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Warsztaty - Ekomuzeum Lubelszczyzny

Boisko w Konopnicy

Konkursy Literackie rozstrzygnięte!

■ Ekomuzeum Lubelszczyzny               str. 2

Trzy lokalne grupy działania: „Kraina wokół Lublina”, 
„Zielony Pierścień” i „Owocowy Szlak” rozpoczęły realizację 
projektu współpracy pt. Ekomuzeum Lubelszczyzny - „Żywa 
tradycja”.  

■ Wydarzenia                                                     str. 10-13

 ✓ Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa LGD „Kraina wokół 
Lublina” - sportowe zmagania amatorskich drużyn 
na boiskach w Wysokiem, Jastkowie, Zemborzycach 
Tereszyńskich, Piotrkowie i Dominowie.        

 ✓ „Nasze tradycje, obrzędy i obyczaje” – podsumowanie 
Konkursu Literackiego w Bogucinie.          

 ✓ „Moja miejscowość w dawnych opowieściach” – uczestnicy 
Konkursu Literackiego w Muzeum Wsi Lubelskiej.           

 ✓ Teatry amatorskie i zawodowe – przedstawienia, warsztaty, 
konsultacje w Borzechowie.      

 ✓ Sołtysi z obszaru LGD „KwL” na Majówce w Dębinie.    

■ Twórczość literacka                                         str. 14 

„Historia Rysia” to wzruszająca opowieść dwóch małych 
chłopców, napisana przez Bartosza Woźniaka - ucznia Szkoły 
Podstawowej w Ożarowie.       

■ Nabory wniosków o dofinansowanie

W październiku 2013 r. ogłaszamy kolejny nabór 
wniosków o przyznanie pomocy. Szczegółowe informacje 
dla wnioskodawców na str. 7-9

IX nabór wniosków zakończony. str. 15            
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EKOMUZEUM
LUBELSZCZYZNY

Trzy lokalne grupy działania: „Kraina wokół Lublina”, „Zielony 
Pierścień” i „Owocowy Szlak” rozpoczęły realizację projektu 
współpracy pt. Ekomuzeum Lubelszczyzny - „Żywa tradycja”. 

Głównym celem projektu jest utworzenie rodzaju muzeum 
w plenerze opartego na zanikających zawodach oraz skierowanie oferty 
do turystów. W ramach projektu przewidziano również promocję 
obiektów zintegrowanych w Ekomuzeum na rynku turystycznym.

Szlak będzie obejmował ponad 30 podmiotów z terenu Lubelszczyzny. 
Będą to między innymi muzea regionalne, izby tradycji czy domy 
kultury jak również gospodarstwa agroturystyczne, młyny i pasieki. 
Odwiedzający będą mieli możliwość poznania np. codziennej pracy 
flisaków z Piotrawina, kowali z Wojciechowa, tkaczek z Borysowa, czy 
też bibułkarek z Garbowa. Na szlaku znajdą się również pszczelarze 
z Pszczelej Woli, Karczmisk i Górnej Owczarni, rzeźbiarz z Chodla 
oraz malarz z Palikijów. Turyści nie tylko poznają lokalne tradycje 
i zobaczą jak wyrabia się miód, czy gliniane garnki, ale sami będą 
mogli spróbować swoich sił biorąc udział w warsztatach. Przewidziano 
zajęcia z ceramiki, tworzenia palm, wytwarzania papieru czerpanego, 
a także z wypieku chleba, tłoczenia oleju i wiele innych.

W ramach projektu przy każdym obiekcie będzie zamieszczona 
tablica informacyjna ze schematem Ekomuzeum, a także zostanie 
utworzona strona internetowa za pośrednictwem której turyści 
będą mogli zapoznać się z ofertą i ułożyć własny plan wycieczki. 
Odwiedzający dostaną paszporty, do których będą mogli zbierać 
pieczątki z każdego miejsca na szlaku.

W dniach 3-5 lipca 2013 r. w Nałęczowskim Ośrodku Kultury odbyły 
się warsztaty dla właścicieli/gestorów obiektów, którzy będą tworzyć 
Ekomuzeum Lubelszczyzny.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z celami projektu, 
zasadami realizacji oraz korzyściami współtworzenia sieci obiektów. 
Pan Sergiusz Kieruzel poprowadził szkolenie z zasad tworzenia 
prezentacji publicznej.

Następnie miało miejsce szkolenie skutecznej prezentacji swojej 
oferty i przygotowanie warsztatów tematycznych dla turystów. Ważnym 
elementem odbywającego się szkolenia była nauka współpracy w sieci. 
W oparciu o zdobytą wiedzę przygotowano scenariusze spotkań 
z klientem, a następnie prezentowano je uczestnikom spotkania.

Ostatniego dnia szkolenia zorganizowano objazd po sześciu 
obiektach zaangażowanych w realizację projektu.

Z terenu LGD „Kraina wokół Lublina” gestorzy od-
wiedzili:

• Multimedialną Izbę Tradycji w Garbowie;
• Gospodarstwo Agroturystyczne „U Grażki” 

w Nasutowie (gm. Niemce);
z terenu LGD „Zielony Pierścień” gestorzy odwiedzili:

• Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Lipami” 
w Palikijach (gm. Wojciechów);

• Olejarnię „Skarby Natury” w Zabłociu (gm. 
Markuszów);

z terenu LGD „Owocowy Szlak” gestorzy odwiedzili:
• Zagrodową Osadę w Uściążu k. Kazimierza Dolnego 

(gm. Karczmiska);
• Gospodarstwo Agroturystyczne „Koniczynka” 

w Chodlu.Warsztaty dla uczestników projektu Ekomuzeum Lubelszczyzny

Warsztaty dla uczestników projektu Ekomuzeum Lubelszczyzny

Gospodarze poszczególnych obiektów prezentowali ofertę warsztatową w ramach „Ekomuzeum” oraz zapoznali 
uczestników z innymi atrakcjami jakie przewidują dla odwiedzających ich gości.

Szkolenie było pierwszym zadaniem zrealizowanym w ramach ww. projektu. Mamy nadzieję, że uczestnicy po powrocie 
do siebie odrobią „pracę domową” i odkryją jaki potencjał drzemie w ich obiektach.

Obiekty wchodzące w skład „Ekomuzeum”:

1. „Wojciechosko Zagroda” w Wojciechowie  - Małgorzata 
Kowalczyk

2. Małgorzata Urban – Cholewianka 7A;    
(gm. Kazimierz Dolny)

3. Gospodarstwo „Wiatrakowo” pod Kazimierzem Dolnym 
- Stanisław Lenart

4. Stowarzyszenie „Wokół  Bystrej” w Celejowie   
(gm. Wąwolnica)

5. Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Lipami” 
w Palikijach (gm. Wojciechów) – Krzysztof Dybała

6. Kuźnia Romana Czernieca w Wojciechowie
7. Regionalna Izba Tkacka w Borysowie (gm. Żyrzyn)
8. Młyn na Iłkach w Celejowie (gm. Wąwolnica)
9. Olejarnia w Zabłociu (gm. Markuszów) - Jolanta Pecio
10. Zagrodowa Osada w Uściążu (gm. Karczmiska)   

- Renata Karow 
11. Gospodarstwo Agroturystyczne „Koniczynka” w Chodlu 

- Martyna i Dariusz Gasińscy
12. Muzeum Multimedialne w Opolu Lubelskim;   

ul. Strażacka 1
13. Pracownia Ceramiki. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 

w Opolu Lubelskim ; ul. Ogrodowa 9
14. Muzeum Regionalne w Kluczkowicach    

(gm. Opole Lubelskie)
15. Pasieka „Malinowa Kraina” (gm. Karczmiska)   

- Ireneusz Kwaśniak
16. Obóz Ornitologiczny w Kaliszanach; Wyspa Wiślana 

w okolicy Kaliszany Kolonia (gm. Józefów nad Wisłą)  
- Robert Rudolf

17. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Twórczej 
(SWAT) w Opolu Lubelskim; ul. Ogrodowa 9

