
Beata Janiszewska-Brudzisz 
– Wiceprezes Stowarzyszenia
„Żeby być kimś, trzeba być sobą” - Heraklit

Czym jest dla mnie LGD?

W zacnym gronie członków Lokalnej Grupy Dzia-
łania znalazłam się dzięki ówczesnemu Wójtowi 
Gminy Wólka Panu Włodzimierzowi Hofie. Zapropo-
nował mi uczestnictwo w organizującej się formacji 
jako jednemu z trzech przedstawicieli gminy. Był 
to dla mnie ogromny zaszczyt. Po zapoznaniu się 
z ideą Leadera, po zauważeniu zaangażowania 
pracowników Starostwa, zwłaszcza Pani Anety Cy-

gan, w tworzenie grupy osób, które będzie jednoczył cel poprawy warunków funkcjonowania na 
wsi, sprawił, że ja także zaczęłam się włączać we wspólne działania. Później odbyło się pierwsze 
Walne Zebranie Członków Założycieli i wolą przedsiębiorców, bo tę właśnie grupę reprezentuję, 
znalazłam się w Zarządzie, zostając wiceprezesem.

Działania podejmowane przez LGD „KwL” są mi bliskie w kilku aspektach. Pierwszym jest rozwi-
janie przedsiębiorczości oraz poprawa jakości życia na wsi przez tworzenie dodatkowych miejsc 
pracy, poza rolnictwem, przede wszystkim dla siebie samych – co ma miejsce w przypadku po-
wstawania agrokwater. Drugi aspekt stanowi rozwój turystyki na naszym terenie. Mieszkamy 
w pięknym zakątku Polski, a mimo to szeroko rozumiana turystyka, wciąż nas omija. Posiada-
my duże zaplecze i potencjału ludzkiego i zaplecze w postaci szlaków, miejsc atrakcyjnych tu-
rystycznie, a wciąż brakuje nam siły napędowej w postaci funduszy. Ogłaszane konkursy przez 
LGD dają szansę na zdobycie dodatkowych źródeł finansowych. I trzeci aspekt, to zarządzanie 
projektami unijnymi, co jest zgodne z moimi zainteresowaniami, doświadczeniem i nabytymi 
kwalifikacjami zawodowymi.

Przy okazji spotkań z mieszkańcami poznaję bogactwo naszej kultury, widzę zaangażowanie 
ludzi w łączeniu dawnej obyczajowości, obrzędowości z wymaganiami współczesności i po-
wstawanie dzięki temu izb pamięci, nagrań zespołów śpiewaczych, odkrywanie smaków daw-
no zapomnianych potraw kulinarnych. Taka postawa buduje i sprawia, że można czuć się dum-
nym mieszkając właśnie na Lubelszczyźnie.

Mogłabym jeszcze wiele wersów poświęcić opisowi co dla mnie jest ważne w działalności LGD 
„KwL”, czym zajmuję się w codziennej pracy na rzecz rozwoju gmin powiatu lubelskiego, ale nie-
stety jestem ograniczona ramami wydawnictwa. Kończąc, chcę Wszystkim życzyć osiągnięcia 
wspólnego sukcesu.
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Czym jest dla mnie LGD?
Lokalna Grupa Działania jest Stowarzyszeniem zrzeszającym repre-
zentantów trzech sektorów (społecznego – osoby fizyczne, stowarzy-
szenia i fundacje działające na terenie powiatu lubelskiego, publicz-
nego - powiat lubelski oraz 15 gmin członkowskich z terenu powiatu 
i gospodarczego-przedstawiciele firm i przedsiębiorstw działających 
na terenie LGD). 

W nowym cyklu chcemy przybliżyć Państwu sylwetki osób, które dzia-
łają w naszym Stowarzyszeniu Zaczynamy od członków Zarządu LGD. 

