
AKTYWNA TURYSTYKA 
NA OBSZARZE LGD

III Lubelski Kiermasz Turystyczny odbywający się w dniach 8-9 maja 
na Placu Litewskim w Lublinie to kolejna impreza wystawiennicza, 
w której nasza LGD brała udział w charakterze wystawcy. Tym razem 
chcieliśmy zainteresować odwiedzających Kiermasz możliwościami, 
jakie daje obszar „Krainy wokół Lublina” do uprawiania aktywnego 
wypoczynku. Wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Lubli-
nie informowaliśmy, jakie  możliwości daje rzeka Bystrzyca do rozwo-
ju kajakarstwa (Projekt „Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu”). O tym, jak 
bezpiecznie zorganizować spływ kajakowy informowały osoby które 
zawodowo zajmują się organizacją tego typu przedsięwzięć (wypo-
życzalnie kajaków „Active Water” w Strzyżewicach, „Laguna” w Borko-
wiźnie). Na naszym stoisku można było również zapoznać się z ofertą 
gospodarstw agroturystycznych działających w pobliżu Lublina oraz 

dowiedzieć się, jakie korzyści dla zdrowia niosą seanse w Grocie Solnej 
(Wólka), a dla amatorów mocniejszych wrażeń w okolicy Lublina można 
rozegrać paintballem „bitwy” („SNIPER PAINTBALL LUBLIN” ). Na naszym 
stoisku można było wziąć udział w konkursie z bardzo atrakcyjnymi na-
grodami (np. bezpłatne spływy kajakowe, kupony rabatowe na zabawy 
paintballowe, karnety do Groty Solnej, praktyczne gadżety stanowiące 
„niezbędnik kajakarza” podczas wypraw turystycznych) i wykazać się 
wiedzą o obszarze LGD i jego atrakcjach turystycznych. 

Organizacja stoiska w tak ciekawej formie możliwa była dzięki 
współpracy z: Starostwem Powiatowym w Lublinie (Biuro projektu 
„Kajakiem po Bystrzycy i Wieprzu” www.kajakiem.lublin.pl), 
Grotą Solną w Wólce (grotasolna.info.pl), Wypożyczalnią 
Kajaków „Active Water” w Strzyżewicach (www.kajaki.lublin.pl), 
Wypożyczalnią Kajaków „Laguna” w Borkowiźnie (www.kajaki-
laguna.pl), Firmie „SNIPER PAINTBALL LUBLIN” w Borkowiźnie 
(www.sniper-paintball.pl) oraz Kapeli Ludowej „Cyja”, która reprezento-
wała LGD „Kraina wokół Lublina” na estradzie podczas Kiermaszu 
i uatrakcyjniła nasze stoisko swoim występem.
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NABÓR
Kolejny piąty nabór wniosków o dofinansowanie za pośrednic-
twem LGD ZAKOŃCZONY!!!

Punktualnie o godzinie 18.00 w dniu 14 czerwca 2011 roku zakończono 
I/2011 nabór wniosków za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina” 
Ostatni wnioskodawca złożył projekt o 17.51.

Trwająca całą wiosnę akcja informacyjno – promocyjna, doradztwo 
i liczne spotkania aktywizujące wśród mieszkańców naszego obszaru 
zaowocowały największą liczbą złożonych wniosków o przyznanie po-
mocy spośród wszystkich naborów.

W najpopularniejszym wśród wnioskodawców działaniu „Małe projek-
ty” na 41 złożonych wniosków aż 27 dotyczy inwestycji (remonty i do-
posażenie świetlic wiejskich, budowa i rozbudowa placów zabaw, do-
posażenie i modernizacja gospodarstw agroturystycznych). Pozostałe 
projekty zakładają szkolenia, warsztaty, imprezy rekreacyjno – kultural-
ne, publikacje dotyczące historii miejscowości.

W porównaniu z poprzednimi naborami wzrosła liczba wniosków zło-
żonych przez organizacje pozarządowe i przedsiębiorców. Zauważalnie 

przesunęła się również proporcja planowanych do realizacji projektów 
z imprez masowych i festynów na projekty inwestycyjne.

Tegoroczny nabór „bogaty” jest również we wnioski złożone w ra-
mach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (14 pro-
jektów) oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
(7 projektów). Blisko połowa wniosków złożonych w ramach tych dzia-
łań dotyczy inwestycji związanych z branżą turystyczną (agroturysty-
ka, noclegi, gastronomia, infrastruktura turystyczna i rekreacyjna), 
co jest szczególnie ważne z uwagi na realizację Lokalnej Strategii Roz-
woju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”. 

W ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” ogółem złożono 7 wnio-
sków przez gminy: Niemce, Wysokie, Bychawa, Głusk, Niedrzwica Duża. 
Projekty dotyczą: urządzania placów zabaw, remontu i tworzenia cen-
trów kultury wiejskiej, zagospodarowania centrów miejscowości.