18. Pensjonat „Piotrawin” (gm. Łaziska)    
-  Hubert Niedziałek

19. Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach 
20. Gminna Biblioteka Publiczna w  Karczmiskach;   

ul. Centralna 6
21. Gospodarstwo Agroturystyczne w Górnej Owczarni 

(gm. Opole Lubelskie) - Anna Dziechciarz
22. Młyn Osiny (gm. Chodel) - Krzysztof Suski
23. „Pstrąg Pustelnia” w Trzebieszy    

(gm. Opole Lubelskie) - Anna Pyć
24. Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa (gm. Karczmiska)
25. „Młyn – Pomorze” w Pomorzu (gm. Opole Lubelskie)  

- Piotr Długosz
26. Piekarnia w Karczewicach Prywatnych    

(gm. Poniatowa) - Tadeusz Zubrzycki
27. Multimedialna Izba Tradycji w Garbowie
28. Zespół Szkół Rolniczych; Centrum Kształcenie 

Praktycznego  w Pszczelej Woli (gm. Strzyżewice)
29. Gospodarstwo Agroturystyczne „U Grażki”   

w Nasutowie (gm. Niemce)
30. Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie
31. Gospodarstwo Agroturystyczne w Olszance   

(gm. Krzczonów) - Bogumiła Wójcik

UWAGA 
zApRASzAMY DO uczESTnIcTWA W IMpREzAcH pROMuJĄcYcH EKOMuzEuM LubELSzczYznY
W programie festynów znajdą się między innymi prezentacje ginących zawodów, rękodzieła oraz inne atrakcje przygotowane 
przez gestorów obiektów, występy artystyczne.
planowane terminy festynów:
25 sierpnia – Wojciechów „Wojciechosko Zagroda”
22 września – Pszczela Wola w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
29 września – obszar LGD „Owocowy Szlak”

Szkolenie dla uczestników projektu

Szkolenie dla uczestników projektu
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Ekstraklasa 
LGD

„Budowa lub modernizacja obiektów sportowo 
rekreacyjnych” to jedno z przedsięwzięć, na które 
można się ubiegać o dofinansowanie za pośrednictwem 
LGD „Kraina wokół Lublina”. Z możliwości tej 
skorzystało do tej pory 11 gmin i kilka stowarzyszeń 
z naszego obszaru. W trakcie realizacji jest 8 projektów, 
a 10 zostało zakończonych i oddanych do użytku.

By zobaczyć czy i jakie korzyści inwestycja 
przyniosła miejscowej społeczności odwiedzam 
największe z nich.

Obiekt sportowo rekreacyjny w Radawcu. 
Wnioskodawcą jest gmina Konopnica. Tytuł projektu 
to „zagospodarowanie placu ćwiczeń OSp Radawiec 

Duży - boisko, piłkochwyty, ciągi piesze, plac 
manewrowy, tereny zielone, plac zabaw, altany, 
ogrodzenie”. 

Jestem na boisku w Radawcu Dużym. Grupa 
młodzieży gra w piłkę nożną, opiekunki 
z dziećmi bawią się na placu zabaw. Obiekt 
tętni życiem.

O tym, jak powstawało boisko – opowiada 
p. Mirosław Żydek - Wójt Gminy Konopnica.

 - W centrum wsi Radawiec, która liczy około 
1 800 mieszkańców była duża, zarośnięta, 
zaśmiecona działka. Postanowiłem z pomocą 
środków unijnych zmienić tę działkę w miejsce 
integracji dla mieszkańców i oddać w zarząd 
miejscowej OSP. Od pomysłu do realizacji nie 
upłynęło wiele czasu. Obiekt został oddany do 
użytku w 2011 roku. Na jego terenie wykonano: 

wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki siatkowej, koszykowej, oraz linie do gry w tenisa, plac zabaw 
dostosowany do potrzeb dzieci w różnym wieku, grill, altany. Boisko jest oświetlone. Obok znajduje się parking. 

- Użytkowników boiska można tam zastać już we wczesnych godzinach porannych – rano przychodzą pograć w tenisa osoby starsze, 
potem młodzież w piłkę siatkową lub koszykową. W ciągu dnia bawią się dzieci z pobliskiego przedszkola oraz te przyprowadzane 
przez indywidualne osoby. Korzystają z niego również uczniowie pobliskiej szkoły podstawowej w ramach zajęć szkolnych. 

Z okazji otwarcia boiska, zorganizowaliśmy turniej piłki siatkowej dla mieszkańców gminy Konopnica – mówi p. Mirosław 
Żydek - wzięło w nim udział 8 drużyn, odbył się również duży piknik dla mieszkańców Radawca i przybyłych gości. Dzieci 
z przedszkola popisywały się umiejętnościami wokalnymi i recytatorskimi. Strażacy z OSP przygotowali pokaz gaszenia ognia. 

- Obiekt kosztował około 330 tysięcy złotych, z czego 80% kosztów kwali�ikowalnych (225 707, 00 zł) zostało pokryte przez 
Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego, przez naszą Lokalną Grupę Działania „Kraina wokół Lublina”.

- Inwestycja była „strzałem w dziesiątkę”. Dzięki temu obiektowi zdecydowanie i odczuwalnie zmniejszyły się akty wandalizmu 
we wsi (niszczenie elewacji szkoły, obrywanie rynien, dewastacja znaków drogowych). Obecnie młodzież ma gdzie się spotkać 
i wyładować energię. Użytkownicy dbają o swój obiekt. Nie zdarzają się przypadki niszczenia. Od kwietnia do listopada znajduje 
się tam przenośna toaleta, co również przyczynia się do swobodnego korzystania z całego obiektu. Na co dzień – od wiosny 
do później jesieni, od wczesnego rana do późnej nocy - korzysta z boiska, placu zabaw, altan ogromna liczba dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Dzięki temu zmieniło się również oblicze centrum wsi, zyskując na urodzie i estetyce. Ładny kompleks nad łąkami 
dodaje urody całej okolicy.

Dziękuję za rozmowę i udaję się do kolejnego obiektu.
Znajduje się on w Jabłonnie – Majątek. Zrealizowane zadanie to „Remont i utworzenie boiska sportowego w m. 

Jabłonna Majątek”. Zakres inwestycji obejmował remont i przebudowę boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach 96 
m x 64 m, w tym płyty do gry 92 m x 60 m, montaż tzw. „piłkochwytów”, ogrodzenie płyty boiska, remont nawierzchni 
wewnętrznych ciągów komunikacyjnych, montaż wiat dla 12 zawodników rezerwowych, remont przepustu pod wejściem 
na teren boiska, instalacja trybun dla 96 osób. Wartość zrealizowanego zadania to 230 000,00 zł, z czego dofinansowanie 
z funduszy unijnych pozyskanych za pośrednictwem LGD „KwL” wyniosło 144 827,00zł.

Poprosiłam o rozmowę p. Krzysztofa Małeckiego – Zastępcę Wójta Gminy Jabłonna. Pytam o inwestycję. P. Krzysztof 
opowiada, że miała ona dość długa historię ze względu na problemy z �irmą zajmującą się wykonaniem obiektu. W końcu 

Boisko w Radawcu Dużym - turniej piłki siatkowej

Uroczyste otwarcie boiska w Radawcu Dużym

jednak wszystkie trudności zostały 
przezwyciężone i wiosną 2012 roku 
boisko zostało oddane do użytku. Jest 
to obiekt ogólnodostępny. Prowadzone 
są na nim rozgrywki Klubu Sportowego 
„AVENIR” Jabłona a od nowego sezonu 
także beniaminka PLKS „PIOTRKOWIA” 
Piotrków, które już w sierpniu grają 
pierwsze mecze w Klasie A (jest to 
klasa ligowych rozgrywek piłkarskich 
pomiędzy klasą okręgową a klasą B, 
będąc jednocześnie trzecim szczeblem 
typowo regionalnym. Rozgrywki klasy 
A podlegają okręgowym Związkom 
Piłki Nożnej).