W jego skład wchodzą:

Paweł Pikula – Prezes Stowarzyszenia, 
w Stowarzyszeniu reprezentuje Powiat Lubelski, partnera publicznego 

Beata Janiszewska–Brudzisz – Wiceprezes Stowarzyszenia, 
w Stowarzyszeniu reprezentuje sektor gospodarczy;

Artur Płaza – wiceprezes Stowarzyszenia, 
w Stowarzyszeniu reprezentuje sektor społeczny ;

Violetta Rudzka – Skarbnik Zarządu, 
w Stowarzyszeniu reprezentuje sektor publiczny – Gminę Jabłonna;

Małgorzata Sanaluta – Sekretarz Zarządu, 
w Stowarzyszeniu reprezentuje sektor publiczny – Gminę Garbów.

Każda z osób poproszona została 
o odpowiedź na pytanie: 
„Czym jest dla mnie LGD”.

Oto, co nam odpowiedzieli: 

Paweł Pikula 
– Prezes Stowarzyszenia
LGD jest dla mnie naturalnym uzupełnieniem 
pracy wykonywanej w starostwie. W jednym 
i w drugim przypadku chodzi o szeroko ro-
zumiany rozwój „Krainy wokół Lublina” jaką 
jest powiat lubelski. Powstanie i działalność 
LGD znakomicie rozszerza możliwość aktyw-
ności gospodarczej i społecznej mieszkań-
ców naszego terenu, dla mnie jest okazją do 
poznania i współpracy z aktywnymi ludźmi 
skupionymi wokół naszego stowarzyszenia. 
Pierwsze, widoczne efekty naszych starań, 
oraz bardzo dobra, twórcza atmosfera wśród 
członków i współpracowników LGD powodu-
je, że z prawdziwą przyjemnością angażuję 
się w działalność „Krainy wokół Lublina”.

LGD „Kraina wokół Lublina” uruchomiła nową stronę poświęconą turystyce okolic Lublina. Na stronie można znaleźć bazę Gospodarstw 
Agroturystycznych, Stadnin, Gastronomii, Noclegów, Pływalni, Rzemiosła, Sztuki, Rękodzieła, Kulinariów, KGW, Usług czy Tras turystycz-
nych. Strona www.turystyka.krainawokollublina.pl zawiera bazę turystyczną Gmin otaczających miasto Lublin: Bełżyce, Borzechów, 
Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew. 
Baza jest aktualizowana na bieżąco. Obecnie znajduje się w niej 187 pozycji. Wszystkich, którzy znają inne ciekawe miejsca, czy osoby 
które nie zostały ujęte na tej stronie, bardzo prosimy o przesłanie nam informacji na ich temat. 



Kalendarium
Odbyło się:

15-30 stycznia - ”Ferie z liderem” w Konopnicy

21-23 stycznia – udział LGD w Międzynarodowych Targach Turystyki w Warszawie.

29 stycznia – Kiełczewice Dolne, spotkanie informacyjna dla osób działających w branży 
agroturystycznej.

 3-5 lutego – wyjazd studyjny do Bałtowa dla członków LGD.

28 lutego – Walne Zebranie Członków, posiedzenie Rady, posiedzenie Zarządu w sprawie 
zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.

14 marca - spotkanie przedstawicieli lokalnych grup działania z terenu woj.  
lubelskiego działających w ramach „Porozumienia na rzecz rozwoju i współpracy Lokal-
nych Grup Działania Województwa Lubelskiego” oraz zainteresowanych podejmowaniem 
wspólnych inicjatyw wspomagających funkcjonowanie LGD na naszym obszarze.

21 marca – posiedzenie Zarządu LGD

28 marca – spotkanie informacyjno – szkoleniowe  z udziałem konsultantów Regional-
nego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie oraz pracowników LGD 
„Kraina wokół Lublina” dla członków organizacji pozarządowych (działania „Małe projekty” 
w PROW i Działanie 9.5POKL).

