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Podsumowanie
Co łączy ekologiczny plac zabaw w Maciejowie i filię Biblioteki w Starej 
Wsi z boiskiem do piłki nożnej w Jabłonnie? 

Prawidłowa odpowiedź: LEADER. 

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubel-
skiego „Kraina wokół Lublina” zajmuje się między innymi przyjmo-
waniem wniosków o przyznanie pomocy finansowej na realizację ope-
racji w ramach działań „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” i inne.

LGD „KwL” aktywizując społeczności lokalne poprzez różne formy dzia-
łania udało się zaistnieć w świadomości naszych mieszkańców i przy ich 
wydatnej pomocy pozostawić liczne namacalne dowody tego istnienia.

Dzięki wnioskom o dofinansowanie składanym przez samorządy, 
organizacje, instytucje kultury za naszym pośrednictwem wykonano 
kilka ciekawych inwestycji. Działanie cieszące się dużym powodzeniem 
wśród tej grupy wnioskodawców, to zorganizowanie placu zabaw dla 
dzieci. Jest ono jednym z przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju 
„Plac zabaw w każdej gminie” realizowanym z dużym rozmachem ku 
zadowoleniu milusińskich i ich opiekunów.

Wszystkie kompleksy, zarówno palce zabaw, jak obiekty sportowe będą 
ogólnodostępne dla wszystkich chętnych. Place zabaw aranżowane są 
w oparciu o najnowsze projekty i technologie. Zakładają wszechstron-
ny rozwój dzieci, które bawiąc się mają szansę rozwoju fizycznego 
i społecznego.

W Niedrzwicy 
Kościelnej wy-
budowany został 
kompleks rekre-
acyjny, w skład 
którego weszły 
plac zabaw, try-
buny dla 150 wi-
dzów na boisku, 
utwardzone alej-
ki i nasadzenia 
w parku okalają-
cym kompleks.

Ogrodzone i bezpieczne, a także ładnie wkomponowane w otoczenie 
pełne zieleni place zabaw w Strzyżewicach i Piotrowicach wykonane 
zostały w ramach działania Małe projekty.

Również w Krzczonowie powstał plac zabaw o powierzchni 300m² 
w centrum wsi, obok boiska sportowego. Jest on ogrodzony, wypo-
sażony w liczne zestawy zręcznościowe, wspinaczkowe, rekreacyjne, 
huśtawki, oraz ławeczki dla opiekunów. Całość gustownie zaprojekto-
wanego placu otoczona została alejkami z kostki brukowej.

Dzieciaki z gminy Wysokie cieszą się dwoma nowymi placami zabaw 
w miejscowościach Maciejów Stary i Wysokie. Są to ekologiczne 
palce zabaw z licznymi urządzeniami pozwalającymi na wszech-
stronny rozwój i doskonałą zabawę na świeżym powietrzu w grupie 
rówieśników. Dla opiekunów zabezpieczono ławeczki wraz ze stolika-
mi, a wszystko na utwardzonym, obsianym trawą placu.

 
 
Również Bychawskie Centrum Kultury było wnioskodawcą i realiza-
torem operacji w efekcie której powstał plac zabaw w centrum miasta, 
w miejscu bezpiecznym, gromadzącym mieszkańców gminy przy róż-
nych okazjach. Daje on możliwość zabawy i integracji dla dzieci z całej 
gminy.

Poza placami zabaw wykonano na naszym obszarze inne inwestycje 
służące lokalnym społecznościom. 

W miejscowości Jabłonna Majątek wyremontowano boisko sporto-
we. W zakres remontu i urządzenia boiska do piłki nożnej weszła płyta 
boiska o powierzchni 6 336 m² z bramkami i siatkami, wiaty dla zawod-
ników, trybuny na 96 miejsc dla kibiców oraz chodniki.
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Biblioteka w Starej Wsi Pierwszej

Kościół w Kłodnicy Dolnej



 W gościnnych 
białostockich LGD

Członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia (przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych, właściciele gospodarstw 
agroturystycznych, pracownicy urzędów gmin) w ramach 
wyjazdu studyjnego odwiedzili LGD „Tygiel Doliny Bugu” 
i LGD „Puszcza Białowieska”. 