P. Krzysztof Małecki opowiada o KS 
„AVENIR”. 

- Na boisku prowadzone są zarówno 
treningi jak i rozgrywki ligowe. Klub 
prowadzi szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży - 3 grupy młodych adeptów piłki nożnej (roczniki od 2004 i młodsi) 
odbywają treningi 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zajęcia dla około osiemdziesięciorga dzieci 
prowadzi 3 trenerów związanych z „Motorem” Lublin. Dodatkowo, co tydzień w okresie letnim aż do rozpoczęcia sezonu 24-
25 sierpnia odbywają się gry kontrolne. Klub zapewnia sprzęt treningowy oraz stałą opiekę wykwali�ikowanych trenerów. 
Z boiska tłumnie korzystają również mieszkańcy okolicznych miejscowości nie tylko młodzież, ale również dorośli. Nasze boisko 
to także świetna reklama LGD i całego powiatu.

 Jako ciekawostkę P. Małecki podaje przypadki telefonów od samorządowców z innych powiatów, którzy przejeżdżając 
(boisko znajduje się przy drodze wojewódzkiej w kierunku Biłgoraja) zachwycali się powstałą infrastrukturą.

- W przyszłości na boisku planowana jest organizacja spotkań rozrywkowo plenerowych dla mieszkańców okolicznych 
miejscowości aktywizujących społeczność lokalną, w tym z okazji Dnia Dziecka. 

Życząc udanych imprez i sukcesów sportowych 
młodym adeptom piłkarstwa udaję się na boisko 
przy Szkole Podstawowej w Świdniku Małym 
– Gmina Wólka. Wita mnie p. Anna Sibińska – 
dyrektor szkoły. Z przyjemnością oglądamy duże 
wielofunkcyjne boisko. Projekt zatytułowany 
„budowa, przebudowa boisk przy Szkole 
podstawowej w Świdniku Małym” uzyskał 
dofinansowanie w kwocie 355 000, 00 zł, 
a całkowity koszt inwestycji to 697 304,10 zł. 
Wykonano boisko do piłki nożnej z trawiastą 
nawierzchnią, oraz boisko wielofunkcyjne 
o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem 
i schodami. 

- W okresie wakacyjnym obiekt nie jest 
wykorzystywany zbyt intensywnie, mówi p. Anna, 
jednak wraz z nadejściem roku szkolnego „żyje” na 

co dzień. Uczniowie korzystają z niego zarówno podczas zajęć lekcyjnych jak i w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Popołudniami 
korzystają z obiektu również dorośli – organizując się w amatorskie drużyny piłkarskie. 

- Boisko funkcjonuje od IX 2011 roku. Poza uroczystym otwarciem Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej 
zorganizowała na terenie obiektu „Piknik rodzinny”. Jak zawsze z okazji tego rodzaju spotkań niezawodni okazali się Strażacy 
z miejscowej OSP – organizując zawody sprawnościowe dla najmłodszych i pokaz sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

Ostatnią w kolejności, ale pierwszą pod względem liczby zrealizowanych inwestycji w zakresie „obiektów sportowo – 
rekreacyjnych” gminą, którą odwiedzam w związku z tematem „boisk” jest Niedrzwica Duża.

Moim przewodnikiem jest p. Marcin Pastuszak – kierownik Referatu Promocji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Niedrzwica 
Duża. Rozmawiamy na temat funkcjonowania boisk w Niedrzwicy Kościelnej, Strzeszkowicach i Mariance.

Kompleks sportowo – rekreacyjny w Niedrzwicy Kościelnej to największe przedsięwzięcie. Projekt „budowa placu zabaw, 
wykonanie trybun oraz utwardzenie powierzchni gruntu i miejsc postojowych w obrębie kompleksu parkowo - 
sportowego w niedrzwicy Kościelnej wraz z kształtowaniem zieleni” otrzymał dofinansowanie za pośrednictwem 
LGD wyniosło 220 000,00 zł. Stadion posiada 300 miejsc siedzących oraz parking.

P. Marcin Pastuszak opowiada o 2 klubach sportowych, które prowadzą treningi i rozgrywają mecze na boisku w Niedrzwicy 
Kościelnej. Są to Gminny Klub Sportowy „Orion” i Ludowy Zespół Sportowy „Krężnica Jara”.

- GKS ”Orion” to drużyna grająca w IV lidze PZPN. Poza drużyną ligową, w Klubie zrzeszeni są piłkarze w sekcjach „Juniorzy 
Starsi”, „Trampkarze Młodsi”. Na każdy z meczy „Orionu” rozgrywany na własnym boisku przychodzi od 200 do 300 kibiców. Poza 

Rozgrywki piłkarskie Avenir w Jabłonnej

Boisko w Świdniku Małym



rozgrywkami ligowymi i sparingami członkowie 
Klubu trenują na wyremontowanym boisku. 

- Utrzymanie boiska Gmina powierzyła 
GKS „Orion”.

- LSZ „Krężnica Jara” skupia młodzież 
w 3 grupach wiekowych – Seniorzy, Grupa 
Starsza (szkoła średnia i gimnazjum), Grupa 
Młodsza (szkoła podstawowa). Na boisku 
w Niedrzwicy Kościelnej rozgrywają mecze 
w Klasie B. 

Trener LZS Krężnica Jara p. Marek Dalentka 
mówi w wywiadzie dla „Lubelskiej Piłki”: 
Chcemy mieszkańcom Krężnicy sprawiać 
radość. Chcemy popularyzować futbol wśród 
młodzieży, chcemy się rozwijać – dlatego 
przystosowaliśmy społecznie boisko „pod lasem”. 
Chcemy, aby jak najwięcej młodzieży z okolic 
ganiało za piłką, ”ruszało się”. Inaczej ten czas 
spędzą w pijalniach piwa. W tym stwierdzeniu 
zawiera się w dużej mierze idea i sens budowy 
tego typu obiektów na obszarach wiejskich.

Boisko w Strzeszkowicach

Boisko w Mariance

Boisko w Niedrzwicy Kościelnej

P. Marcin Pastuszak mówi, że obiekt pełni funkcję integracyjną dla 
wszystkich mieszkańców miejscowej społeczności. Usytuowany obok 
stadionu plac zabaw przyciąga dzieci wraz z opiekunami. Na terenie obiektu 
w ramach „Dni Gminy Niedrzwica Duża” zorganizowano „Maraton �ilmowy 
pod chmurką”. Tak więc korzystają z niego nie tylko kibice i sportowcy, 
ale cała społeczność lokalna.

- Dwa inne projekty, które zostały zrealizowane za pośrednictwem LGD 
„KwL” przez gminę Niedrzwica Duża to „Wykonanie ogólnodostępnego 
kompleksu boisk sportowych w Mariance” (do�inansowanie w kwocie 
20 993,00 zł) oraz „Wykonanie wielofunkcyjnego boiska o sztucznej 
nawierzchni w Strzeszkowicach Dużych” (do�inansowanie w kwocie 
25 000 zł). 

- Boisko w Strzeszkowicach przy szkole podstawowej otwarto w 2012 roku. 
Z okazji otwarcie boiska zorganizowany został przez Gminę Niedrzwica 
Duża „Turniej Piłki Siatkowej”. W bieżącym roku szkoła zorganizowała 
turniej – „Rodzice kontra Dzieci” w ramach „Festynu rodzinnego”. Na co 
dzień, podobnie jak na boisku w Mariance odbywają się zajęcia szkolne, 
a popołudniami z obiektów korzystają okoliczni mieszkańcy. 

Moi rozmówcy podkreślają duże i niewymierne korzyści wynikające z realizacji obiektów sportowych. Okazuje się, że tętnią 
one życiem od wiosny do jesieni, dają możliwość rozwoju fizycznego, kształtowania postaw prospołecznych, organizowania 
spotkań integracyjnych (nie tylko sportowych).

Wszystkim użytkownikom, opiekunom i zarządcom wymienionych obiektów życzymy dalszych sukcesów 
i kreatywnych pomysłów.

Jolanta Rymarz
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UWAGA! 
WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

NOWY NABÓR WNIOSKÓW 
planowany w październiku 2013

W związku ze zbliżającym się II/2013 naborem wniosków za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lubli-
na” zachęcamy do korzystania ze spotkań informacyjnych, warsztatów szkoleniowych (aktualne terminy 
publikowane będą na stronie www.krainawokollublina.pl). 