29 marca – spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników gmin, instytucji kultu-
ry. Tematyka – zmiany w LSR, nowa karta oceny projektów, dokumentacja konkursowa dla 
działań „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”.

1-3 kwietnia – udział LGD w targach turystycznych „LATO 2011” w Warszawie.

Odbędzie się:

7-9 kwietnia wyjazd studyjny do wiosek tematycznych znajdujących się na Polesiu Lubel-
skim i gospodarstw agroturystycznych znajdujących się na obszarze LGD „Puszcza Biało-
wieska” dla mieszkańców LGD prowadzących działalność związaną z turystyką.

12 kwietnia – Lublin (Starostwo Powiatowe). Konferencja dotycząca przyszłości podejścia 
LEADER w Polsce (organizator – Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
we współpracy z naszą LGD).

15-17 kwietnia – udział w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej „Agrotravel” 
w Kielcach.

7-8 maja – Lublin, Plac Litewski – udział LGD w Kiermaszu Turystycznym organizowanym 
przez LROT.

16 maja – 14 czerwca – I/2011 nabór wniosków za pośrednictwem LGD „Kraina wokół 
Lublina” w ramach działań: „Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” .

Artur Płaza 
– wiceprezes Stowarzyszenia
LEADER W MOIM WYOBRAŻENIU TO 
SYSTEM WSPARCIA DLA ROZWOJU 
DEMOKRACJI LOKALNEJ. Za pomo-
cą części uprawnień i budżetu in-
stytucji państwowych, można za-
chęcić ludzi do angażowania się 
w życie społeczne i poprzez udzie-
lenie im prawa do decydowania na 
co przeznaczą środki finansowe. 
Wspólna dyskusja podmiotów: 
Władz samorządowych, przedsię-
biorców i lokalnych liderów 

(aktywistów NGO) uczy szanowania poglądów adwersarzy, dostrzegania 
problemów innych i uwarunkowań prawnych rządzących społecznościami. 
Prosty, przyjemny, a więc pozbawiony nadbudowy biurokratycznej system 
aplikowania pozwalałby na realizację planów projektowych wielu podmio-
tów. Taki był plan, a realia? Moim zdaniem we wspieraniu społecznych lide-
rów oraz tworzenia płaszczyzny dialogu partnerów – LGD Kraina wokół Lu-
blina odnosi sukcesy. Jednak w kwestii prostoty aplikowania mamy jeszcze 
dużo do zrobienia. 

Nasza LGD jest gotowa do poniesienia większej odpowiedzialności za 
podział środków UE. Mamy doświadczenie, sprawny aparat zarządzania, bli-
ski kontakt z ludźmi i podmiotami, znamy lokalne potrzeby. Dysponujemy 
jednak niewielkimi środkami, a narzucone procedury biurokratyczne ogra-
niczają aktywność wielu ludzi. LGD to dobra forma budowania społeczności 

Małgorzata Sanaluta 
– Sekretarz Stowarzyszenia
LGD dla mnie jest inspiracją: do wydobywania walorów naj-
bliższego otoczenia i gminy, promowania walorów kulturo-
wo-przyrodniczych, pokazywania lokalnej historii , utrwala-
nia postaci i wydarzeń dotychczas nigdzie nie opisanych. 

LGD dla mnie jest okazją: do podpatrywania dobrych wzo-
rów pomysłów i rozwiązań, to płaszczyzna wymiany do-
świadczeń nie tylko na obszarze województwa ale i kraju, 
do aktywizacji społecznej, do podejmowania różnych inicja-
tyw, daje mi możliwość mobilizowania ludzi do korzystania 
ze wsparcia finansowego dla różnych przedsięwzięć.

LGD jest dobrym programem dla terenów wiejskich od stro-
ny celów ale zbyt mocno sformalizowanym i trudnym do re-
alizacji dla przedsiębiorców i małych organizacji wiejskich, 
które z entuzjazmem podjęły różne działania, a napotykają 
na bariery formalne i finansowe w ich realizacji.

