
3

www.krainawokollublina.pl

Szanowni Państwo, w niniejszej publikacji 
chcielibyśmy przedstawić działalność nasze-
go Stowarzyszenia oraz zaprezentować walory 
i specyfi kę obszaru Lokalnej Grupy Działania 
„Kraina wokół Lublina”

Powołanie LGD „Kraina wokół Lublina” 
sprawiło, że powstała szansa na stworzenie 
partnerstwa trójsektorowego z udziałem pod-
miotów społecznych, gospodarczych i publicz-
nych. Wspólne akcje promocyjne i informacyj-
ne oraz przeprowadzenie pierwszego naboru 
wniosków pozwoliło nam poznać się, nabrać 
do siebie zaufania i planować dalsze działania, 
które przyczynią się do rozwoju naszej Małej 
Ojczyzny.

Udział LGD w programie Leader daje 
niepowtarzalną szansę na rozwój naszego ob-
szaru. Daje szansę pozyskania środków na 
realizację tych celów, a także możliwość inte-
gracji ludności zamieszkującej ten obszar.

W podejściu Leader chodzi o opracowanie 
i wdrażanie indywidualnych projektów przez:
• lokalne partnerstwa w celu rozwiązania prob-

lemów lokalnych; 
• kreowanie nowych dla danego obszaru 

podejść i rozwiązań, przyczyniających się do 
podniesienia atrakcyjności tego obszaru we 

WSTĘP

Inicjatywa LEADER (Liaison Entre Actions de 
Development de L’Economie Rurale – „powią-
zania pomiędzy działaniami na rzecz rozwoju 
gospodarczego obszarów wiejskich”) powstała 
w Unii Europejskiej na początku lat 90-tych XX 
wieku, aby przeciwdziałać narastają-
cym problemom wsi europejskich.

Leader jest podejściem przekrojo-
wym, które ma się przyczynić do ak-
tywizacji społeczności wiejskich po-
przez włączenie partnerów społecznych 
i gospodarczych do planowania i wdra-
żania inicjatyw lokalnych. Wymaga to 
opracowania przez społeczność wiejską 
lokalnej strategii rozwoju oraz realiza-
cji wynikających z niej innowacyjnych 
projektów łączących zasoby ludzkie, 
naturalne, kulturowe, historyczne oraz 
wiedzę i umiejętności przedstawicie-

LEADER

li trzech sektorów: publicznego, społecznego 
i gospodarczego. Ich przedstawiciele tworzą part-
nerstwo zwane Lokalną Grupą Działania (LGD), 
które jest reprezentatywne dla obszaru objętego 
Lokalną Strategią Rozwoju (LSR).

wszystkich aspektach (społecznym, gospo-
darczym, turystycznym).
Działania te prowadzimy poprzez:

• realizację Lokalnej Strategii Rozwoju dla ob-
szaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół 
Lublina”;

• rozwój i promocję obszaru LGD;
• aktywizację i mobilizację lokalnej społeczności 

do wzięcia udziału w rozwoju obszaru nasze-
go działania;

• upowszechnianie i wymianę informacji 
o inicjatywach związanych z aktywizacją 
mieszkańców poprzez realizację szkoleń 
z zakresu działalności turystycznej, wsparcie 
przy tworzeniu projektów w ramach działań 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 
„Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej”, „Małe projekty”, „Odnowa i ro-
zwój wsi”;

• propagowanie lokalnych produktów i usług tu-
rystycznych i tradycyjnych poprzez szkolenia 
i pomoc w zarządzaniu tymi produktami;

• wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kul-
tury i tradycji;

• udział w cyklicznych imprezach na terenie 
LGD promujących historię i współczesność 
regionu.
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Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest 
Walne Zebranie Członków, w którym uczest-
niczą wszyscy członkowie zwyczajni. Do kompe-
tencji Walnego Zebrania Członków należy m.in. 
wybór pozostałych władz i ustanawianie regu-
laminów.

Zarząd kieruje bieżącą działalnością LGD, do 
jego kompetencji należy reprezentowanie Stowa-
rzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

Komisja Rewizyjna pełni funkcje kontrolne, 
do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy m.in. 
ocena pracy organów Stowarzyszenia.