Informujemy również, że codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura LGD można 
skorzystać z bezpłatnego doradztwa związanego z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu 
udzielanego przez pracowników biura LGD „Kraina wokół Lublina”.
• W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-

znawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zostały wprowadzone następujące 
zmiany DLA DzIAŁAnIA MAŁE pROJEKTY:
1. Zmieniono wysokości limitu na jednego beneficjenta ze 100 tys. zł do 200 tys. zł łącznie w okresie 

realizacji Programu LEADER do 2014 r. (dla organizacji pozarządowych, samorządów, kościołów 
i związków wyznaniowych). 

2. Zmieniono wysokości limitu na jednego beneficjenta ze 100 tys. zł do 50 tys. zł łącznie w okresie re-
alizacji Programu LEADER do 2014 r. - dla beneficjentów, którzy kwalifikują się do uzyskania pomocy 
w ramach działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej (np. osoby �izyczne ubezpieczone w zuS zamierzające rozpocząć działalność go-
spodarczą, osoby �izyczne prowadzące działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorcy, rolnicy 
ubezpieczeni w KRuS, osoby prowadzące działalność agroturystyczną).

3. Zwiększenie kwoty pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu z 25 tys. zł do 50 tys. zł. 
• Przed przystąpieniem do opracowania wniosku o przyznanie pomocy należy zapoznać się z zapisami 

zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” (wersja aktualna na 
stronie www.krainawokollublina.pl) w szczególności z: celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzię-
ciami (uwaga! wprowadzono nowe przedsięwzięcia i cele szczegółowe - tabela na s. 8-9 biuletynu), 
kartą oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, lokalnymi kryteriami wyboru projektów. 

• Należy również zapoznać się z procentowymi wartościami realizacji wskaźników produktu aktualnych 
dla II/2013 naboru wniosków (zamieszczone będą na stronie www.krainawokollublina.pl zakładka: 
nabór wniosków). Przypominamy również, że ostateczna liczba przyznanych punktów, od której 
zależy miejsce projektu na liście rankingowej jest wyliczona przy uwzględnieniu procentowej 
realizacji wskaźników produktów założonych w LSR. Tabela z procentowymi wartościami realizacji 
wskaźników produktu zamieszczona jest wraz z dokumentami dotyczącymi naboru wniosków w ramach 
poszczególnych działań.

• W naborze II/2013 wskazany zostanie zakres tematyczny operacji. Określony będzie limit środków 
dla każdego zakresu operacji. W związku z tym oceniane przez Radę LGD wnioski o dofinansowanie, 
podzielone na grupy tematyczne (przedsięwzięcia) zgodne z wymienionymi w ogłoszeniu zakresami, 
umieszczone będą na odrębnych listach rankingowych w kolejności uzyskanych punktów. W praktyce 
wyglądać to będzie w ten sposób, że „będą ze sobą konkurowały” projekty z poszczególnych grup tema-
tycznych (np. oddzielnie zadania dotyczące modernizacji małej architektury turystycznej, a oddzielnie 
renowacja zabytkowych obiektów).

• Formalne ogłoszenie o naborze wniosków wraz z aktualną dokumentacją konkursową opublikowane 
zostaną na stronie www.krainawokollublina.pl, www.prow.lubelskie.pl, www.arimr.gov.pl najpóźniej 14 
dni przed planowanym dniem rozpoczęcia naboru wniosków.
Szczegóły dotyczące tematycznego zakresu naboru – w tabeli na stronach 8-9.
zachęcamy do udziału w szkoleniach, spotkaniach aktywizujących oraz korzystania z doradztwa 

indywidualnego w biurze LGD i telefonicznego.
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pRzEDSIĘWzIĘcIE zAKRES pRzEDSIĘWzIĘĆ REALIzAcJA 
W RAMAcH DzIAŁAń

pLAnOWAnE 
ŚRODKI

Szlaki i obiekty turystyczne

• budowa lub modernizacja obiektów publicznych służących rozwojowi turystyki; zakup takich obiektów np. na centrum informacji turystycznej
• zagospodarowanie (odnowa) centrów wsi znajdujących się na szlakach turystycznych
• zagospodarowanie miejsc związanych z ruchem turystycznym (parkingi, oświetlenie tych miejsc, chodniki przy tych miejscach)
• wytyczenie i oznakowanie tras turystycznych 
• budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Małe Projekty 370 000,00 zł

Odnowa i rozwój wsi 560 000,00 zł

Sztuka kulinarna Krainy wokół Lublina

• szkolenia, warsztaty na temat kulinarnych produktów lokalnych
• promocja kulinarnych produktów lokalnych (certyfikacja produktów, wydawnictwa, udział w targach, organizacja imprez kulturalno–rekreacyjnych 

o charakterze promocyjnym)
• budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży gastronomicznych produktów 

lokalnych
• budowa, adaptacja niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu gastronomicznych produktów lokalnych
• zakup wyposażenia, materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji tradycyjnych wyrobów gastronomicznych produktów lokalnych

Małe Projekty 74 000,00 zł

Oferta turystyki aktywnej i ekoturystyki
• utworzenie nowych lub modernizacja istniejących przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne
• rozszerzenie oferty istniejących przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne
• utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej
• utworzenie lub zmodernizowanie stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru LSR

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 100 000,00 zł

produkty charakterystyczne
dla obszaru LGD

• budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lokalnych
• budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych
• szkolenia (warsztaty, udział w targach) w zakresie promocji turystycznych i kulturowych produktów lokalnych
• zakup wyposażenia, materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji tradycyjnych produktów lokalnych

Małe Projekty 74 000,00 zł

usługi turystyczne z zakresu gastronomii, 
miejsc noclegowych i agroturystyki

• tworzenie nowych i modernizacja istniejących gospodarstw agroturystycznych
• tworzenie nowych i modernizacja istniejących przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu gastronomii i miejsc noclegowych
• rozszerzenie oferty istniejących przedsiębiorstw i kwater agroturystycznych świadczących usługi turystyczne
• kwalifikacja i kategoryzacja przedsiębiorstw i kwater agroturystycznych i miejsc noclegowych 
• promocja usług turystycznych z zakresu gastronomii, miejsc noclegowych i agroturystyki

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 200 000,00 zł

Tworzenie i modernizacja przedsiębiorstw
• tworzenie nowych i modernizacja istniejących przedsiębiorstw różnych branż, które chcą rozszerzyć swoje rynki zbytu lub wprowadzić nowe technologie 

z wyłączeniem przedsiębiorstw branży turystycznej i gastronomicznej
• wspólne działania promocyjne (wydawnictwa, imprezy promocyjne, udział w targach itp.)

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 1 417 855,62 zł

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej 270 589,00 zł

place zabaw • budowa lub modernizacja placów zabaw Małe Projekty 259 000,00 zł

Restauracja zabytkowych obiektów 
przyrodniczych i historycznych

• odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków
• promowanie, zachowanie, odtwarzanie, zabezpieczanie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego

Odnowa i rozwój wsi 414 884,44 zł

Małe Projekty 148 000,00 zł

zespoły i zorganizowane grupy 
działające w sferze kultury i sportu

• promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia
• kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów
• kultywowanie języka regionalnego i gwary
• kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła
• zakup strojów i instrumentów dla zespołów artystycznych, w tym grup folklorystycznych

Małe Projekty 185 000,00 zł

publikacje o obszarze LGD
• wydawnictwa o charakterze kulturalnym, związanym z historią obszaru, kultywowaniem tradycji
• wydawnictwa dotyczące dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego
• wydawnictwa promujące lokalne walory turystyczne, przyrodnicze 

Małe Projekty 148 000,00 zł

Obiekty sportowe – (zakres rozszerzony)
• budowa nowych, modernizacja lub wyposażenie istniejących obiektów sportowych w celu przystosowania do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych 

według wymagań „REGULAMINU ZAWODÓW SPORTOWO–POŻARNICZYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH” zatwierdzonego przez Zarząd Główny 
Związku OSP RP oraz Komendę Główną PSP

