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dlaczego warto wziąć udział  
w „szerokopasmowym”  
spotkaniu informacyjnym?

•  Dowiesz się w jaki sposób będziesz 
mógł skorzystać z lubelskiej sieci 
szerokopasmowej. 

•  Przekonasz się jak Internet może łączyć 
ludzi i rodziny oraz ułatwiać życie. 

•  Odkryjesz internetową kopalnię 
informacji. 

• Otrzymasz od nas małą niespodziankę. 

już w sierpniu startuje cykl „szerokopasmowych” spotkań informacyjnych, 
w trakcie których odwiedzimy każdą z 213 lubelskich gmin. Będziemy 
opowiadać o projekcie lubelskiej sieci szerokopasmowej, prezentować 

zalety Internetu oraz zaskakiwać wieloma „wirtualnymi niespodziankami”.

w jaki sposób zgłosić swój udział 
w „szerokopasmowym spotkaniu 
informacyjnym”? 

•  Spotkania są w pełni otwarte  
dla wszystkich mieszkańców,  
udział jest bezpłatny. 

•  Ze względu na wielkość sal liczba 
uczestników jest ograniczona, dlatego 
też chęć udziału prosimy zgłaszać 
wcześniej u koordynatora Projektu 
Pani Bożeny Weremko – 601 801 165, 
weremko@nowytydzien.pl 

chcesz korzystać z internetu, ale nie wiesz od czego zacząć?  
a może już korzystasz, lecz czujesz,  

że brak ci podstawowej wiedzy? 
 

zapraszamy na „szerokopasmowe” spotkania informacyjne. 
spróbujemy odpowiedzieć na twoje pytania!



5.08.2014
6.08.2014
7.08.2014
8.08.2014
12.08.2014

dzień pierwszy: 5 sierpnia 2014 r.:
- gmina chełm, godz. 9.00, Urząd Gminy chełm w Pokrówce, 
- gmina kamień, godz. 11.00, świetlica wiejska w Strachosławiu, 
- gmina Leśniowice, godz. 13.00, Urząd Gminy w Leśniowicach. 

dzień drugi: 6 sierpnia 2014 r.:
- gmina Żmudź, godz. 9.00, Ośrodek kultury w Żmudzi, 
- gmina Białopole, godz. 11.00, Urząd Gminy Białopole, 
- gmina Wojsławice, godz. 13.00, Urząd Gminy Wojsławice. 

dzień trzeci: 7 sierpnia 2014 r.:
- gmina Dubienka, godz. 9.00, Gminny Ośrodek kultury w Dubience, 
- gmina Dorohusk, godz. 11.00, Urząd Gminy Dorohusk, 
- gmina Ruda huta, godz. 13.00, Urząd Gminy w Rudzie-hucie. 

dzień czwarty: 8 sierpnia 2014 r.:
- Gmina Siedliszcze, godz. 9.00, Dom kultury w Siedliszczu, 
- Gmina Wierzbica, godz. 11.00, Urząd Gminy Wierzbica, 
- Gmina Sawin, godz. 13.00, Urząd Gminy Sawin. 

dzień piąty: 12 sierpnia 2014 r.:
- Gmina Rejowiec, godz. 12.00, Rejowiec, Gminny Ośrodek kultury, 
- Gmina Rejowiec Fabryczny, godz. 14.00, Dom kultury w Pawłowie, 
-  Miasto Rejowiec Fabryczny, godz. 16.00, Gminny Ośrodek Stara kotłownia. 

Gdzie i kiedy odbędą się  
najbliższe „szerokopasmowe” 
spotkania informacyjne? 

W sierpniu br. odwiedzimy mieszkańców gmin  
powiatu chełmskiego. Serdecznie zapraszamy  
od udziału w spotkaniach!
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Uwaga: cykl spotkań informacyjnych  
oraz niniejsza publikacja zostały przygotowane w ramach  

kampanii informacyjno-promocyjnej projektu  
„Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”. 

Potrzebujesz więcej informacji? 
Zajrzyj na naszą stronę internetową 

www.szerokopasmowe.lubelskie.pl 
i zapisz się na newsletter.

masz Pytania?  
Skontaktuj się z nami!

Oddział Realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - 
województwo lubelskie”, Departament Gospodarki i Innowacji,  

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

chcesz być cały czas na bieżąco?  
Dołącz do nas w mediach społecznościowych:

ul. Stefczyka 3; 20-151 Lublin
Tel.: +48 81 537 16 33; +48 81 537 16 51

Fax: +48 81 537 16 37