We wszystkich działaniach, oprócz wniosków złożonych w ramach „Od-
nowy i rozwoju wsi” , wnioskowana kwota dofinansowania przewyższa 
wysokość dostępnych środków.

 Teraz Radę Lokalnej Grupy Działania czeka pracowity miesiąc – do koń-
ca lipca należy zakończyć procedurę oceny wniosków i wybrać wnioski 
kwalifikujące się do dofinansowania.

KRAINA WOKÓŁ LUBLINA W OBIEKTYWIE
UWAGA. Ogłaszamy konkurs fotograficzny dla pełnoletnich mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” (miesz-
kańcy gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, 
Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew). Konkurs trwa od 1 czerwca do 1 sierpnia 2011 roku.
Celem konkursu jest ukazanie piękna i różnorodności przyrody, krajobrazu, architektury, folkloru naszego obszaru.

Stoisko LGD „KwL” promujące turystykę aktywną

Kapela „Cyja” muzyką i śpiewem zapraszała na podlubelską wieś



Festyn zorganizowany 19 czerwca 2011r. przez naszą LGD we współ-
pracy z Gminą Niemce zgromadził liczną (mimo niesprzyjającej po-
gody) publiczność.

Wspólną zabawę, która odbywała się na placu obok Gminnego 
Ośrodka Kultury w Niemcach mocnym rockowym brzmieniem roz-
począł zespół „Unikalni” z Bychawskiego Centrum Kultury, później 
gościliśmy na scenie grupę taneczną „Volumen” z Garbowa, Zespół 
Śpiewaczy „Dysowiacy” oraz laureatów Powiatowego Festiwalu Pio-
senki „Niezapomniane przeboje” w Ciecierzynie. Program artystycz-
ny, w którym przeważali nasi lokalni wykonawcy wzbogacony został 
o występ dynamicznej i „energetyzującej” swoim głosem i tańcem 
BenyA z zespołem oraz bardzo ciekawy występ grupy READ SHOES 
BOOGIE BAND z repertuarem utworów utrzymanych w klimatach jaz-
zowych, swingowych i bluesowych.

Głównym elementem programu był odbywający się w ramach Fe-
stynu „Turniej Gmin”. W szranki stanęły 10-osobowe drużyny repre-

zentujące gminy: Bełżyce, Garbów, Jabłonna, Niemce, Strzyżewice, 
Wólka oraz Starostwo Powiatowe w Lublinie. Konkurencje, głównie 
sportowo-zręcznościowe wywołały burzę emocji. Szczególnie wido-
wiskowe były zawody w biciu piany z białek na czas (współzawodni-
czyli panowie) oraz konkurencja polegająca na jak najszybszym zało-
żeniu lubelskiego stroju ludowego (konkurencja dla pań). Odbył się 
również konkurs polegający na sprawdzeniu wiedzy o programie LE-
ADER i Lokalnej Grupie Działania - wszystkie drużyny w tej konkuren-
cji zdobyły maksymalną liczbę punktów z możliwych do otrzymania. 
Przez wszystkie konkurencje do końca turnieju duch sportowej rywa-
lizacji nie opuszczał uczestników ani kibiców. Zwyciężyła drużyna 
z Gminy Niemce, II miejsce zajęła ekipa z Bełżyc a III miejsce 
zajęła reprezentacja Starostwa Powiatowego.

Wszyscy uczestnicy Festynu mogli znaleźć dla siebie coś interesu-
jącego, smacznego, nacieszyć oczy, uszy i podniebienia. A niezapo-
mniane wrażenia zabrać do domów i cieszyć się wspomnieniami 
ze wspólnie spędzonego czasu.

„RAZEM Z LEADER’EM”

Sztuka cieszy się zainteresowaniem 
również na kiermaszu

Nasi wystawcy

Nakładanie stroju ludowego

Przeciąganie liny 
- duży wysiłek jak i wielka frajda

Ubijanie piany z białek

„Volumen” zachwycił energetycznym tańcem

Zwycięska drużyna Gminy Niemce

Plener Malarski

nasza zabawa 
w obiektywie



LGD „KRAINA WOKÓŁ LUBLINA” 
WŚRÓD WYSTAWCÓW AGROTRAVEL 2011

Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGRORTAVEL 
w Kielcach odbyły się już po raz III w dniach od 15 do 17 kwietnia 2011 
r. Ta impreza wystawiennicza zgromadziła 140 wystawców z kraju i za-
granicy. Na targach prezentowały się regiony z całej Polski - Lubelsz-
czyznę reprezentował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 
we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną „Kraina Lessowych 
Wąwozów, Lubelskim Związkiem Stowarzyszeń Agroturystycznych, 
Lokalne Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” i „Leśny Krąg”.

