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L O K A L N A  G R U P A  D Z I A Ł A N I A
N A  R Z E C Z  R O Z W O J U  G M I N  P O W I A T U  L U B E L S K I E G O

„ K R A I N A  W O K Ó Ł  L U B L I N A ”

Przygotowania do uczestnictwa w imprezie rozpoczęliśmy na długo 
przed 28 sierpnia. Intensywna praca całego zespołu zaowocowała 
przygotowaniem „Wioski LGD”.

Ta największa impreza plenerowa na naszym obszarze ściągnęła czter-
dziestotysięczną publiczność, której znaczna część odwiedziła naszą 
wioskę. Odwiedzający mieli okazję uczestniczyć w kilku ciekawych wy-
darzeniach i obejrzeć wiele oryginalnych stoisk.

Gminy członkowskie naszej LGD zaprezentowały się bogato i różnorod-
nie. Jedne nawiązywały do tradycji, inne prezentowały obecną ofertę 
turystyczną, gospodarczą. Serwowano też regionalne potrawy, panie 
z kół gospodyń wiejskich śpiewały ludowe piosenki. Stoiska tętniły 
życiem do późnych godzin popołudniowych. Niecodzienną atrakcję 
przygotowały panie z gminy Zakrzew – Mistrzynie Polski Ludowych 
Zespołów Sportowych w przeciąganiu liny . Zaprosiły do zabawy dzieci 
i dorosłych, a w efekcie było dużo śmiechu i zaskakujących wyników.

Można też było obejrzeć i kupić produkty regionalne naszych wystaw-
ców – obrazy, wyroby garncarskie, snycerskie, bibułkarskie, miody, za-
poznać się z ofertą wypoczynkowo – gastronomiczną gospodarstwa 
agroturystycznego.

Stoisko LGD „Kraina wokół Lublina” tradycyjnie miało do zaofero-
wania materiały informacyjne dotyczące statutowej działalności 
Stowarzyszenia i możliwości aplikowania o środki pomocowe UE. 

Jednak na festynie największym zainteresowaniem cieszyła się nasza 
„MENNICA”. Zaoferowaliśmy bowiem naszym gościom możliwość sa-
modzielnego wybicia pamiątkowej monety z naszym logo.

Program artystyczny przeplatany konkursami i aukcją obrazów zado-
wolił (mamy nadzieję) oczekiwania Gości Festynu. Poza występami lo-
kalnych zespołów: Orkiestry Dętej z Krzczonowa, Koła Gospodyń Wiej-
skich z Piotrowic Wielkich, Kapeli Ludowej „Cyja” mieliśmy przyjemność 
gościć na naszej estradzie zespół „Jesieny” z Korca na Ukrainie. Artyści 
ukraińscy oczarowali publiczność niezwykłym kunsztem wokalnym, 
przepięknymi melodiami i niezwykłym zaangażowaniem artystycznym 
wykonawców podczas prezentowania utworów.

Plener malarski zgromadził artystów – amatorów, którzy próbowali 
swych sił w zmaganiach z płótnem, wizją artystyczną i zaglądającymi 
przez ramię kibicami. Nad artystami i całością przedsięwzięcia czuwała 
pani Stanisława Kotarska - malarka z Konopnicy. Powstałe podczas ple-
neru prace zostały wystawione na aukcji. Prowadząca aukcję pani Beata 
Janiszewska – Brudzisz z dużym kunsztem zmobilizowała publiczność 
do hojności. Udało się sprzedać 8 prac za łączną kwotę 1200 zł, która 
została przekazana na rzecz Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej.

Opisując Wioskę LGD or-
ganizowaną w bieżącym 
roku w ramach Dożynek 
Wojewódzkich, Powiatu 
Lubelskiego i Gminy Ko-
nopnica nie sposób nie 
wspomnieć o głównej 
atrakcji „Konkursie na 
najsmaczniejszy produkt 
kulinarny z terenu Lokal-
nej Grupy Działania „Kra-
ina wokół Lublina”. Celem 
konkursu była: identy-
fikacja i zgromadzenie 
wiedzy o potrawach re-
gionalnych, wyszukanie 
produktów regionalnych, 
które mogłyby się stać 
wizytówką naszej LGD, 

WIOSKA LGD, Radawiec 2011

Można było oglądać, smakować, zbierać informacje, foldery. 