Odnowa i rozwój wsi 1 350 000,00 zł

„Inkubator rzemiosła 
i produktu lokalnego”

• organizacja (budowa, wyposażenie, remont) miejsc/obiektów (pracowni) wykorzystywanych do wytwarzania, prezentacji lub sprzedaży produktów lokalnych 
• remont, wyposażanie świetlic pod pracownie rzemiosła, budowa wiat wystawienniczo–sprzedażowych, „mini” targowisk dla rzemiosła i produktu lokalnego 
• organizacja warsztatów rzemiosła i produktu lokalnego 

Małe Projekty 74 000.00 zł

Odnowa i rozwój wsi 850 000,00 zł

zagospodarowanie terenów zielonych 
otoczenia budynków użyteczności 

publicznej lub usługowych 
z uwzględnieniem roślinności 

charakterystycznej dla dla obszaru LGD 

• projektowanie zielonych terenów
• zagospodarowanie otoczenia budynków użyteczności publicznej, zabytkowych lub usługowych. Do realizacji kwalifikowane będą wyłącznie projekty 

w ramach których przewidziano nasadzenia gatunków roślin charakterystycznych dla obszaru LGD „KwL”: Drzewa - grab, lipa, kasztan, jarząb, klon, jawor, 
buk, dąb, brzoza, wierzba, topola, jesion, wiąz; Krzewy - czeremcha, kalina, trzmielina, jaśmin, bez czarny, bez lilak, leszczyna, głóg, tamaryszek; Kwiaty 
(wyłącznie wieloletnie) - róże, malwy, piwonie

Małe projekty 74 000,00 zł

Odnowa i rozwój wsi 450 000,00 zł

SzczEGÓŁY DOTYczĄcE TEMATYcznEGO zAKRESu nAbORu



NASZE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI LGD
Wiosna i początek lata tego roku obfitowały w liczne imprezy, które pozwoliły spotykać się z mieszkańcami naszego 

obszaru. Nie bacząc na kapryśna aurę zapraszaliśmy chętne osoby do wspólnego spędzania czasu. Staraliśmy się, by jak 
największa liczba osób mogła uczestniczyć w spotkaniach rozwijając własne zainteresowania. 

Miłośnicy sportu i aktywnego trybu 
życia przez pięć niedziel na przełomie 
maja i czerwca mieli możliwość śledzenia 
zmagań piłkarzy w TuRnIEJu pIŁKI 
nOŻnEJ O pucHAR pREzESA LGD 
„KRAInA WOKÓŁ LubLInA”.

Do udziału w zawodach zgłosiło się 17 
drużyn: AC Zemborzyce, „Burza” Zakrzew, 
„Dziadki” Bychawa i „Dziadki” Strzyżewice, FC 
Sokoły, „Feniks” Jabłonna „Hapacze” Niemce, 
„Młodzieńcy Garbów, „Młodość” Borzechów, 
OSB „Cleopatra” Wólka, „Orły” Zaraszów, 

Osoby zainteresowane historią związaną z naszym ob-
szarem mogły przedstawić te wiedzę w ogłoszonych przez 
nas konkursach literackich. 

Na konkurs dla dorosłych „nASzE TRADYcJE, ObRzĘDY 
I ObYczAJE” wpłynęło 9 prac. Uroczyste ogłoszenie wyni-
ków konkursu miało miejsce 13 kwietnia 2013 r. w „Dworze 
Lwowskim” w Bogucinie. W spotkaniu wzięli udział człon-
kowie LGD, przedstawiciele gminy Garbów, towarzystw 
regionalnych, kół gospodyń wiejskich oraz osoby zaintere-
sowane regionalizmem, kulturą i historią naszego obszaru. 
Po zaprezentowaniu zwycięskich prac laureatki otrzymały 
nagrody i wyróżnienia oraz serdecznie gratulacje od przed-
stawicieli Zarządu LGD- p. Pawła Pikuli – Prezesa i p. Beaty 
Janiszewskiej-Brudzisz – Wiceprezesa. 

LAuREATKAMI KOnKuRSu zOSTAŁY: 
I. miejsce pani Kazimiera Janiszewska za pracę „Pamięć 

mnie nie myli”, 
II. miejsce pani Magdalena Kosidło za pracę „Relikty daw-

nych obyczajów ludowych w życiu współczesnych społecz-
ności wiejskich”,

III. miejsce pani Aleksandra bogut za pracę „Zakłada-
nie wianków”.

Komisja konkursowa wyróżniła prace pań: Heleny cio-
czek „Nieślubne dziecko”, Alicji Grzegorczyk „Opis pieczenia 
chleba”, Krystyny Lipskiej „Zimowy wieczór na wsi”.

„Polaris” Jabłonna, „Seniorzy” Głusk, „Wysoczanka” 
Wysokie, oraz Bełżyce, Jastków, Krzczonów.

Współorganizatorami Turnieju były gminy, na 
terenie których rozgrywane były mecze – Głusk, 
Jabłonna, Jastków, Konopnica, Wysokie.

Mecze rozgrywano na boiskach typu „Orlik” 
w Wysokiem, Jastkowie, Zemborzycach 
Tereszyńskich, Piotrkowie i finał w Dominowie.

17 drużyn reprezentowało 14 gmin obszaru 
LGD. Rozegrano 34 mecze, w których zagrało 
136 zawodników. Podczas rozgrywek strzelono 
201 bramek, (z czego 26 w turnieju finałowym).

Rozgrywki eliminacyjne wyłoniły „Final Four” 
„Dziadki” Bychawa, „Hapacze” Niemce, „Seniorzy” 
Głusk i drużyna z Bełżyc. 

Po rozegraniu 6 meczów w systemie „każdy 
z każdym” puchar Prezesa LGD „Kraina wokół 
Lublina” powędrował do drużyny „Hapacze” 
Niemce.

Kolejne miejsca zajęli „Dziadki” Bychawa, 
Bełżyce i „Seniorzy” Głusk. 

Puchary oraz nagrody dla zawodników wręczył 
p. Paweł Pikula - Prezes LGD „KwL” oraz p. Jacek 
Anasiewicz Wójt Gminy Głusk.

Królem strzelców turnieju finałowego został 
p. Marcin Latek z drużyny „Hapacze” Niemce. 
Do niego też powędrował Puchar Wójta Gminy 
Głusk – pana Jacka Anasiewicza. 

Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom Turnieju 
GRATULUJEMY dużego zaangażowania i serca 
wkładanego w grę oraz dobrej zabawy.

Piłkarze pokazali, że sport amatorski 
przynosi korzyści nie tylko sportowcom, ale 
również widzom.

Wszystkie rozgrywki prowadził i nadzorował p. Artur Płaza – Wiceprezes LGD.
LGD „Kraina wokół Lublina” serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie Turnieju – 

współorganizatorom, sędziom, trenerom, zawodnikom oraz kibicom, którzy oglądali, dopingowali i oklaskiwali sportowców.

„Hapacze” Niemce - zdobywcy I miejsca w turnieju

Zdobywcy III miejsca - drużyna z Bełżyc

„Dziadki” Bychawa - II miejsce na podium

K O N K U R S 
L ITERACK I

Uczniowie szkół podstawowych klas IV – VI i gimnazjów spróbowali swoich sił w twórczości literackiej biorąc udział 
w konkursie „MOJA MIEJScOWOŚĆ W DAWnYcH OpOWIEŚcIAcH”. Nadesłano 72 prace z 28 szkół. Uczestnicy mieli za 
zadanie spisać w dowolnej formie literackiej opowieść, legendę, podanie przekazywane ustnie w swojej miejscowości 
dotyczące wydarzenia, osoby, historii związanej z najbliższą okolicą autora pracy. Większość z nich to niezwykle zajmujące 
historie z dawnych lat – legendy, opowieści historyczne, w tym liczne mówiące o II wojnie światowej. 

Ogłoszenie wyników miało miejsce w Muzeum Wsi Lubelskiej 8 maja 2013 roku, gdzie zostali zaproszeni wszyscy 
uczestnicy konkursu wraz z opiekunami. 

