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Szczegółowe informacje na stronach 4-5

Celem projektu jest  promocja walorów kulturowych  
(tradycje kulinarne)  obszaru partnerskich lokalnych grup 
działania  i wykorzystanie potencjału produktów lokalnych 
i tradycyjnych do rozwoju aktywności i przedsiębiorczości 
jego mieszkańców. Projekt skierowany jest do mieszkańców 
obszarów partnerskich LGD, wytwórców produktów lokal-
nych i tradycyjnych, restauratorów, członkiń KGW, właści-
cieli gospodarstw agroturystycznych oraz wszystkich zainte-
resowanych tematyką produktów tradycyjnych. Pragniemy 
między innymi zwiększyć zainteresowanie produktami  
tradycyjnymi i lokalnymi wywodzącymi się z obszaru part-
nerskich LGD na obszarze całego kraju, aktywizować miesz-
kańców naszego obszaru w kierunku rozwoju przedsiębior-
czości  w oparciu o lokalne zasoby - tradycje kulinarne.
Realizacja projektu polegać będzie na zorganizowaniu:

•	 41 spotkań  – warsztatów kulinarnych (w tym 20  
na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina”), podczas 
których odbywają się pokazy sporządzania tradycyjnych 
potraw oraz prezentacja potraw charakterystycznych 
dla danej miejscowości, gminy wykonywanych przez 
mieszkańców. Analizowane będą również potrawy pod 
kątem rejestracji na Liście Produktów Tradycyjnych.

•	 3 spotkania informacyjno – promocyjne (po jednym 
na obszarze partnerskich LGD)

•	 Udział w Targach produktów Regionalnych „Regiona-
lia” w Warszawie. Na stoisku wystawienniczym promo-
wać się będą wytwórcy produktów zarejestrowanych  
na Liście Produktów Tradycyjnych Województwa  
Lubelskiego.

•	 3 Festiwale kulinariów i sztuki ludowej – 22 czerwca 
w Dylach koło Biłgoraja, 29 czerwca w Trzydniku Du-
żym oraz  31 sierpnia w Radawcu gmina Konopnica.

•	 Elementem promocji produktów oraz miejsc 
ich wytwarzania i tradycji z tym związanych  
będzie realizacja cyklu filmów promocyjnych  
ZASMAKUJ W TRADYCJI emitowanych  
na antenie TVP Lublin. Emisja od kwietnia  
do czerwca co drugą niedzielę o godzinie 17.45.

•	 W ramach projektu powstanie również Przewodnik 
Kulinarny „Zasmakuj w Tradycji”, w którym przed-
stawiony zostanie  potencjał kulturowy, przyrodniczy  
i historyczny obszaru partnerskich LGD poprzez pre-
zentację tradycji kulinarnych, sposobu ich  wytwa-
rzania, miejsc występowania oraz  wytwórców tych  
produktów.

O warsztatach kulinarnych piszemy na stronie 6.

P R O J E K T  W S P Ó Ł P R A C Y
Trzy lokalne grupy działania – LGD „Kraina wokół  
Lublina”, LGD „Ziemia Biłgorajska” i LGD Ziemi  

Kraśnickiej rozpoczęły realizację projektu współpracy 
„ZASMAKUJ W TRADYCJI”.
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16 marca w restauracji „Stary Młyn” w Bełżycach 
Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lubli-

na” zorganizowała I Forum dyskusyjne pt. „Kobieta- 
Mężczyzna- i Stereotypy”.

W spotkaniu uczestniczyło niemal 100 osób z tere-
nu Powiatu Lubelskiego. Wśród zaproszonych  gości  
znaleźli się zarówno przedstawiciele sektora publiczne-
go, społecznego jak i gospodarczego. Gościliśmy wie-
le aktywnych kobiet, które dzielą swój czas pomiędzy 
dom, pracę zawodową oraz działalność społeczną.
 