Rada jest organem decyzyjnym Lokalnej 
Grupy Działania. Do wyłącznej kompetencji 
Rady należy wybór operacji, które mają być 
realizowane w ramach opracowanej przez LGD 
Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Biuro jest jednostką organizacyjną LGD pod-
legającą bezpośrednio Zarządowi LGD.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
NA RZECZ ROZWOJU GMIN POWIATU 

LUBELSKIEGO „KRAINA WOKÓŁ LUBLINA”

HISTORIA LGD W PIGUŁCE

ZASADY FUNKCJONOWANIA STOWARZYSZENIA

Kwiecień 2008 r.
zebranie Członków Założycieli i powołanie Lokalnej Grupy 
Działania na Rzecz  Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego 
„Kraina wokół Lublina”

11-14 sierpnia 2008 r.
spotkania informacyjne z mieszkańcami, podmiotami sek-
tora publicznego, gospodarczego i społecznego w sprawie 
inicjatywy LEADER

Sierpień-październik 2008 r. spotkania szkoleniowo-warsztatowe poświęcone opraco-
waniu Lokalnej Strategii Rozwoju

26 stycznia 2009 r. przyjęcie Lokalnej Strategii Rozwoju na Walnym Zebraniu 
Członków

27 maja 2009 r.
podpisanie umowy pomiędzy Zarządem LGD i Zarządem 
Samorządu Województwa  o  warunkach i sposobie reali-
zacji LSR

17 sierpnia 2009 r. otwarcie biura LGD przy ul. Karłowicza 4/100 w Lublinie

20 października - 18 listopada 
2009 r. I/2009 nabór wniosków w ramach realizacji LSR

Zakres działań Biura dotyczy w szczególności 
wykonywania uchwał Walnego Zebrania Człon-
ków i Zarządu Stowarzyszenia, rozpowszechnia-
nia założeń LSR, informowania o zasadach przy-
znawania pomocy fi nansowej w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” i trybie 
ich przyznawania.  

Jest punktem kontaktowym, w którym 
mieszkańcy mogą uzyskać informacje doty-
czące wdrażania Osi Leader, Lokalnej Strategii 
Rozwoju oraz porady w zakresie przygotowania 
i złożenia wniosków o pomoc fi nansową. Zajmu-
je się obsługą wniosków, monitoringiem realizo-
wanych operacji, naborem wniosków.

Pracownicy Biura prowadzą działania infor-
macyjne, promocyjne i kulturalne związane 
z obszarem LGD i realizacją Lokalnej Strate-
gii Rozwoju. Przygotowują udział LGD w tar-
gach, konferencjach, szkoleniach, imprezach 
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społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach 
mogących pomóc w promocji Stowarzyszenia.

LGD liczy 36 członków. Według podziału na 
sektory, sektor publiczny reprezentowany jest 
przez 16 członków (44,44%), sektor społeczny - 
13 (36,12%), sektor gospodarczy – 7 (19,44%).

Struktura LGD „Kraina wokół Lublina”
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Prace Rady LGD

Spotkanie aktywizujące

Stoisko na imprezie promocyjnej
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CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

Lp Imię i nazwisko/
nazwa członka LGD Przedstawiciel Sektor Funkcja w LGD Rodzaj prowadzonej 

działalności

1 Powiat Lubelski Paweł Pikula Publiczny Prezes Stowarzyszenia Samorząd terytorialny

2 „Media Lux” Beata Janiszewska-
Brudzisz Gospodarczy Wiceprezes 

Stowarzyszenia Gospodarcza

3 Artur Płaza Artur Płaza Społeczny Wiceprezes 
Stowarzyszenia Społeczna

4 Gmina Jabłonna Violetta Rudzka Publiczny Skarbnik Zarządu Samorząd terytorialny

5 Gmina Niedrzwica Duża Zdzisław Antoń Publiczny Sekretarz Zarządu Samorząd terytorialny

6 Gmina Strzyżewice Jan Andrzej 
Dąbrowski Publiczny Przewodniczący Rady Samorząd terytorialny

7 Almax - Dystrybucja Jerzy Paradziński Gospodarczy Wiceprzewodniczący Rady Gospodarcza

8 OSP w Woli Przybysławskiej Mariusz Kamiński Społeczny Sekretarz Rady Ochotnicza Straż Pożarna

9 Gmina Krzczonów Katarzyna Bryda Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

10 „Styl” PHU Krzysztof Gałat Gospodarczy Członek Rady Gospodarcza

11 OSP w Olszowcu Piotr Gąbka Społeczny Członek Rady Ochotnicza Straż Pożarna

12 Miasto i Gmina Bełżyce Ryszard Góra Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

13 Gmina Wysokie Zbigniew Hamerla Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

14 Gmina Borzechów Edward Jarzynka Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

15 Fima Produkcyjno-Handlowo-
Usługowa „KOGA” Stefan Kowalewski Gospodarczy Członek Rady Gospodarcza

16 Gmina Niemce Jarosław Królik Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

17 „MIR-POL” Mirosław Łopucki Gospodarczy Członek Rady Gospodarcza

18 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Niedrzwickiej Izabela Mazurek Społeczny Członek Rady Organizacja pozarządowa

19 Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe EL-HAND Marian Pietraś Gospodarczy Członek Rady Gospodarcza

20 Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy Podgórski Gospodarczy Członek Rady Gospodarcza

21 Gmina Wólka Michał Romanowski Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

22 Gmina Garbów Małgorzata Sanaluta Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

23 Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” 
w Kalinówce Jacek Smagała Społeczny Członek Rady Organizacja pozarządowa