Spośród autorów prac ze szkół podstawowych jurorzy najwyżej ocenili pracę bartosza Woźniaka „Wspomnienie Rysia” 
(str. 14). Drugą nagrodę, za „Opowieść babci”, odebrał Kacper pietrak, a trzecią otrzymał Mikołaj Kusy za pracę „O Żabiej 
Woli”. W tej kategorii jury przyznało też dwa wyróżnienia dla Magdaleny Woś za historię pod tytułem „Bogucin - moja 
mała ojczyzna” oraz Łukasza Krzosa za „Niezwykłą historię”. 

Uczestnicy mieli również możliwość zapoznania się z bogatą 
ofertą oraz działalnością towarzystw regionalnych z terenu 
LGD „Kraina wokół Lublina”. Uzupełnieniem imprezy była 
prezentacja nowej publikacji Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Garbowskiej pod redakcją p. Haliny Stępniak pt. „Zwycza-
je i obrzędy ludu garbowskiego wg Józefa Nakoniecznego”. 
Ciekawostką był sposób prezentacji fragmentów publikacji. 
P. Jan Łopata Poseł na Sejm RP oraz p. Kazimierz Firlej Wójt 
Gminy Garbów czytali ciekawe fragmenty książki dotyczące 
m.in. postrzegania władzy samorządowej i centralnej przez 
mieszkańców Garbowa na początku XX w., księża o władzy ko-
ścielnej, dyrektor szkoły o znaczeniu szkolnictwa. Uroczystość 
zakończyła przyjęta bardzo entuzjastycznie przez uczestników 
inscenizacja obrzędowa „Wesele Mani i Jantka” w wykonaniu 
pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Leścach. 

Obrzęd wesela Mani i Jantka.
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Za najciekawszą pracę w kategorii wiekowej „uczniowie 
gimnazjum” członkowie komisji uznali wiersz „Stępniowa �igura” 
autorstwa Sylwii niedźwiadek. Drugą nagrodę przyznano Natalii 
Rej za pracę „Obrazy z przeszłości”, natomiast trzecią odebrała Julita 
Kusy, która napisała opowiadanie p.t. „W tańcu”. Jury przyznało też 
sześć wyróżnień, które otrzymali: Aneta poniewozik za opowieść 
o tym „Jak powstał zalew w Bychawie”, Dominika buda za „Legendę 
o Piotrkowie, Chmielu i Giełczwi”, paulina niedziałek za „Ryczący 
dół”, ewelina Szymczyk za „Legendę o zakonie”, Krzysztof Struski 
za pracę pod tytułem „Moja miejscowość na tle przeszłości” oraz 
Agata Szymańska za utwór „Zębywrzece”.

Nagrody i dyplomy laureatom, a drobne upominki pozostałym 
uczestnikom i opiekunom konkursu wręczyła p. Beata Janiszewska-
Brudzisz – Wiceprezes LGD

Uroczystości towarzyszyły warsztaty „Podania i legendy mojego 
regionu”, „Życie codzienne rodziny Książków w Teodorówce” 
i „Śladami ginących zawodów na Roztoczu”, które poprowadzili 
pracownicy lubelskiego Skansenu.

Spotkanie zakończyła „biesiada”, na którą złożyły się pierogi i soki.Uczestnicy konkursu literackiego w Muzeum Wsi Lubelskiej  

NA SPORTOWO



Liderzy społeczni – Sołtysi zostali zaproszeni 
20 maja przez LGD „Kraina wokół Lublina” na „Majówkę 
Sołtysów” do Gospodarstwa Agroturystycznego „Dębina” 
w gminie Zakrzew. Na spotkanie przybyło 150 osób. Byli 
wśród nich sołtysi z 15 gmin naszego obszaru, burmistrzowie, 
wójtowie, przewodniczący Rad Gmin, członkowie naszego 
Stowarzyszenia oraz posłowie na Sejm RP – Jan Łopata 
i Henryk Smolarz. 

Gości powiały – prowadząca spotkanie – p. Beata 
Janiszewska – Brudzisz Wiceprezes LGD „KwL” 
i p. Teodora Zaręba Wójt Gminy Zakrzew. Spotkanie rozpoczął 
występ młodzieżowego zespołu muzycznego z Gimnazjum 
w Zakrzewie.

Część merytoryczna obejmowała zagadnienia związane 
z możliwościami aplikowania o środki przez osoby fizyczne, 
organizacje pozarządowe oraz Jednostki Samorządu 
Terytorialnego, stanie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
Stowarzyszenia, z nowymi przedsięwzięciami w ramach 
tej strategii i kolejnymi naborami wniosków oraz dobrymi 
praktykami w realizacji „Małych projektów”. Informacje na 
ten temat przedstawił p. Paweł Pikula Prezes LGD.

Gospodarz obiektu, w którym odbywała się „Majówka” - 
Pan Roman Kałuża podzielił się swoimi doświadczeniami 
związanymi z projektami polegającymi na doposażeniu 
gospodarstwa agroturystycznego, na których realizację 
otrzymał dofinansowanie za pośrednictwem naszej LGD.

Podczas Majówki odbywał się konkurs na „Najsmaczniejszą 
Nalewkę Sołtysa w Krainie wokół Lublina”, w związku z tym 
o wykład na temat tradycji i produkcji nalewek w regionie 
lubelskim poproszony został p. Waldemar Sulisz – znany 
dziennikarz, – który, jak sam przyznaje: lubi jeść i pisać 
o jedzeniu. Okazało się, że potrafi też zajmująco opowiadać 
o przedmiocie konkursu. 

Nawiązując do tematyki konkursu p. Jolanta 
Rymarz przedstawiła korzyści, możliwości i zasady 
wpisywania wyrobów na Listę Produktów Tradycyjnych 
Województwa Lubelskiego.

Konkurs Nalewek cieszył się dużym zainteresowaniem 
zarówno wśród osób, które zgłosiły produkty do konkursu, 
jak i „kibiców”. Pięcioosobowe jury stanęło przed nie lada 
wyzwaniem, ocenić bowiem musiało 21 nalewek – w dwóch 
kategoriach - „słodkie” i „wytrawne, ziołowe, miodowe”. Obrady 
jurorów trwały długo, ale werdykt był nieomal jednogłośny. 
Oceniane były – klarowność, bukiet (dla niewtajemniczonych – 
aromat) oraz „harmonia smaku”. Każda nalewka otrzymywała 
punkty w tych trzech kategoriach, następnie punkty były su-
mowane i na tej podstawie ogłoszona została lista zwycięzców.

W kategorii „Nalewki Słodkie” zwyciężyła „Nalewka Agresto-
wa” p. Marii Włodarczyk z Kozubszczyzny Gmina Konopnica, 
druga była „Aroniówka” p. Bogdana Zająca z Nikodemowa 
w Gminie Zakrzew, który otrzymał również wyróżnienie za 

MAJÓWKA
SOŁTYSÓW

Powitanie gości

Uczestnicy Majówki

Majową imprezę uświetnił występ młodych artystów

TEATRALNIE 
W KRAINIE CHODELKI

Festyn „Teatralnie w Dolinie chodelki” wspólnie 
organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Kraina 
wokół Lublina” oraz Gminę Borzechów dobył się 1 czerwca 
2013 r. na boisku przy Gimnazjum w Borzechowie. 

Był to Dzień Dziecka, dlatego przewidziano głównie 
atrakcje dla najmłodszych. Festyn rozpoczął się od występu 
aktorów z teatru im. H.Ch. Andersena w przedstawieniu 
pt. „Tymoteusz i Psiuńcio”, które wzbudziło wielkie 
zainteresowanie nie tylko najmłodszych uczestników 
imprezy ale także gości i mieszkańców gminy.

Atrakcją były zabawy dla dzieci oraz zawody sportowe 
przeprowadzane przez nauczycieli z pobliskiej szkoły.

