Kategorie: Innowacyjna
firma, Innowacyjny produkt,
Innowacyjna usługa, Innowa-
cyjna gmina, Innowacyjna
organizacja, Innowacyjny pro-
jekt unijny, Wizjoner IT, Dyna-
micznie rozwijająca się firma.
a Patroni: Ministerstwo
Gospodarki, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego,
Ministerstwo Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, Polska
Agencja Rozwoju Przedsię-
biorczości, Urząd Patentowy
RP, Giełda Papierów War-
tościowych w Warszawie,
Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju, marszałkowie
województw. Partnerzy:
Pekao SA, IBM Polska, Asse-
co Business Solutions SA,
BIG InfoMonitor SA.
a Zgłoszenia przyjmowane
są do 30 września br. Ankieta
oraz regulamin znajdują się na
www.liderzyinnowacji.pl

Partnerzy

Projekt Patroni

Wręczenie nagród
ubiegłorocznym laureatom
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