Wśród wystawców dominowały stoiska lokalnych grup działania i sto-
warzyszeń agroturystycznych.

Wszyscy wystawcy przekonywali zwiedzających, że niezapomniane 
wakacje i urlopy można spędzić w sposób bardzo atrakcyjny na łonie 
natury korzystając z całego bogactwa, które proponuje polska wieś.

Żeby zachęcić zwiedzających do spędzenia wolnego czasu w „kra-
inie wokół Lublina” zaprosiliśmy do współpracy przy aranżacji stoiska 
„Dom Nasutów” z Nasutowa, Gospodarstwo Agroturystyczne „U Grażki” 
 (Nasutów gm. Niemce) oraz Gospodarstwo Agroturystyczne „Dębina” 
(Dębina, gm. Zakrzew).

To co proponowaliśmy na naszym stoisku mogło zainteresować in-
dywidualnych, „jednodniowych” turystów (trasy rowerowe, spływy 
kajakowe), zorganizowane grupy (pakiety turystyczne z możliwością 
noclegu dla kilkudziesięciu osób) oraz amatorów „sielskiej” atmosfery 
podlubelskiej wsi (kwatery agroturystyczne posiadające niewątpliwy 
atut – zdrowe posiłki z własnych lub sąsiedzkich produktów).

„Dom Nasutów” przedstawił ciekawy pakiet wypoczynkowy zawie-
rający przede wszystkim możliwość aktywnego (wyprawy nasutow-
skimi wozami po leśnych duktach, warsztaty gry na bębnach, zawo-
dy łucznicze) i zdrowego (zioła, masaże, ruska bania) wypoczynku. 

Do stoiska bogato zastawionego potrawami regionalnymi prosto z „na-
sutowskiego stołu” zapraszali przedstawiciele Nasutowa pięknie pre-
zentujący się w szlacheckich strojach nawiązujących do staropolskiej 
dworskiej gościnności.

W podobnej tematyce prezentowała się również kwatera 
agroturystyczna z Dębiny promowana jako „Nasze Małe 
Soplicowo”. Przywołanie tej nazwy nie jest przypadkowe 
– gospodarstwo prowadzi działalność agroturystyczną 
w budynku stylizowanym na dworek szlachecki położony 
na skraju lasu. Od razu przychodzą na myśl grzybobrania, 
tak wspaniale opisane w „Panu Tadeuszu”.

Przy okazji takich imprez, jak ta która miała miejsce w Kielcach,warto 
zauważyć, że zdrowa żywność, czyste powietrze, zacisze wiejskiego 
gospodarstwa to okazuje się już za mało żeby taka oferta wypoczynku 
przebiła się wśród coraz bardziej konkurencyjnej i prężnie rozwijającej 
się branży agroturystycznej. By agroturystyka przynosiła oczekiwany 
dochód trzeba sprostać ciągłym wymaganiom, które stawia rynek. I tak 
dla przykładu podczas tej imprezy wystawienniczej zainteresowaniem 
cieszyły się miejsca oraz gospodarstwa, które w swojej ofercie zawie-
rają elementy edukacyjne, pozwalające na zorganizowanie wycieczek, 
tematycznych wyjazdów studyjnych, „zielonych szkół”.

Wiele ciekawych informacji nt. marki wiejskiego produktu turystycz-
nego można było usłyszeć na odbywającej się równolegle z targami 
Międzynarodowej Konferencji „Wiejski produkt turystyczny – doświad-
czenia i wyzwania”.

Cieszy nas fakt, że oprócz osób organizujących i obsługujących stoisko 
wystawiennicze naszej LGD w targach uczestniczyli również zaintere-
sowani agroturystyką mieszkańcy naszego obszaru (dzięki wyjazdowi 
zorganizowanemu przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obsza-
rów Wiejskich działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego w Lublinie). AGROTRAVEL z pewnością mogą być inspi-
racją do podejmowania nowych inicjatyw z zakresu rozwoju turystyki 
wiejskiej na obszarze naszej LGD.

NOWI CZŁONKOWIE LGD
Zgodnie z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju o poszerzeniu składu LGD o nowych członków Zarząd Stowarzyszenia przyjął w nasze szeregi:

Stowarzyszenie równe Szanse dla Dzieci Gminy Krzczonów reprezentowane przez Beatę Antczak1. 

Garbowskie Towarzystwo Sportowe „Zawisza” w Garbowie reprezentowane przez Roberta Wójcika2. 

Bychawskie Towarzystwo Regionalne reprezentowane przez Mateusza Wróblewskiego3. 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Niedrzwicy Dużej reprezentowana przez Sławomira Zygo4. 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Żabiej Woli reprezentowane przez Artura Walaska5. 

