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RAZEM MOŻNA WIĘCEJ
Tworzenie nowej oferty turystycznej 

na naszym obszarze

WIOSKA LGD
„Kraina wokół Lublina”

2 września 2012
Już po raz piąty na dożynkach powiatowych w Radawcu powstanie 

„Wioska LGD”. Będziemy w niej oczekiwać wszystkich zainteresowanych, 
żądnych wrażeń smakowych, sportowych i estetycznych. 

W tym roku zaplanowaliśmy występy artystyczne w kategoriach – ludo-
we i historyczne, część sportowo-rekreacyjną, konkurs kulinarny, plener 
malarski z aukcją obrazów, atrakcje dla dzieci Wystawcy, których zapra-
szamy do naszej wioski, to gminy ze swoimi stoiskami wystawienniczymi, 
przedsiębiorcy – restauratorzy, producenci produktów lokalnych – zare-
jestrowanych na liście produktów tradycyjnych, współtwórcy Sieciowego 
Produktu Turystycznego, stowarzyszenia i twórcy rękodzieła. 

Mamy nadzieję, że jak co roku odwiedzicie Państwo naszą Wioskę 
i weźmiecie udział w przygotowanych przez nas specjalnie dla Was 
atrakcjach.

Zgodnie z życzeniem uczestników konferencji z 20 marca 2012 roku „Sie-
ciowy produkt turystyczny na terenie LGD – szanse rozwoju turystyki wiej-
skiej w świetle badań preferencji turystycznych mieszkańców Lublina” na 
przełomie maja i czerwca miał miejsce cykl wizyt studyjnych połączonych 
z warsztatami na temat tworzenia Sieciowego Produktu Turystycznego.

W wizytach stu-
dyjnych wzięli udział 
przedstawiciele 17 
podmiotów gospo-
darczych związanych 
z turystyką na na-
szym obszarze.

 W trakcie trzech 
j e d n o d n i o w y c h 
wyjazdów odwie-
dziliśmy 10 gmin 
(Bychawa, Garbów, 
Głusk, Jabłonna, 
Krzczonów, Niemce, 
Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew), w których obejrzeliśmy 15 
obiektów związanych z turystyką.

Każdy ze zwiedzanych obiektów oferujących noclegi jest niepo-
wtarzalny i wyjątkowy, a osobowość właścicieli nadaje im swoisty 
charakter i gwarantuje niezapomniany wypoczynek. Byliśmy gośćmi                           
w gospodarstwach Genowefy Baran - „U Gieni”, Lucyny Kałuża - „Dę-
bina”, Anny Sawa - „Sawanna”, Moniki Nizio - „Jaworowa Górka”, Ireny 
Kloc - „U Ireny”, Andrzeja Nowickiego - „U Grażki”, Adama Popław-
skiego - „Noclegi – Parkowe Zacisze” oraz w Ośrodku Konferencyjno 
- Szkoleniowym „Dom Nasutów”, po którym oprowadził nas Sergiusz 
Kieruzel.

Muzea, które odwiedziliśmy - Muzeum Pszczelarstwa w Zespole Szkół 
w Pszczelej Woli, 
Muzeum Etnogra-
fi czne przy Parafi i 
Rzymskokatolickiej 
w Bystrzycy Nowej, 
Multi medialna Izba 
Tradycji w Garbowie 
– posiadają w swoich 
zbiorach bardzo cie-
kawe eksponaty zwią-
zane między innymi 
z historią wsi i pszcze-
larstwa.

Właściciele restauracji (Anna Banaszek ze „Złotej Rybki” w Gar-
bowie i Mariusz Sawicki z baru „U Saszy” w Bychawie) to nie tylko 
kucharze wykonujący zawód, ale osoby, dla których gotowanie to 
przyjemność i hobby, co bardzo pozytywnie przekłada się na wysoką 
jakość serwowanych potraw.