24 Miasto i Gmina Bychawa Andrzej Sobaszek Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

25 Fundacja Nieprzetartego Szlaku Michał Stanowski Społeczny Członek Rady Organizacja pozarządowa

26 OSP Zemborzyce Tereszyńskie Michał Świca Społeczny Członek Rady Ochotnicza Straż Pożarna

27 Gmina Jastków Beata Woroszyło Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

28 OSP w Wysokiem Grzegorz Wójcik Społeczny Członek Rady Ochotnicza Straż Pożarna

29 Gmina Zakrzew Teodora Zaręba Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

30 Gmina Konopnica Mirosław Żydek Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

31 Gmina Głusk Jacek Anasiewicz Publiczny Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Samorząd terytorialny

32 OSP Zakrzew Waldemar Tomas Społeczny Członek Komisji 
Rewizyjnej Ochotnicza Straż Pożarna

33 Krzysztof Urbaś Krzysztof Urbaś Społeczny Członek Komisji 
Rewizyjnej Społeczna

34 Regionalny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Krzczonowie Teresa Gutek Społeczny Członek Stowarzyszenia Organizacja pozarządowa

35 OSP Pliszczyn Artur Górski Społeczny Członek Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna

36 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Garbowskiej Halina Stępniak Społeczny Członek Stowarzyszenia Organizacja pozarządowa
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8 OSP w Woli Przybysławskiej Mariusz Kamiński Społeczny Sekretarz Rady Ochotnicza Straż Pożarna

9 Gmina Krzczonów Katarzyna Bryda Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

10 „Styl” PHU Krzysztof Gałat Gospodarczy Członek Rady Gospodarcza

11 OSP w Olszowcu Piotr Gąbka Społeczny Członek Rady Ochotnicza Straż Pożarna

12 Miasto i Gmina Bełżyce Ryszard Góra Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

13 Gmina Wysokie Zbigniew Hamerla Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

14 Gmina Borzechów Edward Jarzynka Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

15 Fima Produkcyjno-Handlowo-
Usługowa „KOGA” Stefan Kowalewski Gospodarczy Członek Rady Gospodarcza

16 Gmina Niemce Jarosław Królik Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

17 „MIR-POL” Mirosław Łopucki Gospodarczy Członek Rady Gospodarcza

18 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Niedrzwickiej Izabela Mazurek Społeczny Członek Rady Organizacja pozarządowa

19 Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe EL-HAND Marian Pietraś Gospodarczy Członek Rady Gospodarcza

20 Przedsiębiorstwo „IGORD” Jerzy Podgórski Gospodarczy Członek Rady Gospodarcza

21 Gmina Wólka Michał Romanowski Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

22 Gmina Garbów Małgorzata Sanaluta Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

23 Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” 
w Kalinówce Jacek Smagała Społeczny Członek Rady Organizacja pozarządowa

24 Miasto i Gmina Bychawa Andrzej Sobaszek Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

25 Fundacja Nieprzetartego Szlaku Michał Stanowski Społeczny Członek Rady Organizacja pozarządowa

26 OSP Zemborzyce Tereszyńskie Michał Świca Społeczny Członek Rady Ochotnicza Straż Pożarna

27 Gmina Jastków Beata Woroszyło Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

28 OSP w Wysokiem Grzegorz Wójcik Społeczny Członek Rady Ochotnicza Straż Pożarna

29 Gmina Zakrzew Teodora Zaręba Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

30 Gmina Konopnica Mirosław Żydek Publiczny Członek Rady Samorząd terytorialny

31 Gmina Głusk Jacek Anasiewicz Publiczny Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Samorząd terytorialny

32 OSP Zakrzew Waldemar Tomas Społeczny Członek Komisji 
Rewizyjnej Ochotnicza Straż Pożarna

33 Krzysztof Urbaś Krzysztof Urbaś Społeczny Członek Komisji 
Rewizyjnej Społeczna

34 Regionalny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Krzczonowie Teresa Gutek Społeczny Członek Stowarzyszenia Organizacja pozarządowa

35 OSP Pliszczyn Artur Górski Społeczny Członek Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna

36 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Garbowskiej Halina Stępniak Społeczny Członek Stowarzyszenia Organizacja pozarządowa
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Obszar LGD położony jest na terenie Wyżyny 
Lubelskiej, Roztocza oraz Wysoczyzny Lubar-
towskiej. Należy on do województwa lubelskie-
go i jest częścią podregionu lubelskiego.

gmina w tym powiecie nienależąca do LGD „Kra-
ina wokół Lublina”). 

Obszar LGD charakteryzuje:
• podmiejskość, 
• bliskość największego miasta po pra-

wej stronie Wisły, 
• centralne położenie w regionie. 