Violetta Rudzka – Skarbnik Zarządu 
LGD integruje gminy powiatu lubelskiego ale również 
stwarza szanse pozyskania środków na różnego rodzaju 
inicjatywy. Praca w Stowarzyszeniu daje mi możliwość na 
zapoznanie się z potrzebami i problemami mieszkańców 
naszego obszaru. Dzięki pracy w LGD mogę przyczynić się 
w pewnym stopniu do rozwiązywania tych problemów 
i zaspokajania potrzeb a jednocześnie realizować zadania 
mojej gminy Jabłonna w powiązaniu z zadaniami sąsied-
nich gmin. 

demokratycznej, uczenia odpowiedzialności, sposobów 
sięgania po środki na realizację pomysłów. Dajemy węd-
ki i uczymy łowienia ryb. Być może tych „wędek” jest za 
mało i efektów w rodzaju: wzrostu gospodarczego nie 
osiągniemy. Ale są i inni. Przysłowiowe „ryby” łowi tysią-
ce podmiotów, a ziarnko do ziarnka…



Ferie z LEADEREM
Chcąc promować wśród mieszkańców naszego obszaru ideę LEADERA 
LGD „Kraina wokół Lublina” zaproponowała ferie na lodowisku.

Ponieważ lodowisko było jedno, a gmin, które zgłosiły chęć umieszcze-
nia go na swoim terenie 12 – tę zwycięską wyłoniono w drodze losowa-
nia. „Szczęśliwą gminą” okazała się Konopnica.

Po sztucznej tafli o powierzchni 200 metrów kwadratowych można 
było jeździć na własnych łyżwach lub na wypożyczonych bezpłatnie na 
miejscu. Oferta była skierowana zarówno do dzieci i młodzieży jak też 
dorosłych z obszaru Lokalnej Grupy Działania.

Lodowisko zostało usytuowane przy Urzędzie Gminy Konopnica 
w dniach 15-30 stycznia 2011 r., i udostępniane wszystkim chętnym 
w godzinach od 8.00 do 22.00. A było ich wielu. Odnotowano około 
800 wypożyczeń łyżew, a spora część korzystających przychodziła 
i przyjeżdżała z własnym sprzętem. Pobyt na obiekcie uprzyjemniała 
muzyka, a wieczorem dodatkowe oświetlenie.

Pracownicy Urzędu Gminy w sobotę 29 stycznia 2011 r. przeprowadzili 
turniej hokejowy (bramki i kije zostały udostępnione przez Amerykani-
na polskiego pochodzenia p. Marka Chylińskiego)

Na zakończenie ferii na lodowisku został zorganizowany bal przebie-
rańców. Za najciekawszy strój zostały wręczone nagrody. Przeprowa-
dzony został także konkurs wiedzy o LGD „Kraina wokół Lublina”. Zwy-
cięzcy otrzymali upominki i gadżety z logiem LGD.

Codziennie wśród przybywających na lodowisko rozdawane były ulot-
ki informacyjne na temat działań LGD i możliwościach dofinansowania 
działań za jej pośrednictwem.

Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina” wśród wystawców 
International Travel Market w Warszawie. 

To nowa impreza na polskiej mapie targów turystycznych. Wzięło 
w niej udział 107 wystawców z 23 państw całego świata. Wśród nich 
były krajowe i regionalne biura turystyczne, biura podróży, touropera-
torzy, organizacje turystyczne, linie lotnicze, hotele, prywatne firmy oraz 
organizacje pozarządowe, które prezentowały swoją ofertę pod hasłem 
„Zacznij Rok od Wakacji!”. Targi odwiedziło prawie 5 tysięcy gości. 

Stoisko LGD „KwL”, które wyróżniało się nietuzinkową dekoracją, przy-
ciągało prawdziwe tłumy. Do swoich domów na odpoczynek zapra-
szali osobiście właściciele kwater agroturystycznych spod Lublina. 