Usługodawcy związani z turystyką (Agata Jastrzębska „Stajnia Arve-
na”, Wojciech Ejankowski „Winnica Sucha Dolina”, Artur Kamiński 
Wypożyczalnia Kajaków „Laguna”, Ireneusz Brudzisz „Grota Solna”) 
zapewniają usługi na najwyższym poziomie – szczególnie podkreślając 
troskę o bezpieczeństwo uczestników wypoczynku.

Inwencja twórcza, kreatywność wszystkich osób, które zaprosiły nas do 
odwiedzenia swoich miejsc pozwala liczyć na stworzenie interesującej dla 
różnorodnych grup odbiorców propozycji pakietu usług turystycznych da-
jącego się zintegrować w Sieciowym Produkcie Turystyki Wiejskiej.

Podczas spotkania podsumowującego w dniu 2 lipca zaprezento-
wano propozycje trzech sieciowych produktów turystyki wiejskiej na 
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naszym obszarze: „Lubelski Triatlon”, „Odkryj swoją pasję”, „Kraina 
Relaksu”. 

Zaproszeni goście – przedstawiciele Lubelskiej Regionalnej Organi-
zacji Turystycznej, Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz 
specjalista do spraw 
marketingu z Uni-
wersytetu Przyrodni-
czego wyrazili swoje 
opinie na temat 
przedstawionych pa-
kietów. Uznano, że 
propozycja jest inte-
resująca, ale wyma-
ga dopracowania 
głównie w zakresie 
działań marketingo-
wych oraz zarządza-
nia produktem. 

* Więcej informacji o wymienionych ofertach 
na naszej stronie internetowej:

www.turystyka.krainawokollublina.pl

Jaworowa Górka - poznajemy historię gospodarstwa
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LGD „Kraina wokół Lublina” na targach turystycznych

Cykl warsztatów poświęconych opracowaniu oferty Sieciowego Pro-
duktu Turystyki Wiejskiej zaowocował przygotowaniem trzech pakie-
tów ofert turystycznych powiązanych tematyką oraz rodzajem grup 
docelowych, do których skierowane są propozycje wypoczynku na 
naszym obszarze.

„LUBELSKI TRIATLON” to oferta dla rodzin i grup zorganizowanych 
w czterech wariantach do wyboru.
„Konno, kajakiem rowerem,
Po przygodę – dróg jest wiele.
Wyskocz na weekend do naszej krainy
Znajdziesz atrakcje dla całej rodziny.”
• „Atrakcyjny aktywny weekend” – odkrywanie piękna podlubelskiej wsi 

i przyrody z perspektywy kajaka, końskiego grzbietu i siodełka roweru.
• „Kajaki i konie dobre na wszystko” – punkt widzenia zależy od punktu sie-

dzenia... Zobacz, jak wygląda Lubelszczyzna z siodła, kajaka, roweru!!! - 
Pobyt  w gościnnej, domowej atmosferze gospodarstwa agroturystycz-
nego, połączony z aktywnym 
wypoczynkiem uwzględniającym 
poznawanie bogatych walorów 
przyrodniczych, historycznych 
i kulturowych okolicy. W progra-
mie ciekawostki: gra terenowa 
QEST, pokaz tradycyjnego pszcze-
larstwa, przejazd bryczkami po 
okolicy z nauką powożenia.

• „Historia jednej kropli” – kropla miodu, kropla wody, kropla wina... 
w „Krainie wokół Lublina” przygoda od jednej kropli się zaczyna. Propo-
zycja 2-dniowego pobytu z uwzględnieniem wizyt (warsztaty, pokazy, 
degustacje) w obiektach specjalizujących się w produkcji miodu, wy-
twarzaniu tradycyjnych produktów kulinarnych na bazie miodu oraz 
uprawie winorośli i produkcji win gronowych.