Stowarzyszenie „Koło Kobiet Aktywnych” w Zagórzu reprezentowane przez Annę Maj6. 

Nadbystrzyckie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Strzyżewicach reprezentowane przez Genowefę Baran7. 

Katarzynę Bryda (osoba fizyczna)8. 

Agnieszkę Kowal – nowo wybraną reprezentantkę Gminy Krzczonów.9. 

Wszystkie osoby które weszły w skład LGD „KwL” serdecznie witamy w naszych szeregach, życzymy satysfakcji z pracy w naszym Stowarzyszeniu.

„Dom Nasutów” otwarty na gości z każdej epoki

„Nasze małe Soplicowo” na targach



Wyjazd studyjny dla mieszkańców obszaru LGD prowadzących dzia-
łalność związaną z turystyką na obszarach wiejskich (agroturystyka, 
usługi noclegowe, gastronomiczne, rekreacyjne) w poszukiwaniu 
inspiracji i dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich.

Grupa 24 osób w dniach 7 – 9 kwietnia odwiedziła gospodarstwa agro-
turystyczne znajdujących się na obszarze LGD „Puszcza Białowieska” 
oraz wioskę tematyczną „Kraina Rumianku” w Hołownie która jest bar-
dzo dobrym przykładem ożywienia gospodarki wiejskiej.

Uczestnicy wyjazdu z dużym zaangażowaniem pracowali pod kierun-
kiem Eugeniusza Kowalskiego na warsztatach, których tematem było 
kreowanie nowych pomysłów na rozwój turystyki wiejskiej na obszarze 
LGD „Kraina wokół Lublina” w oparciu o walory dziedzictwa przyrodni-
czego, historycznego i kulturowego.

Rozwój turystyki wiejskiej na obszarze LGD „KwL” to temat wielokrotnie 
podnoszony na spotkaniach i warsztatach. Jest to zagadnienie bardzo 
złożone i dotyczy wielu obszarów – powinien bowiem być zgodny 
z założeniami naszej Lokalnej Strategii Rozwoju i z dokumentami stra-
tegicznymi gmin i podmiotów znajdujących się na naszym obszarze. 
W planach rozwoju turystyki należy uwzględnić również specyfikę na-
szego obszaru, oczekiwania podmiotów działających w tej branży oraz 
preferencje turystów.

Biorąc pod uwagę powyższe – do opracowania koncepcji rozwoju 
turystyki na obszarze LGD „KwL” zaprosiliśmy ekspertów z Fundacji 
Wspomagania Wsi. O dalszych etapach prac będziemy informowali na 
bieżąco.

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
e-mail: biuro@krainawokollublina.pl, www.krainawokollublina.pl

SZUKAMY DOBRYCH WZORÓW 
- WIOSKI TEMATYCZNE I AGROTURYSTYKA 

W PÓŁNOCNO - WSCHODNIEJ POLSCE

Kalendarium
Odbyło się:

7 -  9 kwietnia – wyjazd studyjny na obszar LGD „Puszcza Białowieska”.

15-17 kwietnia – Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel. 
Udział  LGD „KwL” w roli wystawcy.

29 kwietnia – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia

8-9 maja – Lubelski Kiermasz Turystyczny. Lublin, Plac Litewski.

16 maja – 14 czerwca – I/2011 nabór wniosków za pośrednictwem LGD „KwL”.

19 maja – posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.

1 czerwca – 1 sierpnia – konkurs fotograficzny „Kraina wokół Lublina w obiektywie”.

15 czerwca – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.

16 czerwca – Warsztaty garncarskie organizowane przez firmę „Media Lux Ireneusz Brudzisz” 
w ramach projektu unijnego „Małe projekty”.

19 czerwca – Festyn „Razem z Leader`em” w Niemcach.

21 czerwca – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w związku z wyborem Zespołów Oceniających.

21 czerwca – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

24 czerwca – Posiedzenie Zespołu Oceniającego „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”.

27 czerwca – Posiedzenie Zespołu Oceniającego „Odnowa i rozwój wsi”.

27 – 28 czerwca – Posiedzenie Zespołu Oceniającego „Małe projekty”.

30 czerwca – Posiedzenie Zespołu Oceniającego „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Odbędzie się:

5 lipca – Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w sprawie zatwierdzenia prac Zespołów Oceniających.

28 sierpnia – „Wioska LGD” – lotnisko w Radawcu.

28 sierpnia – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Kraina wokół Lublina w obiektywie”.

II połowa sierpnia – I połowa września – dożynki gminne gmin członkowskich LGD.

11 września - Festiwal Wsi Polskiej,  Stare Wierzchowiska.

Uczestnicy wyjazdu pracują nad stworzeniem 
 „Turystycznego produktu lokalnego”

Przed Dworkiem Gubernatora w Białowieży

Z wizytą w „Krainie Rumianku” w Hołownie