Korzystne usytuowanie w Lubelskim Obsza-
rze Metropolitalnym sprawia, że gminy położone 
w bezpośrednim sąsiedztwie Lublina (Głusk, Ja-
błonna, Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, 
Niemce, Strzyżewice, Wólka) są atrakcyjne pod 
względem inwestycyjnym. 

Panujący obecnie trend do osiedlania się lud-
ności na terenach wiejskich sprzyja rozwojowi 
budownictwa mieszkaniowego.

Od kilku lat liczba ludności na naszym ob-
szarze wskazuje tendencję wzrostową. Wg pro-
gnoz do roku 2015 liczba mieszkańców powiatu 
lubelskiego osiągnie poziom 143 tysięcy (141 
tysięcy w 2006 r.). Należy podkreślić, że jest to 
jedyny powiat w województwie lubelskim, dla 
którego prognozy przewidują wzrost liczby lud-
ności. Jest to spowodowane głównie rozwojem 
jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego 
w otoczeniu Lublina i migracją ludności z obsza-
rów miejskich.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU DZIAŁANIA LGD

Gminy objęte LSR administracyjnie należą 
w całości do powiatu lubelskiego w wojewódz-
twie lubelskim (spójność administracyjna). Łącz-
na powierzchnia terenu wynosi 1 599 km2 i sta-
nowi 95,2% powierzchni powiatu oraz 6,4% 
powierzchni całego województwa. Obszar LGD 
graniczy z powiatami biłgorajskim, janowskim, 
kraśnickim, opolskim, puławskim, lubartowskim, 
łęczyńskim, świdnickim, krasnostawskim oraz 
gminą Wojciechów z powiatu lubelskiego (jedyna 

Jabłonna
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Sektor rolniczy jest dominu-
jący na naszym obszarze. Na 
terenie LGD 82% gruntów sta-
nowią użytki rolne. Gleby znaj-
dujące się na tym obszarze są 
stosunkowo mało zróżnicowane. 
Jakość gruntów ornych jest za-
dowalająca i pozwala na uprawę 
różnych gatunków roślin, jednak 
do najczęściej uprawianych na-
leżałoby zaliczyć ziemniaki, zbo-
ża i buraki cukrowe.

Duża szansa rozwoju  dla na-
szego obszaru to przetwórstwo 

rolno-spożywcze i wytwarzanie energii ze źródeł 
odnawialnych. 

Wśród gospodarstw rolnych przeważają 
tradycyjne metody produkcji, bez nadmierne-
go stosowania środków chemicznych do nawo-
żenia i ochrony upraw. Czynnik ten może być 
atutem do rozwoju rolnictwa ekologicznego. 
W chwili obecnej funkcjonuje tu blisko 20 go-
spodarstw zajmujących się ekologiczną pro-
dukcją żywności.

Znajdują się tu również gospodarstwa rolne 
o wysokim potencjale produkcyjnym, które za-
pewniają dostępność surowców niezbędnych do 

ROLNICTWO

produkcji w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywne-
go. Działa też szereg podmiotów gospodarczych zajmu-
jących się skupem żywca, skupem i przetwórstwem pło-
dów rolnych, m.in. przetwórstwem i eksportem owoców 
schłodzonych, masarnie, młyny i piekarnie.

Rolniczy charakter regionu stanowi doskonałą 
bazę dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożyw-
czego, zdrowej żywności, pszczelarstwa. Daje 
to szansę na rozwój rynków zbytu, a co za tym idzie, 
zwiększenie dochodów ludności. 

Dożynki 2009

Dożynki 2009
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Na terenie LGD 
nie  ma większych 
zakładów przemy-
słowych ani prze-
mysłu ciężkiego. 
Obszar objęty Lo-
kalną Strategią 
Rozwoju jest zde-
cydowanie czystym 
ekologicznie.

Gminy należące 
do LGD przejawiają 
spójność przyrodni-
czo-środowiskową. 
Jako obszar typo-

wo rolniczy, mają do zaoferowania mieszkańcom 
i gościom czyste, nieskażone środowisko natural-
ne, piękne lasy, czyste rzeki. Różnorodna przyro-
da – obszary chronione, doliny lessowe,  pomniki 
przyrody – zachęca do aktywnego wypoczynku, 
zwłaszcza turystyki wiejskiej.

Rozwój turystyki może przyczynić się 
do wzmocnienia lokalnej gospodarki przez 
tworzenie nowych miejsc pracy poza rol-
nictwem. Na obszarze LGD znajdują się atrak-
cyjne przyrodniczo tereny Krzczonowskiego 
Parku Krajobrazowego i Kozłowieckiego Parku 

TURYSTYKA

Krajobrazowego oraz Obszar Chronionego Kra-
jobrazu „Dolina Ciemięgi”, Rezerwaty Chmiel, 
Las Królewski, Olszanka, Podzamcze. 