Goszcząc w siedzibie LGD „Tygiel Doliny Bugu” mieliśmy okazję 
dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy na temat działań 
i inicjatyw podejmowanych przez to Stowarzyszenie w ciągu 
ostatniego roku, porównać ich osiągnięcia z naszymi, skonsul-
tować ścieżki współpracy z instytucjami wdrażającymi. 

W drugim dniu wyjazdu byliśmy gośćmi LGD „Puszcza Biało-
wieska”. Tematem wizyty było wykorzystanie walorów kultu-
rowych i przyrodniczych w tworzeniu sieci markowych kwater 
agroturystycznych. Mieliśmy przyjemność odwiedzić różne 
kwatery agroturystyczne: „Chata Stefana”, m. Nowoberezowo 
– bazuje na budynkach z przełomu XIX i XX wieku, „U Ireny”, 
m. Lewkowo Stare – oferta z warsztatami tkackimi dla gości, 
„Bora Zdrój”, m. Lewkowo Nowe – różnorodne formy wypo-
czynku dla turystów indywidualnych i grupowych, „Melisa”, 
m. Narewka – muzeum rodzinne i kuchnia regionalna. 

Pokazano nam również liczne atrakcje turystyczne Regionu 
Puszczy Białowieskiej.

Część szkoleniowa naszego wyjazdu dotyczyła opracowania 
wniosków na „małe projekty” z uwzględnieniem zmian, które 
przyniosła ostatnia nowelizacja rozporządzenia dot. wdra-
żania lokalnej strategii rozwoju oraz zaprezentowany został 
wykład na temat perspektyw zmian Wspólnej Polityki Rolnej 
po 2013 roku. 

Szczególnie ważna dla członków Stowarzyszenia i pracowni-
ków biura była analiza procedur związanych z wyborem ope-
racji i aktualności dokumentów LGD w świetle zmiany wyni-
kającej z nowelizacji rozporządzenia dot. wdrażania lokalnej 
strategii rozwoju oraz dyskusja nad wskazaniem obszarów, 
w których zmiany te są konieczne. Jako zewnętrzny ekspert 
pomagał nam w tym pan Michał Wróblewski (Centrum Szko-
leń Europejskich w Kraśniku). 

Wszyscy uczestnicy szkolenia oczarowani byli gościnnością 
mieszkańców oraz pięknem Puszczy Białowieskiej i jej okolic. 
Mamy również nadzieję, że wizyta stanowić będzie inspirację dla 
przyszłych inicjatyw realizowanych na obszarze naszej LGD.  

Kalendarium
Odbyło się:

30.09-3.10 2010 - wyjazd studyjny na obszar lokalnych grup działania: LGD „Tygiel 
Doliny Bugu” oraz LGD “Puszcza Białowieska”.

12 i 14.10 2010 – Lublin, szkolenie dla wnioskodawców zainteresowanych składa-
niem wniosków o przyznanie pomocy w ramach III/2010 naboru wniosków.

18. 10 – 3. 11. 2010 - III/2010 nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Dzia-
łania 4.1/413: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”, „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”.

16.10.2010 – Łódź, uroczyste odebranie II nagrody w ogólnopolskim „Konkursie na 
najlepszy produkt/inicjatywę mającą na celu promocję regionu za pomocą produktu 
regionalnego lub tradycyjnego”. 

19.10.2010 – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

19.10.2010 – zebranie Rady Stowarzyszenia.

13.11.2010 - Lublin, Biuro LGD - wizyta przedstawicieli LGD „Kraina Bobra” w ramach 
wyjazdu studyjnego dla mieszkańców organizowanego po obszarze lubelskich lokal-
nych grup działania: LGD „Krainy wokół Lublina” i LGD „Zielony Pierścień”.

18.11.2010 – posiedzenie zarządu LGD „Kraina wokół Lublina”.

23.11.2010 - Ocena wniosków złożonych w III/2010 naborze - I posiedzenie Rady. 

26.11.2010 - Nasutów, spotkanie właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz 
osób zainteresowanych podjęciem takiej działalności nt. sieci i indywidualnego dla 
naszego obszaru systemu kategoryzacji agrokwater.

8.12.2010 - Ocena wniosków złożonych w III/2010 naborze - II posiedzenie Rady.