P. Paweł Pikula Prezes LGD i p. Beata Janiszewska-
Brudzisz  – Wiceprezes LGD, przedstawili informacje na 
temat dobrych praktyk zrealizowanych w ramach programu 

LEADER oraz LGD z uwzględnieniem 
możliwości aplikowania o środki przez 
osoby fizyczne, organizacje pozarządowe 
oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Punktem kulminacyjnym spotkania były 
występy amatorskich zespołów artystycznych 
z terenu powiatu lubelskiego. Prezentację 
rozpoczęła grupa teatralna „Iskierki” spektaklem 
pt. „Jak to dawniej na wsi bywało”. W skład 
zespołu wchodzą uczniowie i absolwenci Szkoły 
Podstawowej w Ożarowie w gminie Garbów.

Grupa Teatralna z miejscowości Leśce 
w gminie Garbów przedstawiła spektakl 
oparty na ludowych przesądach związanych 
z narodzinami dziecka. 

Grupa Artystyczna „Przystań” z Niedrzwicy 
Dużej zaprezentowała zebranym skecze 
kabaretowe.

Aktorzy - amatorzy mieli możliwość konsultacji 
z osobami na co dzień zajmującymi się działaniami 
teatralnymi. Podczas warsztatów przekazano naszym 
artystom wiele cennych wskazówek dotyczących 
sposobu prezentacji a także podpowiedzi jak pozbyć 
się scenicznej tremy.

Podczas festynu przeprowadzany był konkurs 
wiedzy o Lokalnej Grupie Działania „Kraina wokół 
Lublina”, w którym każda chętna osoba mogła wygrać 
atrakcyjny upominek.

Wisienką na teatralnym torcie było przedstawieniem 
w wykonaniu aktorów teatru Rampa z Warszawy pt. 
„Być jak Frank Sinatra” - oryginalny spektakl muzyczny, 
w którym widzowie usłyszeli piosenki Franka Sinatry 
w doskonałym tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego. 
Słynne przeboje Sinatry w nowych aranżacjach 
i brawurowych interpretacjach zachwyciły widzów 
swoją aktualnością i optymistycznym przesłaniem: 
zawsze warto marzyć i mieć odważne pragnienia, 
ponieważ to one zmieniają świat!

Niewątpliwym atutem przedstawienia była muzyka 
wykonywana na żywo przez zespół profesjonalnych 
muzyków pod kierownictwem Mariusza Bogdanowicza 
z Włodzimierzem Nahornym przy fortepianie.

Grupa Teatralna „Iskierki” ze Szkoły Podstawowej w Ożarowie

Grupa Teatralna z miejscowości Leśce

Publiczność nie zawiodła

1312

„Wiśniówkę”. Trzecie miejsce przypadło p. Krzysztofowi Żydkowi z Motycza – Gmina Konopnica – za „Wiśniówkę”. Wyróż-
nienie otrzymał też p. Adam Raczyński z Motycza Leśnego za „Śliwowicę”.

W kategorii „Nalewki wytrawne, ziołowe, miodowe” – pierwsze i trzecie miejsce zajął p. Artur Płaza – sołtys z Bychawy 
za nalewki „3 listki w życie” i „Wściekły Sołtys”, a drugie miejsce p. Ryszard Lis z Wierciszowa w Gminie Jabłonna za „Na-
lewkę Wierciszowską”. 

W dalszej części spotkania Kabaret „Świerszczychrząszcz” bawił gości znakomitymi skeczami. 
Atrakcją majowego spotkania były improwizowane wokalne występy przedstawicieli poszczególnych sołectw.



Wspomnienia Rysia

kwiecień, 1943 r.
Nazywam się Rysiek. Mam 11 lat i mieszkam w Ożarowie 

wraz z rodzicami i starszym bratem. Mija kolejny rok wojny. 
Postanowiłem opisać swoje przeżycia i to, co się wokół mnie 
dzieje. Mam nadzieję, że wojna wreszcie się skończy i będę 
mógł normalnie chodzić do szkoły. W Ożarowie starsi uczniowie 
chodzą na tajne nauczanie do pani Anny Nowak, żony kierownika. 
Ja do tej pory uczyłem się tylko podstawowych rzeczy. Jestem 
ciekaw, kiedy wreszcie rodzice pozwolą mi uczestniczyć w tajnym 
nauczaniu. Podobno jest to niebezpieczne...

maj, 1943 r.
Już się trochę przyzwyczailiśmy do obecności Niemców, ale 

czasami ze strachu trudno jest zasnąć. Najtrudniejszy był dzień, 
kiedy dowiedziałem się od taty, że rozpoczęła się II wojna 
światowa. Miałem wtedy 7 lat. Bardzo się bałem, ponieważ 
mój tata miał kartę mobilizacyjną do wojska i wystawiony 
termin stawienia się do jednostki. Po wkroczeniu wojsk 
niemieckich i rosyjskich okazało się, że rząd ogłosił kapitulację, 
a to oznaczało, że tata nie musiał iść na wojnę. Wtedy rozpoczął 
się okres niewoli i każdy musiał oddawać Niemcom zboże, 
mleko, zwierzęta. Tata nazywał to kontyngentem. 

czerwiec, 1943 r.
Parę dni temu dni temu dowiedziałem się o wielkiej tragedii, 

która przydarzyła się mojemu koledze Władziowi. Na jego 
rodzinę napadli Niemcy i wszystkich rozstrzelali. Jedynie 
mój kolega przetrwał, ponieważ położył się pod miedzą 
i udawał martwego. Miał wtedy bardzo dużo szczęścia. Całe 
gospodarstwo zostało spalone. Mojego kolegę przyjęła na 
wychowanie sąsiednia rodzina, ponieważ nie miał on ani 
jednej bliskiej mu osoby. Po tych tragicznych zdarzeniach 
mama coraz bardziej boi się o mnie i o mojego brata Bronka. 

W każdej chwili mogą przyjść Niemcy, dlatego tata 
postanowił wykopać na polu ziemiankę, w której można 
się chować przed nalotami i aresztowaniem. Gdy są naloty, 
wszyscy chowają się w niej, a mama przynosi nam jedzenie. 
Przychodzą nawet sąsiedzi. Najbardziej uwielbiam chleb 
polany wodą i posypany cukrem... 

wrzesień, 1943 r.
Ostatnio dowiedziałem się, że nasi partyzanci zabili na 

stawach niemieckiego oficera, który przyjechał postrzelać 
do kaczek. Wtedy Niemcy bardzo się zdenerwowali. 
Postanowili zemścić się na miejscowej ludności za zabicie 
oficera i zorganizowali łapankę. Zabrali kilkunastu ludzi. Ja 
z bratem przesiedziałem cały dzień w ziemiance. Bardzo się 
baliśmy. Później dowiedzieliśmy się, że część osób udało się 
wykupić z Majdanka i wrócili do domów.

październik, 1943 r.
Na naszym terenie działa coraz więcej partyzantów. 

Czasami przychodzą do domów i oczekują pieniędzy, jedzenia 
i najpotrzebniejszych rzeczy. Wiem, że trzeba im pomagać, ale 
naprawdę straszne są te nocne wizyty. Wczoraj przyszli do taty 
i chcieli, aby zawiózł ich furmanką kilka wsi dalej. Całą noc 
nie spaliśmy. Na szczęście tata wrócił nad ranem do domu.

grudzień, 1943 r. 
Ogromna tragedia. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że żona 

kierownika szkoły, pani Anna Nowak, została aresztowana 
przez gestapo i wywieziona do Lublina za przetrzymywanie 
na strychu szkoły broni, tajnych dokumentów i polskich 
partyzantów. Podobno miał zostać też aresztowany pan 
Andrzej Nowak, ale udało mu się zmylić gestapowców. 
Tata mówi, że pewnie już do końca wojny będzie musiał 
się ukrywać.

luty, 1944 r. 
Dziś rano przybiegła do nas roztrzęsiona sąsiadka 

i powiedziała nam, że wczoraj omal nie straciła życia. Była 
przekonana, że Niemcy zażądali od niej pieniędzy, bo przyszli 
na podwórko i krzyczeli „Mark, mark!”. Potem jednak okazało 
się, że Niemcy nie chcieli pieniędzy, tylko zwykłej marchewki 
i mleka. Mówili na marchew „mark”, a sąsiadka myślała, że 
chodzi im o marki - czyli pieniądze. Została uderzona w twarz, 
bo Niemiec myślał, że nie chce mu dać jedzenia. Na szczęście 
wszystko się wyjaśniło. Trochę śmieszna historia, ale mogła 
się skończyć tragicznie.

kwiecień, 1944 r.
Minęło kilka miesięcy od aresztowania pani Anny Nowak. 