W programie Forum umieściliśmy panel dyskusyjny,  
w którym na temat roli społecznej, rodzinnej oraz  
zawodowej współczesnej kobiety rozmawiali: poseł  
na sejm Genowefa Tokarska, starosta lubelski oraz prezes  
Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” Paweł  
Pikula, przedstawiciele przedsiębiorców: Daria Studzian 
oraz Wojciech Golus,  a także osoby zajmujące się dzia-
łalnością społeczną: Grażyna Nowicka oraz Artur Płaza. 
Moderatorem spotkania była wiceprezes LGD Beata  
Janiszewska-Brudzisz.

W części dotyczącej roli kobiety i spotykanych  
stereotypów w życiu publicznym, zapytaliśmy o to,  
jak nasi goście radzą sobie z narzuconymi rolami kobiety,  
mężczyzny w codziennym życiu osób publicznych  
i co można zrobić, aby młode pokolenia były bardziej 
otwarte i tolerancyjne? 

Kolejnych gości zapytaliśmy o to, czy w bizne-
sie, zwłaszcza w dziedzinach technicznych, jest 
miejsce dla kobiet i jak radzą sobie z podziałem  
tradycyjnych ról jeśli się już zajmą prowadze-
niem firmy. Partnerstwo po polsku. Dom, dzieci  
i ściera to ciągle „babskie sprawy”? Model partnerski ?  
I co z tego w praktyce wynika? Jak radzić sobie z part-
nerstwem, równouprawnieniem pełniąc rolę w biznesie?   
Jak postrzegana jest kobieta w biznesie, czy interesy  
łatwiej  załatwia się z kobietami czy mężczyznami?

Z przedstawicielami sektora społecznego mówiliśmy  
o przeważającej aktywności kobiet w tym zakresie.  
Zastanawialiśmy się,  czy kobieta to tylko dodatek 
– kwiatek do kożucha w organizacji przedsięwzięć  

kulturalnych, społecznych, czy może siła napędowa 
tychże wydarzeń?

Paneliści z dużym poczuciem humoru wypowiadali się, 
a ich wypowiedzi spotkały się z życzliwym przyjęciem 
słuchaczy. Niektóre sformułowania powtarzane były  
w kuluarach przy kawie. 
Na temat blasków i cieni sukcesu wypowiadały  
się aktywne kobiety z terenu LGD : Izabela Jakubowska, 
Magdalena Sałek oraz Małgorzata Gałka. Panie opowie-
działy o swojej drodze w pokonywaniu wielu trudności, 
ale także o satysfakcji i radości z dokonanych „małych 
cudów”  dla swoich lokalnych społeczności. 

Wnioskiem z Forum jest to, że stereotypy istnieją jako 
zasady określające nasze zachowanie. Wynikają z nasze-
go postrzegania rzeczywistości, naszych ról przypisa-
nych określonej płci od początku istnienia. Nie można 
jednak pozwolić na to, aby one narzucały nam wzor-
ce zachowań, od których nie będziemy chcieli odejść.  
Każdy człowiek ma prawo do rozwoju, do samoreali-
zacji. Jeśli jest to na dodatek wykorzystywane w celu 
motywowania innych, inicjowania aktywności w śro-
dowiskach lokalnych, to tylko należy takim osobom  
pogratulować i trzymać za nie kciuki.

Podczas spotkania można było skorzystać z oferty firm, 
które przygotowały swoje stoiska. Goście forum mieli 
możliwość nabycia biżuterii, kosmetyków oraz skorzy-
stania z porad brafitterki.

KOBIETA – MĘŻCZYZNA – I STEREOTYPY

LGD „Kraina wokół Lublina” zaprosi-
ła mieszkańców terenu objętego LSR  

do gościnnego Regionalnego Ośrodka Kultury i Spor-
tu w Krzczonowie na imprezę promocyjną pn. „Nasze 
świetlice II”.  
W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanoc-
nymi zaproponowano warsztaty o tej tematyce. Panie 
mogły tu poznać tajniki malowania pisanek techniką  
batikową czyli tradycyjną krzczonowską metodą  
pisania woskiem. Mistrzynią w pisaniu właśnie takich  
pisanek jest nieoceniona Pani Bogusia Wójcik.  Można 
o niej powiedzieć, że to „człowiek orkiestra rękodzieła”. 
Pani Bogusia kultywuje często już zapomniane metody  
wyrabiania przedmiotów ozdobnych. Na zajęcia przy-
gotowała  kilkadziesiąt wzorów pisanek krzczonow-
skich. Dzięki temu uczestniczki miały z czego czerpać 
inspiracje dla swoich prac. 