• „Lubelskie z siodła i siodełka” – czyli z końskiego grzbietu i roweru...  
nic z uroczych krajobrazów naszego regionu mnie umknie Twojej uwa-
dze, a po wojażach odpręż się i posmakuj potraw wykonanych ze świe-
żych wiejskich produktów. 4-dniowy pobyt w gospodarstwie agrotu-
rystycznym wypełniony atrakcjami: wycieczki rowerowe, rajdy konne, 
spacery po okolicy, warsztaty fl orystyczne, pobyt w wiejskim SPA oraz 
zwiedzanie mini-winiarni.

IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej 
i Agroturystyki AGROTRAVEL 2012 

(20-22 kwietnia) 

Na tegorocznych targach AGROTRAVEL w Kielcach promowaliśmy wraz 
z  pięcioma innymi Lokalnymi Grupami Działania z terenu województwa 
lubelskiego turystykę wiejską na Lubelszczyźnie. Prezentowana przez nas 
oferta turystyki aktywnej zachęcała potencjalnych turystów do korzystania 
ze szlaków pieszych i rowerowych, spływów kajakowych oraz miejsc noc-
legowych w kwaterach agroturystycznych na terenie naszej LGD. Stoisko, 
którego aranżację współtworzyliśmy zdobyło pierwszą nagrodę w konkur-
sie na najciekawsze stoisko wystawiennicze. 

„ODKRYJ SWOJĄ PASJĘ” - twórczy wypoczynek dla pasjonatów. Pięć 
wariantów wycieczek jednodniowych i pobytów weekendowych dla grup 
zorganizowanych, wycieczek szkolnych, rodzin i grup nieformalnych.

Jeśli szukasz niezwykłych miejsc i nowych inspiracji, ta oferta jest skie-
rowana dla Ciebie. Zadbamy o nocleg, posiłki, zajmiemy się technicznymi 
aspektami wyprawy.
• „Aktywni – Kreatywni” to oferta twórczego wypoczynku dla grup mło-

dzieży szkolnej. W programie warsztaty bębniarskie, tworzenia witra-
ży, ozdób bibułkowych „Papierowy ogród sztuki”, łuczniczy konkurs 
strzelecki, spływ kajakowy.

• „Poznaj stadninę, posmakuj 
wina” – dla osób uprawiających 
jazdę konną, bądź zainteresowa-
nych nabyciem tej umiejętności. 
Popołudnie spędzamy zapoznając 
się z uprawą winorośli i produkcją 
win gronowych.

• „Lubelskie miodami stoi” - miody w pasiece i w produktach kulinar-
nych. 

• „W Grocie Solnej i w ogrodzie po zdrowie i dobrą zabawę” - oferta 
skierowana do grup przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych.

• „Wino rodzi się w winnicy” - poznanie, spacer po winnicy, prezentacja 
mini-winiarni - to jednodniowe wycieczki dla grup zorganizowanych od 
przedszkolaka do...
KRAINA RELAKSU - czyli uroki okolic wielkiego miasta... Po ciszę, re-

laks, zdrowie. Trzy warianty 1-5 dniowego wypoczynku dla osób indywi-
dualnych, grup zorganizowanych, rodzin. Możliwe również integracyjne 
wyjazdy pracownicze. 
• „Babskie wieczory” - niezapomniany wypoczynek dla grup do 12 osób. 

Spotkania w oprawie fantazyjnych dań, lampki wina, świec. Mogą być 
inspirujące i zdrowe, bo można się wygadać, pochwalić, pożalić i pora-
dzić. Mile widziane kobiety w KAŻDYM wieku, od wieczorów panień-
skich po „Sabaty Czarownic”….

• „Wypoczynek i masaże u Ireny w Bożym Darze” – relaks, zwiedzanie 
i wypoczynek w stylu wiejskiego SPA - trzy moduły pobytu (1 do 3 dni).

• „KULIG – karnawałowa biesiada” – fantastyczna zabawa w zimo-
wym krajobrazie kozłowieckich lasów i gościnnym obiekcie „Domu 
Nasutów”.