Wszyscy przewidywali najgorsze. Niestety, pani Anny nie 
udało się wykupić i otrzymała wyrok śmierci. Podobno 
pomimo tortur nie wydała nikogo. Słyszałem, że zmarła 
w więziennym szpitalu, chociaż niektórzy mówili, że została 
rozstrzelana. Cały Ożarów jest w żałobie... 

czerwiec, 1944 r.
Kolejny raz Niemcy zbombardowali tory w sąsiedniej 

miejscowości. Baliśmy się, że bomby spadną na nasze domy. 
Następna noc spędzona w ziemiance. Na szczęście coraz 
głośniej już słychać o nadejściu wojsk radzieckich.

lipiec, 1944 r.
Upragniona wolność! W Ożarowie pojawili się rosyjscy 

żołnierze. Przyszli od strony Garbowa. Kilku z nich zaszło 
nawet do naszego domu. Mama poczęstowała ich obiadem, a ja 
z ciekawością oglądałem karabiny, które leżały w sąsiednim 
pokoju. Szkoda, że pani Nowakowa nie doczekała tych czasów... 

marzec, 2013 r.
Nazywam się Bartek. Mam 11 lat i mieszkam w Ożarowie 

wraz z rodzicami i młodszym bratem. Wojna zakończyła 
się prawie 70 lat temu. Dziś mogę chodzić do szkoły, spać 
spokojnie i nie muszę się ukrywać w ziemiance. Wydarzenia, 
które opisałem są prawdziwe, a opowiedział mi o nich mój 
dziadek Rysio. Bardzo się cieszę, że te okrutne czasy już 
minęły. Jednak wiem, że nie wolno nam o nich zapomnieć, bo 
to jest nasza historia. Dziadzio bardzo często opowiadał mi 
o swoim dzieciństwie, wspominał wojnę. Dzisiaj dziadzia nie 
ma już ze mną i już więcej nie usłyszę od niego żadnej historii. 
Jednak na zawsze jego opowieści zostaną w moim sercu...

 
 BARTO

praca Bartosza Woźniaka - laureata Konkursu Literackiego 
„Moja miejscowość w dawnych opowieściach”

KALENDARZ IMPREZ 

Nazwa wydarzenia Miejsce realizacji Termin * W programie m.in

1. WIOSKA LGD Lotnisko w Radawcu 1 września Prezentacja gmin z terenu LGD „Kraina wokół Lublina”, 
Konkurs kulinarny, Otwarty plener malarski  

2. MISTRZOSTWA 
KAJAKARSKIE 

Gmina Wólka 
(trasa Bystrzyca - Wieprz) 13 września Zawody kajakarskie dla drużyn gminnych

3 III uLIcznE bIEGI 
pOWIATOWe 

Niedrzwica Duża
- Osmolice 22 września Bieg w 3 kategoriach wiekowych 

4.
EKOMuzEuM 

LubELSzczYznY 
„ŻYWA TRADYcJA” 

Pszczela Wola 22 września 
Promocja obiektów tworzących Ekomuzem 
• prezentacja rękodzieła i produktów lokalnych
• występy zespołów

5.
InScEnIzAcJA pLEnE-
ROWA „pOWSTAńczA 

pOTYczKA 1863”
Nasutów 25 września 

Inscenizacja plenerowa „Powstańcza potyczka 1863” 
jako przykład wykorzystania walorów historycznych do 
stworzenia produktu charakterystycznego dla obszaru LGD 
„Kraina wokół Lublina”

6. nASzE ŚWIETLIcE
Regionalny Ośrodek 

Kultury i Sportu 
w Krzczonowie 

Grudzień 
Prezentacja możliwości   wykorzystania  świetlic wiejskich 
oraz inkubatorów rzemiosła i produktu lokalnego do 
organizacji warsztatów rękodzieła

*Uwaga, planowane  terminy  mogą ulec zmianie, aktualne zamieszczane będą  na stronie www.krainawokollublina.pl

realizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Kraina wokół Lublina” sierpień-grudzień 2013

 Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach promocyjnych i informacyjnych realizowanych przez naszą Lokalną Grupę 
Działania w partnerstwie z gminami i organizacjami członkowskimi.

Celem organizowanych wydarzeń jest zaprezentowanie lokalnych walorów oraz ciekawych inicjatyw szerszemu gronu 
odbiorców. Liczymy na to, że prezentowane przez nas działania, wydarzenia, inicjatywy staną się „dobrymi praktykami”, 
które będą inspiracją dla nowych lokalnych przedsięwzięć.

ZAKOŃCZONO DZIEWIĄTY NABÓR WNIOSKÓW (kwiecień 2013)

Po raz dziewiąty LGD „Kraina wokół Lublina” ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 
4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działań: „Małe projekty”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi”. Był to pierwszy nabór „tematyczny”, co oznacza, że nie wszystkie działania 
i przedsięwzięcia były przewidziane do dofinansowania. 

Największą liczbę punktów, czyli największe szanse na dofinansowanie miały projekty, które mieściły się w przedsięwzięciach 
takich jak:

1. Budowa nowych, modernizacja lub wyposażenie istniejących obiektów w celu przystosowania do organizacji zawodów 
sportowo–pożarniczych, 

2. Zielone strefy: budowa lub modernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem technologii uwzględniających 
odnawialne źródła energii i rozwiązań pro środowiskowych 

3. Inkubatory rzemiosła i produktu lokalnego.
4. Zagospodarowanie terenów zielonych otoczenia budynków użyteczności publicznej lub usługowych z uwzględnieniem 

roślinności charakterystycznej dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”.
5. Zielone miejsca pracy -budowa lub modernizacja obiektów usługowych (wykorzystywanych do prowadzonej działalności 

gospodarczej) z wykorzystaniem technologii uwzględniających odnawialne źródła energii lub rozwiązania pro środowiskowe.
Na 72 złożone wnioski 50 znalazło się na liście zakwalifikowanych do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania 

w tym naborze wyniosła 4 460 000 zł. Jeśli wnioskodawcom uda się zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia – obszar 
LGD „Kraina wokół Lublina” wzbogaci się między innymi o „inkubatory rzemiosła”, place zabaw, zmodernizowane obiekty 
użyteczności publicznej, boiska sportowe dostosowane do treningów i zawodów pożarniczych, zagospodarowane tereny 
zielone wokół miejsc użyteczności publicznej, zmodernizowane świetlice wiejskie, gospodarstwo agroturystyczne, mobilne 
centrum informacji turystycznej, zmodernizowane mikroprzedsiębiorstwa wykorzystujące odnawialne źródła energii.
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LOTNISKO W RADAWCU

W PROGRAMIE:

12.30   Rozpoczęcie imprezy. Prezentacja wystawców uczestniczących w „Wiosce LGD” 

13.00 - 16.00 Plener Malarski

13.00 - 13.30 Widowisko obrzędowe charakterystyczne dla Powiatu Lubelskiego (cz. I) 

13.30    Konkurs na najsmaczniejszy produkt kulinarny „Krainy wokół Lublina”  

13.45 - 14.45 QULTURALNE QULINARIA – niecodzienne prezentacje kulinarne 

14.00   Prezentacja wystawców uczestniczących w Wiosce LGD 

14.30 - 15.30 Widowisko obrzędowe charakterystyczne dla Powiatu Lubelskiego (cz. II)

14.45   Konkurs wiedzy o obszarze LGD „Kraina wokół Lublina” i programie LEADER

15.40   Rozstrzygnięcie konkursu na najsmaczniejszy produkt kulinarny 

16.00 - 18.00 Widowisko obrzędowe charakterystyczne dla Powiatu Lubelskiego (cz. III)

DODATKOWE ATRAKCJE:

• KONKURS Z NAGRODAMI • DEGUSTACJE PRODUKTÓW LOKALNYCH • 
• SPRZEDAŻ RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA •

• POKAZ SZKOLENIA PSÓW „HAPPY DOG” •