W tym czasie druga grupa ozdabiała kolorowe  
pisanki poprzez „drapanie”. Tutaj również instruktor-
ką była mieszkanka gminy Krzczonów Pani Marianna 
Świerzawska. Z dużym zaangażowaniem opowiadała  
o stosowanej przez siebie metodzie wykonywania pisa-
nek. Zaprezentowała ok. 100 zrobionych przez siebie  
pisanek, wszystkie zachwycały wzorami oraz dokładno-
ścią wykonania. Ta metoda wymagała od uczestniczek  
pełnego skupienia oraz nieograniczonej wyobraźni.  
Powstały pisanki o różnych wzorach i  ciekawych  
motywach.
Kolejną grupą warsztatów były warsztaty wyrobu 
palm. Panie swoich sił próbowały w tworzeniu palm 
tradycyjnych – krzczonowskich oraz garbowskich. 
Palma krzczonowska powstaje wyłącznie z natural-
nych materiałów takich jak: zasuszone trawy, kwiaty, 
jak też zielony bukszpan czy gałązki wierzby. Instruk-
torka Pani Irena Złoto przygotowała dla uczestni-
czek całe naręcza tychże materiałów. Panie najpierw  
w skupieniu słuchały o zasadach jakich trzeba przestrze-
gać przy robieniu palmy, a potem przystąpiły do  własno-
ręcznego wykonywania.  Tutaj również Pani Irena zadbała  

o „ściągawki” w postaci gotowych palm.
Palma garbowska to niezwykle pracochłonna  
ale równie piękna palma wykonana z kwiatów z krepiny. 
Pani Elżbieta Prażmo jedna z „garbowskich kwiaciarek” 
instruowała panie w niełatwej technice wyrobu kwia-
tów z krepiny. Uczestniczki najpierw musiały wykonać 
kwiaty, a potem pod kierunkiem Pani Elżbiety Prażmo 
komponowały swoje palmy. Jako wzory posłużyły  
palmy wykonane przez instruktorkę. Intensywna praca 
trwała około 3 godziny, ale przyniosła dużo satysfakcji 
uczestniczkom. Ciekawą formą recyklingu przeczyta-
nych gazet jest wiklina papierowa. W trakcie spotka-
nia zaproponowano Paniom warsztaty wyrobu z wikli-
ny papierowej. Pozostając w klimacie wielkanocnym  
produktem końcowym tych warsztatów był koszy-
czek. Pani Anna Kukawska z cierpliwością tłumaczy-
ła oraz pokazywała uczestniczkom technikę splatania,  
która tylko z pozoru wydaje się prosta. Zaprezentowała 
również wykonane przez siebie przedmioty. Na pewno  
po tych warsztatach recykling gazet w przedmio-
ty dekoracyjne, czy też użytku domowego znaczenie 
wzrośnie. Uczestniczki również z wielkim zaangażo-
waniem przygotowywały stroiki wielkanocne. Pani  
Kowalczyk zaproponowała samodzielne przygotowanie 
wianka z brzozowych witek oraz ozdobienie go. Wianki 
mogą tworzyć wspaniałą dekoracje stołu wielkanocne-
go bądź po powieszeniu na drzwi witać naszych gości. 
Wykorzystanie ogólnie dostępnych materiałów  oraz 
technik jest inspiracją do organizowania tego typu zajęć  
w świetlicach wiejskich oraz inkubatorach rzemiosła.
Na zakończenie warto wspomnieć, że ROKiS w Krzczo-
nowie, Gospodarstwo Agroturystyczne Pani Bogumiły 
Wójcik oraz Multimedialna Izba Tradycji w Garbowie 
należą do Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa Tradycja”.  
Tak więc odwiedzając  te  miejsca z pewnością zoba-
czymy  tradycyjne wyroby oraz  możemy wziąć udział         
w warsztatach rękodzieła.