21.12.2010 - Wystawa stroików i ozdób świątecznych, Spotkanie z sołtysami 
i członkiniami KGW z terenu Powiatu Lubelskiego nt. „Rozwój przedsiębiorczości na 
terenach wiejskich poprzez sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinne-
go i zwierzęcego w gospodarstwach rolnych”.

28.12.2010 – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Odbędzie się:

styczeń 2011 - prace organów stowarzyszenia (Rada, Zarząd) związane z aktualizacją 
LSR wynikającą z przeprowadzonej ewaluacji osiągniętych celów oraz dostosowa-
niem dokumentu do aktualnych wymogów MRiRW.

15-30 stycznia – FERIE z LEADEREM – w Konopnicy. Zorganizowanie zimowych ferii 
na syntetycznym lodowisku dla mieszkańców obszaru LGD.

styczeń/luty 2010 – wyjazd studyjny dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych 
i osób zainteresowanych rozwojem turystyki wiejskiej na obszarze naszej LGD.

21-23.01.2011 – Udział LGD w Międzynarodowych Targach Turystyki w Warszawie. 

luty 2011 – wyjazd szkoleniowo-studyjny dla członków stowarzyszenia (dobre prak-
tyki we wdrażaniu LSR na przykładzie LGD „Krzemienny Krąg”).

luty 2011 – warsztaty dla wnioskodawców z zakresu opracowywania formularza 
wniosku o przyznanie pomocy na realizację „małych projektów”.
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Niedrzwica Duża zyskała utwardzoną powierzchnię przeznaczoną na miej-
sca postojowe i targowe w sąsiedztwie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji.

Filia Biblioteczna w Starej Wsi Pierwszej zyskała nowe oblicze i sprzęt kom-
puterowy dzięki remontowi zrealizowanemu w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi”.

W gminie Jastków w miejscowości Ługów dokonano remontu świe-
tlicy, która została zaadaptowana na Centrum Społeczno Kulturalne 
i w obecnej chwili już odbywają się tam zajęcia i warsztaty dla mieszkańców 
miejscowości.

Parafia rzymskokatolicka w Dysie zrealizowała inwestycję w postaci scho-
dów i chodnika wokół zabytkowego Kościoła położonego w centralnej części 
miejscowości.

Powyższe inwestycje sprawiły, że wiele miejscowości naszego obszaru zyska-
ło ciekawe obiekty, dzięki którym poprawia się jakość życia ich mieszkańców, 
dają one szanse na integrację społeczną, powstawanie kolejnych inicjatyw, 
sprawiają, że życie codzienne może stać się ciekawsze i łatwiejsze.

Idea LEADER sprawiła, że nasze gminy zaczynają w większym stop-
niu tętnić życiem, zyskują miejsca do aktywnego rozwoju, wypoczynku 
i samorealizacji.



Zaprezentowane podczas kiermaszu świątecznego 21 grudnia w Sta-
rostwie Powiatowym w Lublinie stroiki i ozdoby choinkowe zaskoczyły 
oglądających ogromną różnorodnością pomysłów i materiałów z któ-
rych zostały wykonane. Połączyły tradycyjne formy bombek, aniołów, 
cukierków, ciastek z nowatorskimi materiałami co dało przepiękne 
i często zaskakujące efekty.

Na tradycyjnej wiejskiej choince poczesne miejsce na szczycie zajmo-
wał anioł. Mniejsze anioły z bibułki, łańcuchy ze słomy i bibuły, zabawki, 
gwiazdki, orzechy, lukrowane pierniki, jabłka, niekiedy bombki zdobiły 
całą choinkę.

Pani Genowefa Baran z Kiełczewskiego Klubu Seniora zapytana o źró-
dła inspiracji na stroiki i ozdoby mówi: 

- Każda gospodyni przynosi je z domu, ma je w pamięci z czasów dzie-
ciństwa kiedy choinki dekorowano wyłącznie ozdobami wykonywanymi 
w domu. Materiałami, z których je wykonywano były bibuła, słoma, szysz-
ki, orzechy. Robiono z nich pająki, anioły, łańcuchy, zabawki. Dziś te same 
ozdoby wykonuje się z sizalu, makaronu, słomy, krepiny, piórek, koralików, 
ciasta solnego. Maluje się je złotą i srebrną farbą.