Możliwe są tu różne formy spędzania wolne-
go czasu, na przykład z wykorzystaniem kom-
pleksów leśnych, rzek i zbiorników wodnych 
do uprawiania wędkarstwa, czy organizowa-
nia spływów wodnych. Ponadto dzięki istnie-
niu ścieżek rowerowych rozwija się turystyka 
rowerowa, a także krajoznawcza i kulturowa 
z wykorzystaniem szlaków turystycznych, 
w tym: Szlaku Doliny Ciemięgi, Szlaku „Śla-
dami Kajetana Koźmiana” oraz ścieżek edu-
kacyjnych, np. ścieżka edukacyjna „Za pta-
sim głosem Doliną Bystrzycy”. Funkcjonują 
tu także gospodarstwa agroturystyczne. Or-
ganizowany jest letni wypoczynek dla dzieci 
w szkołach wiejskich. Takie bogactwo oferty 
form spędzania wolnego czasu, bliskość Lu-
blina i preferencje jego mieszkańców stwa-
rzają realne szanse na rozwój turystyki 
i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem tu-
rystyki weekendowej. Strategie działania  gmin 
z obszaru LGD przewidują budowę nowych od-
cinków dróg oraz modernizację istniejącej na-
wierzchni, co w istotny sposób może sprzyjać 
rozwojowi branży turystycznej.

Jastków

Wólka
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Pierwsze ślady osadnictwa na terenie LGD po-
chodzą mniej więcej ze schyłku młodszej epoki 
kamiennej. Dowodem tego są znaleziska z oko-
lic Miłocina, gdzie znajdują się ślady kamienno-
ziemnego grobowca pochodzącego z ok. 3 tys. 
lat p.n.e.. 

Około VII wieku obszary te należały prawdopo-
dobnie do plemienia Lędzian, które było uznawa-
ne za część państwa Wiślan. Świadectwa z tego 
okresu to kurhan w Majdanie Krężnickim i wcze-
snośredniowieczne grody w Motyczu i Garbowie.

W późniejszych wiekach obszar ten nie był 
uważany za ważny dla rozwoju kraju. Dopiero 
w okresie państwa Jagiellonów Lubelszczyzna 
stała się dzielnicą centralną, zyskała na znaczeniu 
gospodarczym i politycznym. Rozpoczął się roz-
wój Lublina i terenów wokół tego największego 
w regionie miasta. Po dziś dzień zachowało się wie-

le zabytków o różnym charakterze. Znajdują się 
tu zarówno zespoły dworskie, parki, folwarki, jak 
i historyczne obiekty sakralne, cmentarze.

Do ciekawszych należą: zabytkowy dwór 
w Łopienniku; Kościół Św. Jana Chrzciciela  
z drewnianą dzwonnicą i plebanią, synagoga 
z końca XIX wieku z przepiękną polichromią, ru-
iny zamku-pałacu z otaczającym je zalewem i ze-
społem stawów w Bychawie; Pałac klasycystycz-
ny z połowy XVIII wieku w Garbowie; Park i dwór 
modrzewiowy z połowy XIX wieku w Leścach; Ze-
spół pałacowo-parkowy z końca XIX wieku w Pio-

KULTURA I HISTORIA

trowicach Wielkich; Park z 40 gatunkami drzew 
i okazami drzew pomnikowych w Przybysła-
wicach; Zespół stacji kolejki wąskotorowej 
z 1920r. w Bogucinie; Relikty ciałopalne-
go cmentarzyska kurhanowego z przełomu 
IX/X wieku, młyn wodny z początku XX wieku 
w Mętowie; Zespoły pałacowo-parkowe w Ja-
błonnie, Tuszowie, Motyczu, Osmolicach, Pszcze-
lej Woli; Cmentarze wojenne w Piotrkowie 
i Tuszowie; Zabytkowa kuźnia sprzed 200 lat, nie-
dawno reaktywowana przez grupę entuzjastów 
w Jastkowie; Zespoły dworsko-parkowe w Jast-

Bychawa - zalew, ruiny w tle

Gm. Zakrzew, Targowisko - kościół

Garbów - pałac

Bychawa - pozostałości grodziska

Garbów - Dwór w Leścach
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kowie, Snopkowie, Moszenkach, Tomaszowicach, 
Ługowie; Dworek Kajetana Koźmiana i park 
w Piotrowicach; Dworek i kuźnia w Strzyżewi-
cach; Młyny wodne w dolinie rzeki Bystrzycy; 
Budynki z XIX i XX wieku (dwór, kordegarda, 
lamus drewniany, stajnie) oraz park z XVIII wie-
ku z fragmentami brzozowej alei dojazdowej 
i okazami drzew pomnikowych w Turce; Dwór 
klasycystyczny wzniesiony w 1791 roku, park 
krajobrazowy założony równocześnie z budową 
pałacu, zespół budynków gospodarczych: dwie 
obory i spichlerz wzniesione na przełomie XIX 
i XX wieku w Bystrzycy; Dwór z II połowy XIX wie-
ku, obecnie siedziba księży Sercanów w Pliszczy-
nie; Murowany dwór z otaczającym go parkiem 
w Świdniku Dużym II.