Pierwszego dnia swoje gospodarstwo promowała Lucyna Kałuża ze 
wsi Dębina w gminie Zakrzew. Na stoisku zaaranżowanym w formie 
„małego Soplicowa”, oprócz standardowych ulotek i wizytówek w ję-
zyku polskim i angielskim, odwiedzający mogli spróbować specjałów 
regionalnej kuchni.

Kolejnego dnia stoiskiem LGD zawładnęła charyzmatyczna Pani 
Gienia, której towarzyszył właściciel pasieki i gospodarstwa agrotury-
stycznego z Pszczelej Woli Mieczysław Janik. Genowefa Baran posiada 
gospodarstwo agroturystyczne w Kiełczewicach Dolnych w gminie 
Strzyżewice. „U Gieni” goście znajdą mini zoo z dziesiątkami ozdob-
nych kur i prawie udomowioną świnką wietnamską. 

Stoisko LGD wspierała też Monika Nizio, posiadaczka agrokwatry 
w Maciejowie Starym w gminie Wysokie. Gospodarstwo pani Moniki 
„Jaworowa Górka” pełne jest kwiatów, zwierząt, posiada własną pasiekę. 
Z argokwatery roztacza się przepiękny widok na niedalekie Roztocze.

Każde z gospodarstw ma swój urok. Przejażdżki konne, rowerowe, 
kuligi, ogniska, grzybobranie, przygotowywanie przetworów, węd-
kowanie – to tylko niektóre z możliwości spędzenia czasu na podlu-
belskiej wsi. Jej nieocenioną zaletą jest cisza, spokój, oddalenie od 
ruchliwych dróg, linii kolejowych i dużych skupisk ludności. Zalety 
te docenią zwłaszcza mieszkańcy zatłoczonych miast. Tu zapomną 
o anonimowych zakupach w hipermarketach, tłoku na ulicach i przy-
stankach, pośpiechu, a nasza „kraina wokół Lublina” będzie się koja-
rzyła z atrakcyjnie spędzonym czasem oraz życzliwymi i przyjaznymi 
gościom mieszkańcami. 

Cieszy nas fakt, że pierwsze efekty promocji naszej agroturystyki na 
targach są już zauważalne. Miały miejsce wizyty i zostały dokonane 
rezerwacje przez gości z Warszawy u kwaterodawców, którzy prezen-
towali swoją ofertę na Targach.

LGD - na Targach Turystyki w Warszawie

„Nasze małe soplicowo” na targach

Konkurs przebierańców

Informujemy, że z dniem 28 lutego br. uległ zmianie skład organów naszego Stowarzyszenia. Do Rady LGD zostali wybrani:
•	 Maria	Mogielnicka	–	reprezentuje	gminę	Niemce	w	Stowarzyszeniu,
•	 Janusz	Urban	–	Burmistrz	Bychawy,	reprezentant	Miasta	i	Gminy	Bychawa	w	Stowarzyszeniu,
•	 Adam	Kuna	–	wójt	Gminy	Niedrzwica	Duża,	reprezentant	Gminy	Niedrzwica	Duża	w	Stowarzyszeniu,
•	 Nowym	członkiem	Zarządu	LGD	wybrana	została	Małgorzata	Sanaluta	–	Zastępca	Wójta	Gminy	Garbów,	dotychczas	pełniąca	 funkcję	członka	Rady	LGD, 

reprezentująca Gminę Garbów w Stowarzyszeniu.

Ferie na łyżwach



Decyzją Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 28 lutego 
br. zostały wprowadzone zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju dla ob-
szaru LGD „Kraina wokół Lublina”. 

Konieczność wprowadzenia zmian podyktowana była zaleceniami In-
stytucji Wdrażającej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubel-
skiego. Zalecenia te dotyczyły wszystkich lokalnych grup działania z te-
renu woj. lubelskiego. Zalecenia wynikały z audytu przeprowadzonego 
przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, którego wyniki wskazywały, 
że większość LSR-ów wdrażanych przez polskie lokalne grupy działania 
powinna być uszczegółowiona. 