Produkty regionalne LGD Konkurs kulinarny

Plener malarski



promocja produktów regionalnych oraz wymiana doświadczeń kuli-
narnych pomiędzy uczestnikami. W tym roku konkurs rozstrzygany był 
w trzech kategoriach: potrawa z ziemniaków, nalewka, sałatka/surówka 
warzywna lub owocowa z pokazem dekorowania (przy ocenie sałatki 
była brana pod uwagę estetyka dekoracji i sposób wykonania). Spośród 
26 produktów zgłoszonych do konkursu wyboru najsmaczniejszych po-
traw i nalewek dokonała komisja konkursowa oraz publiczność. Poniżej 
prezentujemy laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach.

KONKURS NA „NAJSMACZNIEJSZY PRODUKT KULINARNY 
KRAINY WOKÓŁ LUBLINA” KATEGORIA 

„POTRAWA Z ZIEMNIAKÓW”

KATEGORIA SAŁATKA/SURÓWKA WARZYWNA

KATEGORIA NALEWKA

KONKURS PUBLICZNOŚCI NA NAJSMACZNIEJSZA POTRAWĘ

Podczas festynu został również 
rozstrzygnięty konkurs foto-
graficzny „Kraina wokół Lublina 
w obiektywie”. Wystawa 20 foto-
grafii promujących walory naszego 
obszaru przyciągnęła uwagę wielu 
osób. W tym konkursie w roli juro-
rów wystąpiła publiczność. W jej 
ocenie zwyciężyła praca Agniesz-
ki Misiura „Tęcza” (poniżej wyniki 
konkursu) a wszystkie zdjęcia bio-
rące udział w konkursie można 
obejrzeć na stronie internetowej 
www.krainawokollublina.pl

KONKURS FOTOGRAFICZNY 
„KRAINA WOKÓŁ LUBLINA W OBIEKTYWIE”

MIEJSCE NAZWA POTRAWY WYKONAWCA

I Pączki ziemniaczane Hanna Dziadosz KGW Olszanka

II Zawijas nasutowski Dom Nasutów

III Bychawska zupa wędzona Mariusz Sawicki 
Grill Bar w Bychawie

MIEJSCE NAZWA POTRAWY WYKONAWCA

I Sałatka warzywna 
z brokułu

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

Oddz. w Bełżycach

II Sałatka z ogórków  
„Łódeczki” Teresa Pawlak KGW Olszanka

III Sałatka z darów 
wiejskiego sadu Halina Grzesiak KGW Olszanka

MIEJSCE NAZWA WYKONAWCA

I Nalewka owocowa 
- Aroniówka

Zespół Śpiewaczy 
z Wojcieszyna

II Nalewka chłopska 
z miodem Bogumiła Wójcik KGW Olszanka

III Nalewka malinowa Janina Podleśna

KATEGORIA NAZWA POTRAWY WYKONAWCA

Potrawa 
z ziemniaków Pierogi z ziemniaków Urszula Anasiewicz 

Wioletta Klugier

Sałatka 
warzywna/

wocowa

Sałatka warzywna 
z brokułu

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

Oddz. w Bełżycach

Nalewka Nalewka owocowa 
(aroniówka)

Zespół Śpiewaczy 
z Wojcieszyna

MIEJSCE TYTUŁ FOTOGRAFII AUTOR

I Tęcza Agnieszka Misiura, zam. Biskupie 
Kolonia, gm. Wólka

II Łąki majowe Wojciech Domownik, zam. Wola 
Niemiecka, gm. Niemce

III Droga skrzyniecka Józef Kasprzak, zam. Bełżyce

Wszystkim wystawcom, artystom, publiczności dziękujemy gorąco za 
udział w Festynie i zapraszamy za rok!