„NASZE ŚWIETLICE II”
I Forum dyskusyjne  
Lokalnej Grupy Działania  

„Kraina wokół Lublina”
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UWAGA
WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW

NOWY NABÓR WNIOSKÓW DLA DZIAŁAŃ 
„MAŁE PROJEKTY”, „TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW”

22 kwietnia – 8 maja 2014 roku

W  związku z I/2014 naborem wniosków za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina” informujemy,  
że codziennie od poniedziałku do piątku  w godzinach pracy biura LGD  można skorzystać z bezpłatnego   
doradztwa związanego z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu udzielanego przez pracowników biura  
LGD „Kraina wokół Lublina”.

Przed przystąpieniem do opracowania wniosku o przyznanie pomocy należy zapoznać się z zapisami zaktu-
alizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” (wersja aktualna na stronie  
www.krainawokollublina.pl) 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 I/2014 naboru wniosków (zamieszczone  są na stronie www.krainawokollublina.pl zakładka: nabór wniosków). 
Przypominamy również, że ostateczna liczba przyznanych punktów, od której zależy miejsce projektu na liście 
rankingowej jest  wyliczona przy uwzględnieniu procentowej realizacji wskaźników produktów założonych  
w LSR. Tabela z procentowymi wartościami realizacji wskaźników produktu zamieszczona jest  wraz z dokumenta-
mi dotyczącymi naboru wniosków w ramach poszczególnych działań.

W ramach „Małych projektów” limit dostępnych środków wynosi 1  000  000,00 zł  i dotyczy  
wyłącznie przedsięwzięć przedstawionych w tabeli obok.

W ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” limit dostępnych środków wynosi 
800 000,00 zł; tabela poniżej.

Wzór formularzy wniosków o przyznanie pomocy dla „małych projektów” i „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”, 
kryteria wyboru operacji zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dokumenty niezbędne do wyboru operacji przez 
LGD dostępne są  w siedzibie LGD „Kraina wokół Lublina” przy ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin oraz  
na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl w zakładce „Nabór wniosków” .

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy do naszego biura w celu uzyskania bliższych infor-
macji na temat naboru oraz prawidłowego przygotowania wniosku.

Wnioski przyjmowane będą w biurze LGD „Kraina wokół Lublina” 20-016 Lublin,  ul. Narutowicza 37/5 
tel./fax 81 532 30 65 w godzinach 7:30 – 17:00

LP. PRZEDSIĘWZIĘCIE ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA

1 Szlaki i obiekty turystyczne

- budowa lub modernizacja obiektów publicznych służących rozwojowi turystyki; zakup 
takich obiektów np. na centrum informacji turystycznej;
- zagospodarowanie (odnowa) centrów wsi znajdujących się na szlakach turystycznych;
- zagospodarowanie miejsc związanych z ruchem turystycznym (parkingi, oświetlenie tych 
miejsc, chodniki przy tych miejscach);
- wytyczenie i oznakowanie tras turystycznych; 
- budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej;

2 Sztuka kulinarna Krainy wokół Lublina

- szkolenia, warsztaty na temat kulinarnych produktów lokalnych;
- promocja kulinarnych produktów lokalnych (certyfikacja produktów, wydawnictwa, udział 
w targach, organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych o charakterze promocyjnym);
-  budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzysty-
wanych do prowadzenia sprzedaży gastronomicznych produktów lokalnych;
- budowa, adaptacja niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyj-
nego wyrobu gastronomicznych  produktów lokalnych;
- zakup wyposażenia, materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji tradycyjnych 
wyrobów gastronomicznych produktów lokalnych.

3 Oferta turystyki aktywnej i ekoturystyki

- utworzenie nowych lub modernizacja istniejących przedsiębiorstw świadczących usługi 
turystyczne;
- rozszerzenie oferty istniejących przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne;
- utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji tury-
stycznej;
- utworzenie lub zmodernizowanie stron internetowych związanych tematycznie z ofertą 
turystyczną obszaru LSR.