Najistotniejsze zmiany w naszej LSR obejmują cele szczegółowe i przed-
sięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach LSR (w części zmieniono 

i dodano nowe) oraz wskaźniki realizacji założeń strategii (opracowano 
nowe wskaźniki na poziomie produktu rezultatu i oddziaływania). 

Wyżej wymienione zmiany spowodowały również opracowanie no-
wych lokalnych kryteriów wyboru projektów oraz nowych kart oceny 
projektów.

Od najbliższego naboru wniosków Wnioskodawców obowiązywać 
będą również nowe formularze oświadczeń wnioskodawcy o spełnia-
niu lokalnych kryteriów wyboru. 

Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany wprowadzone w LSR 
w postaci tabeli będącej schematem wizji, celów i przedsięwzięć naszej 
strategii.

UWAGA! Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.

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.

Publikacja opracowana przez LGD Kraina Wokó∏ Lublina, 20-027 Lublin, ul. Kar∏owicza 4, pokój 100, tel./fax: 81 532 30 65, tel.: 84 534 45 28
eimail: biuro@krainawokollublina.pl, www krainawokollublina.pl
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ja Chcielibyśmy, aby obszar LGD w przyszłości był atrakcyjny dla mieszkańców i partnerów  
w biznesie („inkubator przedsiębiorczości”), w tym rolnictwa oraz dla turystów, w oparciu  

o zasoby kulturowe; był miejscem licznych inicjatyw społecznych

Ce
le

 o
gó

ln
e

I. Poprawa jakości życia na wsi,  
w tym warunków zatrudnienia (zwiększenie liczby miejsc pracy)

II. Waloryzacja lokalnych zasobów 
przyrodniczych, historycznych 

i kulturowych.

Ce
le

 s
zc

ze
gó

ło
w

e

Rozwój 
produktu 

turystycznego 
i kulturowego

Rozwój usług 
turystycznych

Wsparcie 
i rozwój 

przedsiębior-
czości

Aktywizacja 
społeczności 

lokalnych 
z terenu LGD

Rozwój centrów 
kultury (instytucje 
kultury, biblioteki, 
świetlice wiejskie)

Rozwój bazy 
sportowej 

i rekreacyjnej

Zachowanie wartości 
historycznych, 
kulturowych 

i przyrodniczych

Działania i wydarzenia 
kulturalne , sportowe, 
edukacyjne integrują-

ce mieszkańców 
i promujące obszar 

LGD

Pr
ze

ds
ię

w
zi

ęc
ia

*Szlaki 
i obiekty 

turystyczne

*Oferta 
turystyki 
aktywnej 

i ekoturystyki

*Szkolenia 
i spotkania 

aktywizujące 
z zakresu 

przedsiębior-
czości

*Spotkania 
aktywizujące

*Centra kultury 
(instytucje kultury, 
biblioteki, świetlice 

wiejskie)

*Place zabaw

*Restauracja 
zabytkowych 

obiektów przyrodni-
czych i historycznych

*Imprezy kulturalne, 
imprezy sportowe 

i wydarzenia 
edukacyjne

*Sztuka 
kulinarna KwL

*Usługi 
turystyczne 

z zakresu 
gastronomii, 

miejsc 
noclegowych 
i agroturystyki

*Tworzenie 
i modernizacja 

przedsię-
biorstw

*Wydawnictwa 
informacyjne 
i szkoleniowe

*Obiekty 
sportowe

* Zespoły i zorganizo-
wane grupy działające 

w sferze kultury 
i sportu

*Publikacje o obszarze 
LGD

*Produkty 
charaktery-
styczne dla 

obszaru LGD

*Udział 
w targach 

i prezentacjach

Schemat wizji, celów i przedsięwzięć LSR dla LGD „Kraina wokół Lublina”