Odbyło się:
01.06-01.08.2011r. – Konkurs fotograficzny Kraina wokół Lublina w obiektywie. 
14.06.2011 – zakończenie I/2011 naboru wniosków za pośrednictwem LGD 
„Kraina wokół Lublina” – wpłynęło ogółem 69 wniosków w tym: 41 w ramach 
„małych projektów”; 14 w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsię-
biorstw”; 7 w ramach „Odnowy i rozwoju wsi”; 7 w ramach „Różnicowania w 
kierunku działalności nierolniczej”
15.06.2011r. – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
19.06.2011r. – Festyn „Razem z LEADEREM” w Niemcach 
21.06.2011r. – Zebranie Rady LGD
21.06.2011r. – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
24.06.2011r. – Posiedzenie Zespołu Oceniającego wnioski złożone w I/2011 
naborze wniosków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalno-
ści nierolniczej”
27.06.2011r. – Posiedzenie Zespołu Oceniającego wnioski złożone w I/2011 
naborze wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
27.06.2011r. – Posiedzenie Zespołu Oceniającego wnioski złożone w I/2011 
naborze wniosków w ramach działania „małe projekty”
30.06.2011r. – Posiedzenie Zespołu Oceniającego wnioski złożone w I/2011 
naborze wniosków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw”
04.07.2011r. – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
05.07.2011r. – Zebranie Rady LGD - ocena projektów złożonych w I/2011 
naborze wniosków 
22. 07. 2011r. – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
25.07.2011r. – Zebranie Rady LGD, ostateczny wybór projektów do realizacji 
złożonych w I/2011 naborze wniosków 
29.07.2011r. – Spotkanie aktywizujące pt. „Turystyka aktywna na terenie LGD 
„Kraina wokół Lublina” – prezentacja ofert turystycznych powstałych na bazie 
istniejącego potencjału przyrodniczego obszaru.
21.08.2011r. – Udział LGD w Dożynkach Gminnych w gminach: Jabłonna, 

Niemce, Bychawa, Wysokie, Garbów, Zakrzew, Niedrzwica Duża , Krzczonów
28.08.2011r. – Wioska LGD organizowana w ramach Dożynek Wojewódzkich, 
Powiatu Lubelskiego oraz Gminy Konopnica odbywających się w Radawcu 
30.08.2011r. – Szkolenie z rozliczania „małych projektów” (opracowywanie 
wniosku o płatność), Lublin, Starostwo Powiatowe 
04.09.2011r. – Udział LGD w Dożynkach Gminnych w gminach: Strzyżewice, 
Głusk
10.09.2011r. – Udział LGD w Turnieju Piłkarskim OSP z Gminy Konopnica 
11.09.2011r. – Udział LGD w Dożynkach Gminnych w gminach: Wólka, Bełżyce 
15.09.2011r. – Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia
23, 28, 30. 09.2011r. oraz 04.10.2011r. – Warsztaty z opracowywania doku-
mentacji aplikacyjnej w ramach „małych projektów” : w Dysie gm. Niemce, 
w Lublinie (Starostwo Powiatowe), w Bychawie (Urząd Miasta), 
w Kozubszczyźnie (Urząd Gminy Konopnica).
26.09.2011r. – Rozpoczęcie II/2011 naboru wniosków za pośrednictwem LGD 
„Kraina wokół Lublina” (patrz ogłoszenie s. 4)

Odbędzie się:
01.10-01.12.2011r. – Konkurs plastyczny „Moja miejscowość coraz piękniejsza” 
dla uczniów szkół podstawowych z obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” 
20-22.10. 2011r. – Wyjazd studyjny dla członków LGD nt. dobrych praktyk 
związanych z działalnością LGD „Nasze Roztocze” oraz LGD „Ziemia Zamojska” 
25.10.201r. – zakończenie II/2011 naboru wniosków za pośrednictwem LGD 
„Kraina wokół Lublina” 
Październik 2011r. – szkolenie dla przedsiębiorców z obszaru LGD „KwL” nt. 
dobrych praktyk w pozyskiwaniu funduszy na rozwój przedsiębiorczości 
w ramach programu LEADER 
Październik-listopad 2011r. – ocena oraz wybór projektów do dofinanso-
wania przez Radę LGD złożonych w ramach II/2011 naboru wniosków za 
pośrednictwem LGD „KwL” 

Kalendarium

Zwycięskie zdjęcie „Tęcza”



Forum Debaty 
Publicznej

Konferencja w Kancelarii Prezydenta RP „Małe projekty – 
wielka sprawa” 14 lipca 2011 roku

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli Lokalnych Grup 
Działania i Urzędów Marszałkowskich z całej Polski. 
Również przedstawicielki naszej LGD miały przyjem-
ność uczestniczyć w Forum.