4 Produkty charakterystyczne dla obszaru 
LGD

- budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzysty-
wanych do prowadzenia sprzedaży produktów lokalnych;
- budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzysty-
wanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych;
- szkolenia (warsztaty, udział w targach) w zakresie promocji turystycznych i kulturowych 
produktów lokalnych;
- zakup wyposażenia, materiałów, maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji tradycyjnych 
produktów lokalnych.

5 Usługi turystyczne z zakresu gastronomii, 
miejsc noclegowych i agroturystyki

- tworzenie nowych i modernizacja istniejących gospodarstw agroturystycznych;
- tworzenie nowych i modernizacja istniejących przedsiębiorstw świadczących usługi z zakre-
su gastronomii i miejsc noclegowych.
- rozszerzenie oferty istniejących przedsiębiorstw i kwater agroturystycznych świadczących 
usługi turystyczne;
- kwalifikacja i kategoryzacja przedsiębiorstw i kwater agroturystycznych i miejsc noclego-
wych 
- promocja usług turystycznych z zakresu gastronomii, miejsc noclegowych i agroturystyki.

6 Usługi turystyczne z zakresu gastronomii, 
miejsc noclegowych i agroturystyki.

- odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków;
- promowanie, zachowanie, odtwarzanie, zabezpieczanie lub oznakowanie cennego lokalnego 
dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego.

7 Imprezy kulturalne, imprezy sportowe i 
wydarzenia edukacyjne

- organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych 
z promocją lokalnych walorów;
- organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym;
- kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;
- kultywowanie języka regionalnego i gwary;
- kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła.

8
Zespoły i zorganizowane grupy działające 

w sferze kultury i sportu

- promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia;
- kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów;
- kultywowanie języka regionalnego i gwary;
- kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
- zakup strojów i instrumentów dla zespołów artystycznych, w tym grup folklorystycznych.

9 Obiekty sportowe- (zakres rozszerzony)

- budowa nowych, modernizacja lub wyposażenie istniejących obiektów sportowych w celu 
przystosowania do organizacji zawodów sportowo-pożarniczych według wymagań „REGU-
LAMINU ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY 
POŻARNYCH”  zatwierdzonego przez Zarząd Główny Związku OSP RP oraz Komendę 
Główną PSP

10 „Zielone Strefy”

- budowa lub modernizacja obiektów użyteczności publicznej np. (place zabaw, boiska, skwe-
ry, place przy świetlicach, zaplecza socjalne przy obiektach sportowych, świetlice wiejskie, 
instytucje kultury, obiekty usługowe z wykorzystaniem technologii uwzględniających odna-
wialne źródła energii: (np. oświetlenie fotowoltaiczne, instalacje solarne, pompy ciepła itp.)

LP. PRZEDSIĘWZIĘCIE ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA

1 Tworzenie i modernizacja przedsiębiorstw
Zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń w celu utworzenia nowych lub modernizacji istnie-
jących przedsiębiorstw z wyłączeniem przedsiębiorstw branży turystycznej i gastronomicz-
nej.

M A Ł E  P R O J E K T Y

T W O R Z E N I E  I  R O Z W Ó J  M I K R O P R Z E S D S I Ę B I O R S T W

…SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE TEMATYCZNEGO ZAKRESU NABORU

! !
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WARSZTATY PRODUKTU LOKALNEGO
To jedno z działań projektu współpracy  
„Zasmakuj w Tradycji”(patrz s.1). 
Na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina” odbyły  
się do tej pory w Leścach (gmina Garbów), Ćmiłowie 
(gmina Głusk), Radawcu Dużym (gmina Konopnica), 
Dąbrowicy (gmina Jastków), Bełżycach, Borzechowie  
i Piotrkowie (gmina Jabłonna). 