Przez teren gminy Konopnica przebiega naj-
starszy szlak kolejowy w tej części Polski: Linia 
Kolei Nadwiślańskiej zbudowana latach 1874-
1877. Liczący sobie ponad sto lat zespół stacji 
kolejowej w Motyczu jest zabytkiem wpisanym 
do państwowego rejestru.

Dziedzictwo historyczne naszego ob-
szaru może wpłynąć na rozwój turystyki 
kulturowej, a także stanowić bazę dla or-
ganizacji imprez kulturalno-edukacyjnych 
opartych na lokalnych zasobach kulturo-
wych i historii.

Specyfi ka obszaru LGD silnie związana jest 
z położeniem geografi cznym: leżący między 
Wisłą a Bugiem region to miejsce, w którym 
Wschód spotykał się z Zachodem. Tu krzyżowa-
ły się wpływy bizantyjskie i łacińskie. W kultu-
rze i kuchni Lubelszczyzny można więc spotkać 
wpływy nie tylko polskie, ale także białoruskie, 
ukraińskie, żydowskie, a nawet greckie czy or-
miańskie.

W tradycyjnej kuchni lubelskiej nie brakuje 
potraw z ziemniaków. Szczególnie dobra, chociaż 
niezwykle kaloryczna jest lemieszka ziemniacza-

na (tzw. prażucha), danie wywodzące się z kuch-
ni wiejskiej. Należy wspomnieć też o lubelskiej 
odmianie knedli tzw. parowańcach, które gotu-
je się na parze. Inne tradycyjne danie to zupa 
z płucek podawana często bez mięsa, z dużą ilo-
ścią kaszy i warzyw, z płuckami na oddzielnym 
talerzyku. Potrawa ta ma kresowe i żydowskie 
korzenie. Specyfi cznym alkoholem z tego regio-
nu jest nalewka dereniowa. 

Niepowtarzalnym elementem obsza-
ru LGD są tradycje ludowe naszego regionu. 
Na pierwszy plan wysuwają się szeroko 
spopularyzowane obrzędy ludowe i re-
ligijne kultywowane po dzień dzisiejszy 
w większości podlubelskich wsi, jak we-
sele krzczonowskie, Jarmark Jagielloński 
w Bełżycach, Festyn Pierogów w Bychawie. 
Szeroka gama lokalnych produktów i usług wyko-
rzystujących dziedzictwo historyczne,  kulturowe 
i kulinarne naszego terenu: bychawskie pierogi, 
pieróg gryczany z Jabłonny, zawijas nasutowski, 
krzczonowskie pisanki i wycinanki, zabytkowa 
kuźnia w Dąbrowicy są inspiracją do rozwoju tu-
rystyki kulturowej na obszarze LGD „Kraina wo-
kół Lublina”.

Zespół Śpiewaczy ze Strzeszkowic

Niedrzwica Duża - dwór Dłuskich
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CIEKAWE MIEJSCA DO ODWIEDZENIA NA TERENIE LGD

Kościół w Garbowie

Cmentarz Legionistów 
poległych w Bitwie pod 
Jastkowem 15 sierpnia 
1915 roku

Dwór Róży Kołaczkowskiej,
obecnie siedziba 

o. Sercanów
w Pliszczynie

Kościół
w Maciejowie

Lipa w rezerwacie

Dworek w Piotrowicach

Rezerwat roślinności stepowej

Garbów

zespół pałacowo-
parkowy

w Garbowie

grodzisko
z VIII wieku
w Motyczu

dwór
w Kłodnicy

Dolnej z pocz.
XIX w.

obiekty wiejskiej
zabudowy
z XIX w. -
- chałupy,
zajazd, 
kuźnia

trasa
turystyczna
„Śladami
Kajetana

Koźmiana”

dawny cmentarz żydowski
(kirkut) założony w latach

30-tych XIX w.
w Bełżycach

kościół z XVIII w.
p.w. Jakuba

Apostoła

cmentarze wojenne
w Piotrkowie
i Tuszowie

Krzczonowski
Park

Krajobrazowy

Jezioro
Boćki

ruiny neogotyckiego
pałacu i Zalew 
w Bychawie -
- Podzamczu

kościół p.w.
Michała Archanioła
z początku XX w.

w Wysokiem

Grota Solna

park w stylu angielskim
w Jastkowie

ruiny dworu obronnego 
po kapitalnym

remoncie w 1987r.
w Jakubowicach

Konińskich

Niemce

Wólka

LUBLIN

Jastków

Konopnica

Bełżyce
Głusk

Jabłonna
Strzyżewice

Bychawa Krzczonów

Wysokie

Zakrzew

Borzechów

Niedrzwica
Duża
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Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem strategicznym na lata 2009-2015 opracowanym 
i przyjętym przez LGD „Kraina wokół Lublina”. Dokument ten defi niuje misję LGD, wizję rozwoju 
obszaru, cele i przedsięwzięcia preferowane do wsparcia fi nansowego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś IV Leader.