Powrót do tradycji to chatki z piernika zdobione lukrem i karmelem. 
Robiły je babcie i prababcie. Ustawiane były pod choinką i miały służyć 
jako ozdoba przez cały okres Świąt.

Aniołki, dzwoneczki, gwiazdki jak płatki śniegu wykonane szydełkiem 
prezentowała pani Zofia Skiba z Baraków. Nawiązują do dawnej tra-
dycji formą i kształtem, ale materiał z którego zostały zrobione nadaje 
im nowy charakter. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Garbowie oraz 
pani Katarzyna Gospodarek z Jastkowa zaprezentowały szydełkowe 
cudeńka dodając do swojej oferty bombki z nici zdobione koralikami.

Panie z KGW w Garbowie, znane jako „Garbowskie kwiaciarki” zapre-
zentowały również aniołki z krepiny i piór, plecione z żytniej słomy cu-
kierki, wianuszki z dzwoneczkami, kaczuszki, choinki z szyszek. Liderka 
- pani Danuta Kulik opowiada, że dawniej anioły na choinkach wykony-
wano z bibuły i słomy. Dziś słomę zastępuje się piórami, zamiast bibuły 
wykorzystuje się krepinę, co dodaje ozdobom lekkości i wdzięku, zaś 
nowe wzory ozdób ze słomy połączył z tradycją właśnie materiał, z któ-
rego są one wykonywane.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się półmetrowe anioły z piór wyko-
nane przez członkinie KGW w Skrzynicach.

- Wcześniej pióra były materiałem zbyt cennym w gospodarstwie, by go 
marnować na tworzenie ozdób choinkowych – mówi pani Helena Cioczek - 
Przeznaczone na pierzyny i poduszki pierze nie mogło być „marnowane” na 
ozdóbki. Obecnie nadal zdobimy choinki aniołami, ale bibułę zastąpiłyśmy 
piórami. 

Pani Anna Maj z Koła Kobiet Aktywnych w Zagórzu stwierdza, 
że w swoich pracach starały się połączyć tradycję z nowymi trendami 
zdobienia choinek. Bombki robimy z włóczki i zdobimy je srebrem i zło-
tem, a tradycyjną na choince postać anioła wykonujemy z makaronu 
pomalowanego na złoto.

Odmienną w charakterze ekspozycję zaprezentowały członkinie 
KGW w Bogucinie. Ich stroiki to różnej wielkości choinki „ekologiczne”.  
Wykonane z gałązek świerkowych kompozycje w postaci choinek 
ozdobione zostały suszonymi owocami pomarańczy, cytryn, jabłek, 
gruszek, cynamonu. Pani Elżbieta Stachyra z tego koła zauważa, że po-
mysł wykonania ekologicznych stroików jest odpowiedzią na trendy 
poszanowania środowiska i połączenia ich z wieloletnia tradycją ozda-
biania drzewek świątecznych owocami.

Mogąc nacieszyć oczy niezliczona ilością pomysłów na stroiki i ozdoby 
świąteczne z przyjemnością można stwierdzić, że kreatywność twór-
czyń połączona z tradycją daje efekt tyleż piękny, co poruszający wy-
obraźnię każdej osoby, która te małe dzieła oglądała.

Wszystkim Osobom, które prezentowały swoje prace i produkty na 
wystawie i kiermaszu kompozycji świątecznych i produktów tradycyj-
nych organizowanym 21 grudnia 2010r. przez LGD „Kraina wokół Lubli-
na” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lublinie i Sekretaria-
tem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich działającym w Departamencie 
Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Lubelskiego składamy serdeczne podziękowania.

Tradycyjnie i nowocześnie

Stroiki wykonane przez panie z KGW w Bogucinie

Aniołki Garbowskich Kwiaciarek

Domek z piernika wykonany przez panie z Kiełczewskiego Klubu Seniora

Panie z KGW w Skrzynicach i ich stroiki



W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina wokół Lublina” 
przewiduje się rozwój sektora turystyki na obszarach wiejskich. Jednym 
z celów, jakie sobie stawiamy jest stworzenie sieci i indywidualnego 
dla naszego obszaru systemu kategoryzacji agrokwater.