III Lubelski Kiermasz Turystyczny 
(28-29 kwietnia) 

Odwiedzający Kiermasz mieszkańcy Lublina i okolic na naszym stoisku 
promującym wypoczynek w gospodarstwach agroturystycznych mogli za-
poznać się z coraz szerszą ofertą agroturystyczną na obszarze LGD „Kra-
ina wokół Lublina” . Ciekawą ofertę naszych kwaterodawców zawierającą 
różne formy wypoczynku (wypoczynek indywidualny, grupowy, dla rodzin, 
singli, grup szkolnych, damskie spotkania…) prezentowaliśmy wraz z go-
spodarstwami agroturystycznymi: „U Grażki” z Nasutowa oraz „U Gieni” 
z Kiełczewic. Celem udziału naszej LGD w targach turystycznych jest szero-
kie rozpropagowanie atrakcji i obiektów turystycznych, oraz fi rm, których 
przedmiotem działania jest szeroko rozumiana obsługa ruchu turystyczne-
go. Liczymy, że działania te przyniosą zamierzony efekt tj. rozwój turystyki 
na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina”.

Przejażdżka w „Stajni Arvena”

Spływ kajakowy
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Przejażdżka w „Stajni Arvena”

Spływ kajakowy
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Minęły cztery lata funkcjonowania 
LGD „Kraina wokół Lublina”

KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW
Informujemy, 

że od dnia 24 września do dnia 23 października 2012 roku 
w LGD „Kraina wokół Lublina” będzie miał miejsce 

II/2012 nabór wniosków 
o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413 

PROW 2007-2013 w ramach działań „Odnowa i rozwój 
wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 
Małe projekty.

UWAGA! 
WAŻNE INFORMACJE 

DLA  WNIOSKODAWCÓW

Na Walnym Zebraniu Członków LGD dnia 16 maja bieżącego roku pod-
sumowano działalność Stowarzyszenia w latach 2008-2012.

W obradach udział wzięło 41 z 49 członków. Swoją obecnością zaszczycili 
nas również zaproszeni goście:  Pan Jan Łopata – Poseł na Sejm RP, Przed-
stawiciele Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: Pan Przemysław 
Zaleski – Wicedyrektor Departamentu, Pan Zbigniew Januszek – Kierownik 
Oddziału Wdrażania, Pan Radosław Orgasiński- pracownik Sekretariatu Re-
gionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  oraz przedstawiciele Depar-
tamentu Rolnictwa i Środowiska: Janusz Malinowski – Kierownik Oddziału 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Grzegorz Marnik – pracownik Oddziału Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Pierwsza część obrad była podsumowaniem działal-
ności Stowarzyszenia w latach 2008-2012, zaprezentowano sprawozdania 
z prac Zarządu oraz Rady w minionych  latach. Zaprezentowano stan re-
alizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz projekty zrealizowane w ramach 
LEADER-a na obszarze gmin członkowskich. Przedstawiono również zreali-
zowane przez LGD działania z zakresu promocji oraz informacji.

Podczas obrad podjęto również uchwały: o zatwierdzeniu sprawoz-
dania finansowego stowarzyszenia za 2011r., o udzieleniu absoluto-
rium ustępującemu  Zarządowi oraz o przystąpieniu do związku sto-
warzyszeń „Polska Sieć LGD- Federacja Regionalnych Sieci LGD”. 

W drugiej części obrad dokonano wyboru członków organów stowarzy-
szenia na kolejną kadencję.