CELE I PRZEDSIĘWZIĘCIA STOWARZYSZENIA LGD

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD 
„Kraina wokół Lublina” została opracowana 
podczas szeregu spotkań informacyjno-warsz-
tatowych. Podstawą opracowania była zwerba-
lizowana na jednym z pierwszych spotkań wizja 
naszego Stowarzyszenia:

Naszą misją jest podniesienie atrak-
cyjności obszaru LGD dla mieszkańców, 
partnerów w biznesie (inkubator przed-
siębiorczości), rolnictwa oraz turystów. 
Chcemy sprawić, by w oparciu o nasze za-
soby przyrodnicze i kulturowe obszar ten 
stał się miejscem różnorodnych inicjatyw 
społecznych.

WIZJA

CEL OGÓLNY I
Poprawa jakości życia, w tym 

warunków zatrudnienia 
(zwiększenie liczby miejsc pracy)

CEL OGÓLNY II
Waloryzacja lokalnych zasobów 

przyrodniczych i kulturowych

CEL SZCZEGÓŁOWY

1 2 3 4 5

 Rozwój lokalnej 
przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia 
oraz przyciąganie 

inwestycji na 
obszarze LGD

Poprawa oferty 
spędzania wolnego 

czasu

Zachowanie 
wartości 

kulturowych 
i przyrodniczych

Rozwój turystyki 
kulturowej 
i aktywnej, 

w tym agroturystyki 
i ekoturystyki

Rozwój 
przetwórstwa 

rolno-spożywczego 
i rynków zbytu 

produktów rolnych

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wsparcie dla fi rm 
w regionie

Plac zabaw w każ-
dej gminie

Baza sportowa 
i imprezy sportowe

Centra i imprezy 
kulturalne

Centra i imprezy 
kulturalne

Sieć szlaków 
turystycznych KwL

Sztuka kulinarna 
KwL

Sieć szlaków 
turystycznych KwL

Sztuka kulinarna 
KwL

Lotnisko w Radawcu
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W ramach planowanych do realizacji przed-
sięwzięć LGD będzie wspierać działania w za-
kresie:
1. Rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia oraz przyciągania inwe-
stycji na obszarze LGD poprzez tworzenie 
nowych i modernizację istniejących przedsię-
biorstw różnych branż, które chcą poszerzyć 
swoje rynki zbytu lub wprowadzić nowe tech-
nologie.

2. Poprawy oferty spędzania wolnego cza-
su poprzez budowę i modernizację placów 
zabaw, organizację imprez kulturalno-edu-
kacyjnych dla dzieci, budowę i modernizację 
obiektów sportowo-rekreacyjnych, organiza-
cję imprez rekreacyjno-sportowych, szkolenia 
i warsztaty, zakup strojów, sprzętu dla klu-
bów i zespołów sportowych.

3. Zachowania wartości kulturowych 
i przyrodniczych, takie jak budowa 
i modernizacja obiektów kulturalnych, or-
ganizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych, 

organizacja i tworzenie muzeów, izb regio-
nalnych itp., szkolenia i warsztaty, zakup 
strojów i instrumentów dla zespołów arty-
stycznych, w tym grup folklorystycznych, 
wydawnictwa o charakterze kulturalnym, 
związanym z historią obszaru, kultywowa-
niem tradycji itp. 

4. Popularyzacji i rozwoju sieci szlaków 
turystycznych „Kraina wokół Lublina” 
(KwL) poprzez budowę lub modernizację 
obiektów publicznych służących rozwojo-
wi turystyki, zakup takich obiektów np. na 
centrum informacji turystycznej, zagospo-
darowanie (odnowa) centrów wsi, miejsc 
związanych z ruchem turystycznym znajdu-
jących się na szlakach turystycznych, wy-
tyczenie i oznakowanie tras turystycznych, 
budowę i modernizację małej architektu-
ry, odnowę zabytków znajdujących się na 
szlakach, działania promocyjne (wydaw-
nictwa, imprezy promocyjne - rajdy, udział 
w targach turystycznych itp.). Ponadto po-
przez tworzenie nowych i modernizację ist-
niejących gospodarstw agroturystycznych 
oraz utworzenie nowych lub modernizację ist-

niejących przedsiębiorstw 
świadczących usługi tury-
styczne.
5. Rozwoju i propagowa-

nia sztuki kulinarnej 
KwL poprzez tworzenie 
nowych przedsiębiorstw 
branży przetwórstwa 
ro lno -spożywczego, 
szkolenia w zakresie 
promocji produktów lo-
kalnych (certyfi kacja 
produktów, wydawnic-
twa, udział w targach, 
organizacja imprez kul-
turalno-rekreacyjnych 
o charakterze promo-
cyjnym).

