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Lubelskie od Kuchni

Sprawy urzędowe można już załatwiać także na poczcie.
Pracę rozpoczęły Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu
Miasta Lublin zlokalizowane w placówkach Poczty Polskiej
S.A przy ulicach Pocztowej 1 (obok dworca PKP),
Dodano: Luty 9, 2015
Wojciecha Żywnego 8 (Czechów) i Władysława Jagiełły 10
http://www.panoramalubelska.pl
(Felin). Można w nich załatwić sprawy związane z
dowodami osobistymi, meldunkami, prawem jazdy,
dodatkiem mieszkaniowym i energetycznym, a także złożyć
informację w sprawie podatku od nieruchomości, czy podatków rolnego i leśnego od osób fizycznych. Dotychczas
funkcjonujące trzy osiedlowe BOMy, działające w dzielnicach: LSM (przy ul. Filaretów), Kalinowszczyzna (ul. Kleeberga) i
Czuby (ul. Szaserów), w 2014 roku obsłużyły 69 tys mieszkańców. Nowe punkty będą czynne od poniedziałku do piątku w
godzinach 917.
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W niedzielę w Lublinie odbyły się obchody upamiętniające 75. rocznicę masowej zsyłki Polaków przez władze sowieckie
na Sybir. Pierwsza masowa deportacja z Kresów Wschodnich miała miejsce 10 lutego 1940 r. i objęła ok. 220 tys.
Polaków. Kolejne fale zsyłek miały miejsce w kwietniu i w czerwcu 1940 r., w czerwcu 1941 r. oraz w latach 1944–1956.
Szacuje się, że łącznie na Sybir deportowano około 1,3 mln Polaków. Według wywiadu AK było to ok. 1,7 mln, źródła
zachodnie podają liczbę ok. 1,5 mln zesłańców.

Gotuj z VIPami – Zbigniew
Jurkowski
Marzec 14, 2015 | Redakcja Panorama Lubelska

Ludzie polityki i biznesu, sportowcy, naukowcy;
twórcy i animatorzy lubelskiej kultury,
społecznicy… Znają smak sukcesu i przepis na
to, jak go osiągnąć. Panorama postanowiła
więc sprawdzić, jak życie znanych lublinian
wygląda od kuchni. I okazuje się, że pełno w
nim …
Czytaj.

Podczas wczorajszego III kongresu Stronnictwo Piast w Lublinie wybrało nowe władze. Przewodniczącym ponownie
został Zdzisław Podkański, przewodniczącym rady politycznej Andrzej Witos, a prezesem zarządu krajowego – Grażyna
Jargiło.

Lubelskie od Kuchni

Gotuj z VIPami – Jacek Lis
Aparatura badawcza Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej, przeznaczona do badań właściwości
nanomateriałów i materiałów, należy do najnowocześniejszej w skali światowej i w bardzo dużej części jest unikatowa w
skali kraju. W ramach projektu „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych”, współfinansowanego ze środków EFRR,
zakupiono kilkanaście nowych, dużych systemów aparaturowych, zmodernizowano laboratoria oraz wyposażono je w
najnowocześniejszą aparaturę naukowobadawczą, urządzenia i przyrządy. Są to jedyne tego typu urządzenia w regionie
Polski Wschodniej. Wartość projektu to ponad 47 mln zł, w tym udział Unii Europejskiej wynosi 39 mln zł i blisko 7 mln zł
budżetu państwa.