Podczas spotkania przedstawiono doświadczenia be-
neficjentów , Lokalnych Grup Działania i Urzędów Mar-
szałkowskich dotyczące „Małych projektów”. Po prezen-
tacji doświadczeń, w trakcie dyskusji padły postulaty 
o uproszczenie wniosku, ułatwienie sposobu finan-
sowania dla organizacji pozarządowych (na przykład 
stworzenie systemu kredytowego), umożliwienie szko-
łom wiejskim aplikowanie w ramach małych projektów, 
zwiększenie kwoty dofinansowania, możliwość monito-
rowania wdrażanych projektów przez LGD, utworzenie 
ogólnopolskiej bazy danych wdrażanych projektów, 
zmianę formy dofinansowania z refundacji na dota-
cję, podniesienie kwoty dotacji do co najmniej 80%; 
skrócenie okresu weryfikacji wniosków w Urzędzie Mar-
szałkowskim.

W drugiej części obrad omówiono przyszłość Leader`a 
w Europie i w Polsce. W toku debaty uznano konieczność 
utworzenia Krajowej Sieci Lokalnych Grup Działania

Główny wniosek z debaty: „W Leaderze chodzi o two-
rzenie możliwości i mobilizowanie mieszkańców wsi 
do działań dla poprawy życia i przyszłości. Działania 
idące w tym kierunku będą łatwiejsze kiedy współpraca 
między Lokalnymi Grupami Działania, Urzędami Mar-
szałkowskimi i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa będzie przebiegała bez zakłóceń i ze zrozu-
mieniem wszystkich zainteresowanych stron”.

W okresie zimowo wiosennym bieżącego roku uczestniczyliśmy 
w targach turystycznych w Warszawie i Kielcach (zob. Biuletyn nr 5 i 6). 
Każdy nasz pobyt wiązał się z promocją obszaru „Krainy wokół Lublina”. 
Na stoiskach wystawienniczych towarzyszyli nam właściciele gospo-
darstw agroturystycznych. 

Kiedy sezon wakacyjny dobiegł końca – zadaliśmy sobie pytanie – czy 
i w jakim stopniu nasze wspólne działania przyczyniły się do zwięk-
szenia liczby turystów w agrokwaterach prezentujących swoją ofertę 
na targach. Efekty okazały się jak najbardziej pozytywne. W gospodar-

stwach „Dębina”, „Jaworowa Górka” i „U Gieni” pojawili się goście z Rze-
szowa, Śląska, Stalowej Woli, Warszawy, Bełchatowa, którzy informację 
o ofercie pobytu w gospodarstwach pozyskali na targach. Wszyscy 
goście byli zauroczeni przyjęciem, atmosferą, urokiem miejsc i ludzi 
poznanych w trakcie wypoczynku.

Oto fragment listu gości, którzy odwiedzili agrokwaterę „U Gieni”:

„Na pomysł spędzenia urlopu w Kiełczewicach Dolnych wpadłam w ubie-
głym roku, podczas Targów Turystycznych w Warszawie, gdzie spotkałam 
p. Gienię Baran. Po ciekawej rozmowie na temat gminy Strzyżewice oraz 
degustacji wyrobów kulinarnych p. Gieni postanowiliśmy z mężem przyje-
chać do Kiełczewic. Nie byliśmy dotąd w tej części Polski, a zachęceni opi-
sem wsi, jej walorów, a także samego gospodarstwa p. Gieni podjęliśmy 
decyzję o wyjeździe. I nie pomyliliśmy się. Cisza, spokój, a także możliwość 
obcowania z licznymi zwierzętami w gospodarstwie spowodowały, że 
odpoczęliśmy i nabraliśmy sił. Na pożegnanie p. Gienia podarowała nam 
słoiczki ze swoimi wyrobami, które w długie i zimne dni będą nam przypo-
minać o naszym pobycie w Kiełczewicach. W tym miejscu warto poddać 
pod rozwagę pomysł rozreklamowania w kraju turystyki agroturystycznej 
w Gminie. W dzisiejszym zabieganym świecie to oaza spokoju, a ludzie mili 
i życzliwi.”