Zorganizowane w dniu 26 listopada 2010 roku w Nasutowie w gospo-
darstwie „U Grażki” spotkanie zgromadziło właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych oraz osoby zainteresowane podjęciem takiej dzia-
łalności w najbliższej przyszłości.

O agroturystyce i jej rozwoju na terenie białostocczyzny opowiedział 
Pan Eugeniusz Kowalski – przedstawiciel LGD „Puszcza Białowieska”. 
Zaprezentował uczestnikom stan agroturystyki w swoim regionie, jej 
rozwój na przestrzeni ostatnich 10 lat, koncepcję i metody wdrażania 
wewnętrznego systemu kategoryzacji gospodarstw agroturystycznych 
i innych obiektów wiejskiej bazy turystycznej oraz wykorzystanie war-
tości kulturowych w tworzeniu markowego produktu turystyki wiej-
skiej w „Krainie Żubra”. Pan Eugeniusz Kowalski z dużą znajomością 
przedmiotu opowiadał o historii i dniu dzisiejszym systemu kategory-
zacji „Doskonały z natury”, chętnie i życzliwie odpowiadał na pytania 
w trakcie dyskusji, która rozwinęła się po prezentacji.

Uczestniczące w spotkaniu osoby zgodnie wyraziły chęć stworzenia 
marki i sieci gospodarstw agroturystycznych na naszym terenie. Ko-
lejnym krokiem do celu byłaby organizacja wyjazdu studyjnego do 
miejsca, gdzie funkcjonuje sieć agrokwater objęta kategoryzacją. 
LGD „Kraina wokół Lublina” służyła będzie kwaterodawcom radą, po-
mocą i konsultacjami, które byłyby pomocne w realizacji tego zamie-
rzenia.

Nasze najbliższe plany związane z promocją turystyki na obszarze 
LGD to udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych 
21-23 stycznia 2011 roku w Warszawie i targach turystyki wiejskiej 
Agrotravel 15-17 kwietnia 2011 roku w Kielcach. Chcemy tam zapre-
zentować ofertę turystyczną naszego obszaru, toteż chętnie przedsta-
wimy oferty wszystkich firm i osób fizycznych związanych z turystyką 
na naszym obszarze.

Wszystkich zainteresowanych reklamą na targach prosimy o wypełnie-
nie ankiety zamieszczonej na naszej stronie internetowej w zakładce 
„Do pobrania” oraz kontakt z naszym biurem. Chcemy bowiem zapre-
zentować na targach jak najszerszy wachlarz oferty turystycznej nasze-
go obszaru.

Tworzymy sieć gospodarstw agroturystycznych

Informacja dotycząca ilości i wartości wniosków o przyznanie pomocy złożonych oraz wybranych 
do dofinansowanie za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina” w ramach III/2010 naboru wniosków. 

„Małe projekty” 

Liczba złożonych wniosków Wartość wnioskowanego 
wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków 
w ramach ogłoszonego konkursu 

w PLN

Ilość / wartość wniosków 
wybranych do dofinansowania 

w PLN 

38 735 274,48 540 000,94 27 wniosków
536 979,41 

„Odnowa i rozwój wsi” 

Liczba złożonych wniosków Wartość wnioskowanego 
wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków 
w ramach ogłoszonego konkursu 

w PLN

Ilość / wartość wniosków 
wybranych do dofinansowania 

w PLN 

4 461 288,00 2 516 330,00zł 4 wnioski 
461 288,00

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

Liczba złożonych wniosków Wartość wnioskowanego 
wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków 
w ramach ogłoszonego konkursu 

w PLN

Ilość / wartość wniosków 
wybranych do dofinansowania 

w PLN 

2 211 931,50 400 000,00 2 wnioski 
211 931,50

„Różnicowanie” 

Liczba złożonych wniosków Wartość wnioskowanego 
wsparcia w PLN

Wysokość dostępnych środków 
w ramach ogłoszonego konkursu 

w PLN

Ilość / wartość wniosków 
wybranych do dofinansowania 

w PLN 

2 106 190,00 189 350,00 1 wniosek 
106 190,00

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujàca w obszary wiejskie.
Publikacja wspó∏finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarzàdzajàca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