Dziś komentuje
prof. Andrzej Machocki, kierownik projektu „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych”
Zrobiliśmy na wydziale coś, co stawia go w gronie najlepszych na świecie pod względem wyposażenia w narzędzia
badawcze. Największy nasz nabytek – prawie za 2/3 wartości całego projektu – to laboratorium mikroskopii, wyposażone

Marzec 7, 2015 | Redakcja Panorama Lubelska

Lubelskie VIPy niejednokrotnie już
udowodniły, że w kuchni znajdują się równie
dobrze, jak na najbardziej wykwintnych
salonach. Dzięki ich inwencji i talentom
kulinarnym mogliśmy już skosztować między

w mikroskopy, przez które właściwie widać atomy w ciałach stałych, zaopatrzone ponadto w narzędzia analityczne
pozwalające sprawdzić, co jest w każdym fragmencie zdjęcia. To szczególnie istotne w przypadku nanomateriałów,

innymi łososia w szpinaku, kaczki pieczonej z
lubelskim cydrem, żeberek w sosie Jack …

których optyczny mikroskop nie widzi. W Polsce są jeszcze tylko dwa takie mikroskopy: w Warszawie i w Krakowie. Ale
Czytaj.

tylko ten w Lublinie służy chemikom.
Nowe inwestycje są ważne nie tylko dla nauki, ale i dla biznesu. Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum
Akredytacji. Dla nas, naukowców, mogłaby ona nie mieć większego znaczenia, ale jest bardzo ważna dla
przedsiębiorców. To potwierdzenie tego, że wiarygodność naszych analiz jest wysoka.
To także większe możliwości współpracy z zagranicą. Możemy uczestniczyć w bardzo dużych projektach
międzynarodowych. Sam uczestniczę w dwóch takich konsorcjach i właściwie to nie ja szukałem, a nas prosili, żebyśmy
do tej grupy dołączyli. Kiedyś to my chcieliśmy jeździć za granicę, a teraz do nas przyjeżdżają.

Lubelskie od Kuchni

Gotuj z VIPami – Andrzej
Kozak
Luty 28, 2015 | Redakcja Panorama Lubelska

Na zdjęciu: Biuro Obsługi Mieszkańców na poczcie; fot.: UM Lublin

Sprawdź kategorie: Aktualności
Udostępnij
W miarę, jak nasze kulinarne dochodzenie
nabiera rumieńców… my nabieramy ciała. Nic
dziwnego – dziennikarze śledczy „Panoramy
Lubelskiej” sumiennie podchodzą do swoich
obowiązków, a znani lublinianie za każdym
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Add a comment...

razem dowodzą, że w kuchni poruszają się
równie zręcznie, jak na politycznych, …

Also post on Facebook

Czytaj.
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Gotuj z VIPami – Jerzy
Tarnowski
Luty 21, 2015 | Redakcja Panorama Lubelska

to był dzień

wydział chemii UMCS

Zdzisław Podkański

Występują na scenie i estradzie, wygrywają
wybory lub zawody, uczą, leczą, zarządzają,
pomagają… i gotują? Tak! Weekendowe
śledztwo „Panoramy”, sprawdzającej dla

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Lubelscy artyści dla
Olka

Skomentuj.

Państwa, jak lubelskie VIPy radzą sobie w
kuchni, powoli zaczyna się przeradzać w

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Uśmiech buduje!

internetową książkę kucharską. Mamy nadzieję,
że …
Czytaj.

Lubelskie od Kuchni

Gotuj z VIPami – Ryszard
Podlodowski
Luty 7, 2015 | Redakcja Panorama Lubelska

Lubelskie VIPy wykazują się niejednym
talentem. Potrafią wywalczyć medal lub
wyborcze zwycięstwo, opracować znakomity
biznesplan lub wynalazek, z którego
skorzystają dziesiątki ludzi. Albo dostarczyć
nam niezapomnianych wzruszeń malując

obrazy lub śpiewając pięknym głosem mądre
słowa piosenki. A jak oni wszyscy …
Czytaj.

Lubelskie od Kuchni

Gotuj z VIPami – Anna
Augustyniak
Styczeń 31, 2015 | Redakcja Panorama Lubelska

Polityka, biznes, nauka, kultura, sport, praca w
organizacjach pozarządowych… lubelskie VIP
y działają w wielu dziedzinach i doskonale
sobie radzą w każdej z nich. „Panorama
Lubelska” sprawdza, czy – zabiegani i
zaprzątnięci codziennymi obowiązkami – znani
lublinianie nie zapomnieli, jak „nie …
Czytaj.
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