Warsztaty odbywają się w świetlicach, Gminnych  
Centrach Kultury i innych obiektach turystyczno -  
gastronomicznych, które otrzymały dofinansowanie  
za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina”.  
Biorą w nich udział osoby zainteresowane kulinariami, 
zwłaszcza tradycyjnymi. Pod okiem profesjonalnych  
kucharzy uczestnicy przygotowują dwie potrawy  
z Listy Produktów Tradycyjnych Województwa Lubel-
skiego oraz prezentują własne–najczęściej przygotowy-
wane według przepisów przekazywanych w rodzinach  
od pokoleń. Większość prezentowanych przez uczestnicz-
ki warsztatów potraw to przepyszne „smaki dzieciństwa”.  
Po 7 spotkaniach na naszym obszarze nasuwa się wnio-
sek, że jesteśmy zagłębiem pierogów. Prezentowane były 
pierogi z mięsem, soczewicą, kaszą jaglaną, kapustą  
i grzybami, z farszem z surowych ziemniaków, ruskie. 
Jednak pierogi nie wyczerpują listy potraw tradycyjnych 
przygotowanych przez uczestniczki warsztatów. Inne 
propozycje pań, to – wiejski chleb ze smalcem i ogór-
kami kiszonymi, pieróg jaglany, kapusta z grochem, 
parowańce, placki ziemniaczane z kapustą i grzybami, 
ciasto marchewkowe, szarlotka z kapusty, napoleon-
ka, babeczki z kremem, „fajercaki”, kociołek chłopski,  
baleron białoruski, pyzy ziemniaczane z mięsem, parzo-
na sałata, barszcz ukraiński, bigos, pierogi drożdżowe 
„jaglaniarz”, „budyniarz” z kruszonką, „kapuściarz”,  
„kasiarz”, kulebiaczki, kartacze z mięsem wieprzowym, 
zupa „zacierka”. Wspólne gotowanie pod okiem kucha-
rzy z Agencji Marketingowej „Don Brando” i Fundacji 
„Qulinaria Qulturalne” to nauka takich potraw jak: „Zupa  
cebulowa z Goraja”, „Pęczak po staropolsku”, „Forszmak 

lubelski”, „Racuchy turowskie”, „Zupa chłopska  
cebulowa”, „Parowańce z serem”, „Pieróg biłgorajski”,  
„Kwaśnica na żeberkach”, „Pierogi turowskie z soczewicą”,  
”Żur na zakwasie”, „Kartacze suwalskie, „Przemyski żur 
postny”, „Marchwiak z makiem”.

Specjałów tych można popróbować a także podwyższyć 
swoje umiejętności kulinarne na kolejnych warszta-
tach (po uprzednim zapisaniu się na listę uczestników)  
w:   Krzczonowie 30 kwietnia, 1 czerwca  
w Nasutowie gmina Niemce, 4 czerwca w Strze-
szkowicach, gmina Niedrzwica Duża, 10 czerw-
ca w Piotrowicach gmina Strzyżewice. Kolejne  
spotkania w drugiej połowie czerwca i we wrześniu. 
O terminach informujemy na stronie internetowej  
www.krainawokollublina.pl

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz 
współorganizatorom spotkań.

II TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ  
OSP – LGD „KRAINA WOKÓŁ 

LUBLINA”.
Zachęceni sukcesem i dużym zainteresowaniem  

I Turnieju Piłki Siatkowej dla drużyn Ochotniczych  
Straży Pożarnych zorganizowaliśmy drugą edycję zawodów.  
Do rozgrywek zgłosiło się 20 drużyn. 

Rozgrywki eliminacyjne odbyły się w 4 obiektach sporto-
wych na terenie 3 gmin naszego obszaru:

16.lutego w Zespole Szkól Podstawowych w Niemcach, 
23.marca w Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełży-
cach, 2.marca – w Zespole Szkól im. ks. A. Kwiatkowskiego 
w Bychawie, 02.03 w Gimnazjum nr 1 w Bychawie. 

Finał dla najlepszych 8 drużyn odbył się 9 marca 2014 roku 
w Zespole Szkół w Jabłonnie.

Wyniki Finału:

1 miejsce OSP Zaraszów 

2 miejsce OSP Krasienin 

3 miejsce OSP Bychawka Druga 

Pozostałe miejsca rozgrywek finałowych przypadły druży-
nom:  OSP Tereszyn ,OSP Skrzynice, OSP Zakrzew, OSP 
Krężnica Jara i OSP Świdnik Duży 

II Turniej Piłki Siatkowej OSP LGD „Kraina wokół  
Lublina” zorganizowaliśmy dzięki współpracy z gminami: 
Niemce, Bełżyce, Bychawa, Jabłonna, oraz Zespołem Szkół  
im ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. Dzięki tej współpra-
cy udostępnione zostały nam obiekty do przeprowadzenia 
zawodów. 

