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      We specialize in: 

• early and late recovery treatment following heart attacks and cardiac surgery 

• we treat coronary heart disease, hypertension and cardiovascular neurosis 

200 years of health resort treatments 

 



innowacyjna kardiologia, nowoczesna ortopedia,  

zdrowy kręgosłup, odnowa – grupy sportowe 



           wysoki poziom  
diagnostyki i leczenia               



       nowoczesna technologia i sprzęt 



                            „Książę Józef ”  

      

„Fortunat” 

Our sanatoriums 

„Pawilon Angielski” 

„Jesienna Rezydencja” Health Resort Heart Hospital  



                   

  

Termy Pałacowe  



„Atrium”  
 

  

Club & Bowling & Billiard White Clay 

Swimming Pool  

Complex  

 

Sauna 



…and then we can fly high… 

  International Balloon Competition 

„Nałęczów SPA Cup” 





















Mobilny LOF 
Kuzioła Justyna 

Z-ca Burmistrza Miasta Nałęczów 



Gmina Nałęczów  na tle Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego  



Cel główny  

Głównym celem projektu jest poprawa mobilności transportowej  
i niskoemisyjności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Działania podejmowane w ramach projektu ukierunkowane są zarówno na 
poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej, jak również 

usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie całego regionu. 



Zadania  

    

   Zadanie I. Budowa elementów Zintegrowanego Węzła 
Przesiadkowego przy dworcu PKP 

   Zadanie II. Budowa elementów Zintegrowanego Węzła 
Przesiadkowego – Nałęczów Centrum 

   Zadanie III. Budowa sieci połączeń obszarów 
zagospodarowanych Zadaniami I i II 

w ramach Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Nałęczów 

 



Zakres rzeczowy 

- Budowa park&ride 

- Budowa bike&ride 

- Budowa zajezdni dla autobusu elektrycznego 

- Budowa dróg dojazdowych do dworca PKP wraz z chodnikami, ciągami 
pieszo rowerowymi i oświetleniem  oraz budowa drogi łączącej plac 
przed dworcem PKP ze stacją „Nałęczowskiej Kolejki Wąskotorowej”  

- Budowa wielofunkcyjnego placu miejskiego na terenie po byłym dworcu 
PKS 

 

 

 



Zakres rzeczowy 

   W celu uzupełnienia zakresu inwestycji infrastrukturalnych,  
w ramach projektu Mobilny LOF zakupione zostaną: 

   - 3 stacje ładowania samochodów elektrycznych 

   - autobus elektryczny,  

   - platformę transportową do utrzymania wybudowanej infrastruktury, 

   - rowery tradycyjne (55szt.) i elektryczne  (50 szt.) 



Budżet 

Całkowita wartość projektu: 13 354 445,63 zł 

Kwota wydatków kwalifikowalnych:  13  354 445,63 zł 

 

Dofinansowanie 
Wartość dofinansowania: 11 855 073,79 zł   

co stanowi ok. 83,93% 

 



Budowa chodnika wraz z 
oświetleniem przy ul. 
Kombatantów w 
Nałęczowie 

Budowa chodnika wraz z 
oświetleniem przy  drodze 
powiatowej 2540 L 

Budowa oświetlenia ul. 
Chmielewskiego w 
Nałęczowie 



Przebudowa drogi 
dojazdowej do bocznicy 
PKP w m. Drzewce 

Przebudowa placu 
miejskiego w Nałęczowie 



Dziękuję za uwagę  