Takie i temu podobne opinie sprawiają, że z wielką radością podejmu-
jemy dalsze działania pomagające wypromować „Krainę wokół Lubli-
na” jako miejsce wspaniałego wypoczynku i licznych atrakcji turystycz-
nych.

Co słychać w gospodarstwach agroturystycznych?

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE 
DLA WNIOSKODAWCÓW

•	 Trwa	 II/2011	 nabór	 wniosków	 za	 pośrednictwem	 LGD	 „Kraina	 wokół	 Lublina”. 
Zachęcamy do korzystania ze spotkań informacyjnych, warsztatów szkoleniowych 
oraz doradztwa realizowanego przez pracowników biura LGD „Kraina wokół Lubli-
na” (aktualne terminy na stronie www.krainawokollublina.pl). Z uwagi na aktuali-
zację dokumentacji aplikacyjnej (wprowadzenie nowej wersji wniosku aplikacyj-
nego oraz szereg zmian w instrukcji do wniosku) ważne jest, aby wnioskodawcy 
kontaktowali się przed przystąpieniem do opracowania wniosków z pracownika-
mi biura (w terminie od 26.09 do 25.10 informacje udzielane są biurze w godz. 
od 7.30 do 18.00) 

•	 W	celu	ułatwienia	przygotowania	wniosku	o	przyznanie	pomocy	został	opraco-
wany aktywny formularz wniosku w wersji 5 z w formacie WoPP Adobe Reader do 
edycji (.pdf ) – wersja 5z.

 Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja ak-
tywnego formularza) Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną 
na nośniku danych (zalecane jest przekazywanie wniosku na płycie CD/DVD), co 
wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku. Na ww. nośniku danych powinien znaj-
dować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie PDF. Na każdej 
stronie wniosku (na dole strony pośrodku) znajduje się unikalna suma kontrolna, 
która powinna być zgodna w obydwu wersjach wniosku – elektronicznej zapisa-
nej na płycie CD/DVD oraz wersji papierowej.

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

•	 Należy	również	zapoznać	się	z	procentowymi	wartościami	realizacji	wskaźników	
produktu aktualnych dla II/2011 naboru wniosków (zamieszczone na stronie 
www.krainawokollublina.pl zakładka: nabór wniosków).

•	 Wniosek	powinien	być	złożony	w	dwóch	egzemplarzach	(oryginał	i	kopia).	Do	jed-
nego egzemplarza wniosku należy obowiązkowo dołączyć „Oświadczenie Wnio-
skodawcy o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru operacji przez Radę Lo-
kalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”. Brak oświadczenia uniemożliwi 
ocenę wniosku przez Lokalną Grupę Działania. 



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestujàca w obszary wiejskie.
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    Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o II naborze wniosków w 2011 roku 

o przyznanie pomocy ogłaszanym przez 
Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego 

„Kraina wokół Lublina”
 w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

 Małe projekty (limit dostępnych środków – 411 626,85 zł)
Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków – 1 742 275,00 zł)

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 26 września do 25 października 2011 r.
2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin 

Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100, tel. 81 532 30 65 
3/  Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7:30 – 18:00.
4/ Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz 

z wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru operacji 
przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są:
- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, 

ul. Stefczyka 3b, 
- w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” 

przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100,
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” www.krainawokollublina.pl 

w zakładce „Nabór wniosków”, 
5/ Kryteria wyboru projektów przez LGD w ramach działania „małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” określone i opisane zostały 

w Lokalnej Strategii Rozwoju (rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl .
6/ Ponadto do wniosku należy dołączyć : 

- Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin 
Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” odpowiednio dla poszczególnych działań.

 Wzory wyżej wymienionych oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej 
http://krainawokollublina.pl w zakładce „Nabór wniosków”

7/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: 
 Do dofinansowania zakwalifikowane będą operacje, które w ocenie wg Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskają minimalną liczbę 

punktów:
- dla działania: „Odnowa i rozwój wsi” 3 pkt 
- dla „małych projektów” 4 pkt

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013