Poniżej aktualny skład osobowy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, oraz Rady 
LGD „Kraina wokół Lublina”:

Członkowie  Zarządu: 
1. Paweł Pikula – Prezes
2. Beata Janiszewska-Brudzisz 
     – Wiceprezes
3. Artur Płaza – Wiceprezes
4. Małgorzata Sanaluta 
     – Sekretarz
5. Violett a Rudzka – Skarbnik
Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
1. Jacek Anasiewicz 
     – Przewodniczący
2. Krzysztof Urbaś – Członek
3. Waldemar Tomas – Członek
Członkowie Rady:
1. Jan Andrzej Dąbrowski 
     – Przewodniczący
2. Sławomir Zygo 
     - Wiceprzewodniczący
3. Ryszard Góra
4. Edward Jarzynka
5. Janusz Urban

• W związku ze zbliżającym się II/2012 naborem  wniosków za pośred-
nictwem LGD „Kraina wokół Lublina” zachęcamy do korzystania ze 
spotkań informacyjnych, warsztatów szkoleniowych (aktualne ter-
miny  publikowane  będą na stronie www.krainawokollublina.pl). 
Informujemy również, że codziennie od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy biura LGD  można skorzystać z bezpłatnego do-
radztwa związanego z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie 
realizowanego przez pracowników biura LGD „Kraina wokół Lu-
blina”.

• Z uwagi na aktualizację dokumentacji aplikacyjnej (wprowadzenie 
nowej wersji wniosku aplikacyjnego oraz szereg zmian w instrukcji 
do wniosku)  ważne jest, aby wnioskodawcy kontaktowali się przed 
przystąpieniem do opracowania wniosków z pracownikami biura 
(w terminie naboru wniosków   informacje udzielano będą w  biurze  
w godz. od 7.30 do 18.00) 

• W celu ułatwienia przygotowania wniosku o przyznanie pomocy  zo-
stał opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 6z w formacie 
WoPP Adobe Reader do edycji (.pdf) – wersja 6z.

• Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydru-
kowana wersja aktywnego formularza) Wnioskodawca powinien 
złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest 
przekazywanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na uspraw-
nienie obsługi wniosku. Na ww. nośniku danych powinien znajdo-
wać się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie PDF.

• Przed przystąpieniem do opracowania wniosku o przyznanie pomo-
cy należy zapoznać  się z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju dla 
Obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” w szczególności z: celami ogól-
nymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami, kartą oceny zgodności 
operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, lokalnymi kryteriami wyboru 
projektów. 

• Należy również zapoznać się z procentowymi wartościami realiza-
cji wskaźników produktu aktualnych dla II/2012 naboru wniosków 
(zamieszczone będą na stronie www.krainawokollublina.pl zakład-
ka: nabór wniosków). Przypominamy również, że ostateczna liczba 
przyznanych punktów, od której zależy miejsce projektu na liście 
rankingowej jest wyliczona przy uwzględnieniu procentowej reali-
zacji wskaźników produktów założonych w LSR. Tabela z procento-
wymi wartościami realizacji wskaźników produktu zamieszczona bę-
dzie wraz z dokumentami  dotyczącymi naboru wniosków w ramach 
poszczególnych działań.

• Formalne ogłoszenie o naborze wniosków wraz z aktualną doku-
mentacją konkursową opublikowane zostanie na stronach
www.krainawokollublina.pl, www.prow.lubelskie.pl oraz 
www.arimr.gov.pl najpóźniej 14 dni przed planowanym dniem roz-
poczęcia naboru wniosków tj. ok. 7 września 2012r. 

6. Adam Kuna
7. Mirosław Żydek
8. Zbigniew Hamerla
9. Teodora Zaręba
10. Zbigniew Samoń
11. Michał Romanowski
12. Maria Mogielnicka
13. Małgorzata Gałka
14. Krzysztof Gałat
15. Marian Pietraś
16. Stefan Kowalewski
17. Mirosław Łopucki
18. Beata Woroszyło
19. Katarzyna Bryda
20. Halina Stępniak
21. Edwin Gortat
22. Jacek Smagała
23. Piotr Gąbka
24. Genowefa Baran
25. Mateusz Wróblewski
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