Pałac Budnych z XIX wieku w Jastkowie

Wólka - Grota Solna

Źródła Bystrzycy
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kresie:
1. Rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

i samozatrudnienia oraz przyciągania inwe-
stycji na obszarze LGD poprzez tworzenie 
nowych i modernizację istniejących przedsię-
biorstw różnych branż, które chcą poszerzyć 
swoje rynki zbytu lub wprowadzić nowe tech-
nologie.

2. Poprawy oferty spędzania wolnego cza-
su poprzez budowę i modernizację placów 
zabaw, organizację imprez kulturalno-edu-
kacyjnych dla dzieci, budowę i modernizację 
obiektów sportowo-rekreacyjnych, organiza-
cję imprez rekreacyjno-sportowych, szkolenia 
i warsztaty, zakup strojów, sprzętu dla klu-
bów i zespołów sportowych.

3. Zachowania wartości kulturowych 
i przyrodniczych, takie jak budowa 
i modernizacja obiektów kulturalnych, or-
ganizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych, 

organizacja i tworzenie muzeów, izb regio-
nalnych itp., szkolenia i warsztaty, zakup 
strojów i instrumentów dla zespołów arty-
stycznych, w tym grup folklorystycznych, 
wydawnictwa o charakterze kulturalnym, 
związanym z historią obszaru, kultywowa-
niem tradycji itp. 

4. Popularyzacji i rozwoju sieci szlaków 
turystycznych „Kraina wokół Lublina” 
(KwL) poprzez budowę lub modernizację 
obiektów publicznych służących rozwojo-
wi turystyki, zakup takich obiektów np. na 
centrum informacji turystycznej, zagospo-
darowanie (odnowa) centrów wsi, miejsc 
związanych z ruchem turystycznym znajdu-
jących się na szlakach turystycznych, wy-
tyczenie i oznakowanie tras turystycznych, 
budowę i modernizację małej architektu-
ry, odnowę zabytków znajdujących się na 
szlakach, działania promocyjne (wydaw-
nictwa, imprezy promocyjne - rajdy, udział 
w targach turystycznych itp.). Ponadto po-
przez tworzenie nowych i modernizację ist-
niejących gospodarstw agroturystycznych 
oraz utworzenie nowych lub modernizację ist-

niejących przedsiębiorstw 
świadczących usługi tury-
styczne.
5. Rozwoju i propagowa-

nia sztuki kulinarnej 
KwL poprzez tworzenie 
nowych przedsiębiorstw 
branży przetwórstwa 
ro lno -spożywczego, 
szkolenia w zakresie 
promocji produktów lo-
kalnych (certyfi kacja 
produktów, wydawnic-
twa, udział w targach, 
organizacja imprez kul-
turalno-rekreacyjnych 
o charakterze promo-
cyjnym).

świadczących usługi tury-
styczne.
5. 
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Mimo krótkiego okresu funkcjonowa-
nia, Stowarzyszenie prowadzi aktywną dzia-
łalność na obszarze powiatu lubelskiego 
- zwłaszcza w zakresie informowania o za-
sadach przyznawania pomocy fi nansowej 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju”. Jako jedna z pierwszych Lokalnych 
Grup Działania nasze Stowarzyszenie w 2009 
roku zrealizowało pierwszy nabór wniosków 
w ramach wdrażania LSR (zostały złożone w su-
mie 42 projekty). 

Dużym zainteresowaniem cieszą się or-
ganizowane przez nas spotkania szkolenio-
we dla wnioskodawców oraz członków sto-
warzyszenia z zakresu działań wdrażanych 
w ramach podejścia LEADER. Włączamy się 
w życie lokalnych społeczności aktywnie uczest-
nicząc w świętach i imprezach lokalnych – kul-
tywujących nasze tradycje, organizowanych na 

DOTYCHCZASOWA 
DZIAŁALNOŚĆ 

STOWARZYSZENIA

Bychawa - Święto pieczonego ziemniaka

Dożynki 2009

Spotkanie aktywizująceDrużyna OSP z Zakrzewa

Spotkanie szkoleniowe

bazie bogatego dziedzictwa kulturalnego i hi-
storycznego obszaru LGD. Dużą wagę przywią-
zujemy do aktywizacji społeczności wiejskich 
i małych miasteczek z terenu naszej LGD – roz-
powszechniamy założenia Lokalnej Strategii 
Rozwoju wykorzystując rożne formy przekazu: 
stronę internetową, publikacje, spotkania.
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