W finale puchary i statuetki ufundowali: Gmina Jabłonna, 
Oddział Powiatowy ZOSP w Lublinie oraz LGD „Kraina wo-
kół Lublina”. Medale za zajęcie I, II i III miejsca ufundował 
Oddział Wojewódzki ZOSP RP województwa lubelskiego. 
Dla najlepszych drużyn nagrody o łącznej wartości 1200 
zł ufundowała LGD „Kraina wokół Lublina” – główny 
organizator turnieju.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom i  współorganizatorom  
II Turnieju Piłki Siatkowej OSP za otrzymaną pomoc w trak-
cie przygotowań i realizacji zawodów. 

Zapraszamy do następnych wydarzeń sportowych, organizo-
wanych przez LGD „Kraina wokół Lublina”.

fot. Olga Michalec-Chlebik

fot. Olga Michalec-Chlebik

BIEG NORDIC WALKING
Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” do uczestnictwa 

w biegu nordic walking w gminie  Wólka, 30 kwietnia 2014 roku.
Rozpoczęcie biegu o godzinie 14.00 na parkingu przy Urzędzie Gminy Wólka.

Na zakończenie spotkania poczęstunek dla uczestników.

OSP Zaraszów

OSP Krasienin

OSP Bychawka Druga 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4-LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Publikacja opracowana przez LGD „Kraina wokół Lublina”.

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

„Zasmakuj w Tradycji” na III Targach Produktów Tradycyjnych  
i Ekologicznych „Regionalia” w Warszawie.

W ramach projektu współpracy „Zasmakuj w Tradycji” zaprosiliśmy do udziału  
w III Targach Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych „Regionalia” w Warsza-
wie producentów produktów tradycyjnych z naszego obszaru. W dniach 4-6 
kwietnia na stoisku LGD „Kraina wokół Lublina” gościliśmy wystawców, którzy 
prezentowali wyroby wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Lubelskiego. Ofertę poszerzyli o inne  
produkty charakterystyczne dla swoich firm.

 Zespół Szkól Rolniczych z Pszczelej Woli poza „Całuskami pszczelowolskimi” oferował przepiękne świece z wosku nawią-
zujące kształtem do tradycji wielkanocnych a także miody.

Pani Anna Sawa – właścicielka gospodarstwa agroturystycznego „SAWANNA’” przywiozła „Piernik Lubelski” i „Piernik 
Żydowski” a do tego pierniczki różnych rodzajów i kształtów.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Bychawy prezentowała „Masło z Bychawy” – najnowszy produkt z naszego obszaru 
wpisany na ww. listę.

„Dom Nasutów” poza „Zawijasem nasutowskim” promował „Bigos z buraków”, oraz pierogi ruskie. Wszystkie dania okazały 
się niezwykle smaczne.

Pasieka hodowlana Zofii i Mieczysława Janików z Pszczelej Woli wystawiła miody odmianowe i „Krupnik pszczelowolski”. 

Duży sukces odnotował na swoim koncie p. Mieczysław Janik zdobywając Złoty medal III Targów Produktów Tradycyjnych 
i Ekologicznych „Regionalia” w kategorii „Promile i Procenty” za „Krupnik pszczelowolski” - trunek wytwarzany ze spiry-
tusu łączonego z miodem i przyprawami korzennymi.

Stoisko nasze cieszyło się dużą popularnością wśród zwiedzających targi za sprawą pyszności, które nasi wystawcy przeznaczyli 
do degustacji. 

 Również projekt „Zasmakuj w Tradycji” wzbudzał spore zainteresowanie wśród dziennikarzy promujących zdrowe odżywia-
nie, wystawców z innych lokalnych grup działania, zwolenników zdrowego stylu życia.

Bardzo dziękujemy wystawcom za udział w Targach, a zdobywcy medalu gratulujemy.

Nasze produkty tradycyjne  
na „Regionaliach” w Warszawie.


