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„Interesuje mnie przyszłość, ponieważ zamierzam spędzić
w niej resztę życia"
Charles S. Kettering

1 Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania
1.1

Nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i
numer w tym rejestrze

Nazwa: Lokalna Grupa Działania Fundacja „Nasza Nadzieja" .
Status prawny LGD: Lokalna Grupa Działania ma status fundacji.
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 23 sierpnia 2006
Numer w KRS: 0000262474

1.2

Opis procesu budowania partnerstwa

Propozycja

założenia

Lokalnej

Grupy

Działania

została

przedstawiona

samorządom gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, Zarządowi Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, spółkom-Telewizji Kablowej Świdnik oraz
Telewizji Kablowej, a także członkom społeczności lokalnej przez Kierownika
Ośrodka

Informacji

Europejskiej

w Świdniku- Wiesława

Jaworskiego.

Ośrodek Informacji Europejskiej powstał dnia 22 sierpnia 2003 roku przy
Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w
Świdniku. Jego kierownikiem został Wiesław Jaworski - Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej
Polskiej w Świdniku. Dnia 26 kwietnia 2004 Ośrodek Informacji Europejskiej
został afiliowany w sieci Agro-Info. Dzięki unikalnemu w skali mikroregionu
doświadczeniu w realizacji projektów unijnych ( w latach 2004-5 projekty
dla około 1700 beneficjentów m.in.: „Odnowa wsi z siecią Agro-Info", „Lokalni
liderzy w opinii o Wspólnej Polityce Rolnej", „Druhu-rolniku wykorzystaj środki
unijne") Ośrodek stał się inicjatorem powstania Lokalnej Grupy Działania.
Prezes Ośrodka, Wiesław Jaworski, zainspirowany rozmowami przeprowadzonymi
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w trakcie konferencji „Leader dla przyszłości Polskiej wsi" (w dniach 16-17 listopada
2005 roku w Falentach koło Warszawy) postanowił podjąć działania idące w
kierunku założenia LGD na obszarze gmin powiatu świdnickiego. Działania te
uzyskały aprobatę władz samorządowych gmin i powiatu świdnickiego, a także
wzbudziły zainteresowanie w gminach ościennych: Milejów (powiat łęczyński),
Głusk (powiat lubelski). Następnie dnia 9 maja 2006 odbyło się spotkanie
zorganizowane przez Ośrodek Informacji Europejskiej w Świdniku, mające
na celu przeprowadzenie szkolenia oraz zainteresowanie lokalnych aktorów życia
społecznego Inicjatywą Wspólnotową LEADER+. Kolejnym etapem był cykl
warsztatów przygotowany przez wspomniany Ośrodek Informacji Europejskiej
oraz Fundację Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. W spotkaniach
wzięło udział 27 mieszkańców obszarów wiejskich. Efektem przeprowadzonych
konsultacji było opracowanie przez Ośrodek Informacji Europejskiej w Świdniku
Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz założenie Fundacji
„Nasza Nadzieja" (podpisanie aktu notarialnego nr 3703/2006 odbyło
się dnia 29 marca 2006 r.), będącej Lokalną Grupą Działania.
Oprócz organizacji pozarządowych, które zainspirowały powstanie LGD oraz
wspomnianych powyżej jednostek samorządowych olbrzymie znaczenie dla
powstania Partnerstwa miało także ogromne zaangażowanie przedstawicieli
lokalnego biznesu. Przedstawiciele Telewizji Kablowej oraz Telewizji Kablowej
Świdnik nie tylko wsparli nową inicjatywę, ale również jako fundatorzy Fundacji
„Nasza Nadzieja” odegrali kluczową rolę w powstaniu LGD.
Dnia 2 czerwca 2006 w sądzie rejonowym został złożony wniosek o rejestrację
Fundacji „Nasza Nadzieja". Fundacja Rozwoju Obszarów Wiejskich „Nasza
Nadzieja" obejmuje swoim działaniem gminy z powiatu świdnickiego (Mełgiew,
Trawniki i Piaski) a także Milejów z powiatu łęczyńskiego oraz Głusk z powiatu
lubelskiego.

1.3

Charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub
zmiany składu LGD

Charakterystyka członków/partnerów LGD Do uzupełnienia - Fundacja
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Partnerami

Lokalnej

Grupy

Działania

są

następujący

przedstawiciele

organizacji

pozarządowych, samorządu oraz biznesu:

Sektor społeczny:
1. Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie gminy Mełgiew,
2. Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie gminy Milejów,

Sektor publiczny:
3. Gmina Milejów (Wójt Gminy - Pan Tomasz Suryś),
4. Gmina Mełgiew (Wójt Gminy - Pan Wacław Motyl),

Sektor gospodarczy:
5. Telewizja Kablowa Świdnik,
6. Telewizja Kablowa

Natomiast fundatorami Fundacji "Nasza Nadzieja" są: Marek Zbigniew Gieleta, Włodzimierz
Witold Zieliński (spółki Telewizja Kablowa Świdnik oraz Telewizja Kablowa), a także Pani
Halina Leokadia Jaworska.

Sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD
Na podstawie § 37 Statutu Fundacji „Nasza Nadzieja" rozszerzenie (ZMIANA?)
Lokalnej Grupy Działania może nastąpić po podjęciu uchwały przez Zgromadzenie
Fundatorów.

1.4

Struktura organu decyzyjnego LGD1

Do uzupełnienia

1.5

Zasady i procedury funkcjonowania LGD

Do uzupełnienia

1

Zgodnie z art. 62 ust. 4 Rozporządzenia nr 1698/2005.
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1.6

Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego

Do uzupełnienia- Fundacja
Kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład organu decyzyjnego zostały
przedstawione w Załączniku nr … do LSR.

1.7

Doświadczenie LGD i członków/partnerów LGD w realizacji operacji

Zarówno osoby tworzące fundację jak i sama Fundacja Nasza Nadzieja mają bogate
doświadczenie z zakresu realizacji projektów rozwojowych na obszarach wiejskich. Aktywna
działalność w tym zakresie prowadzona była jeszcze przed wstąpieniem Polski do UE w
ramach powstałego w 2003r. Ośrodka Informacji Europejskiej. Kierownik OIE i

jeden z inicjatorów powstania LGD – pan Wiesław Jaworski doprowadził do
afiliowania w dniu 26 kwietnia 2004r. Ośrodka Informacji Europejskiej w sieci
Agro - Info. W ramach działalności Ośrodka zostały zrealizowane i rozliczone
cztery projekty:
1. "e-aktywna społeczność lokalna z terenu działania LGD Fundacji Nasza

Nadzieja, szansą na wykorzystanie ukrytego w zasobach naturalnych i
kulturowych potencjału rozwojowego. Umowa nr: L/02/031/2006.
2. Odnowa wsi z siecią Agro – Info. Umowa Nr A - Info/4.7/2005/09/RG z dnia

05.08.2005 w ramach SPO ROL (w tym zrealizowanie Umowy Konsorcjum z
innymi organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz odnowy wsi),

3. Lokalni liderzy w opinii o Wspólnej Polityce Rolnej. Umowa Nr A -

Info/4.3/2003/156/WP z dnia 17.11.2003 w ramach IV edycji "Granty - Sieć
Agro - Info".

4. Druhu-rolniku wykorzystaj środki unijne. Umowa Nr A - Info/4.7/2004/90/WP

z dnia 20.09.2004 w ramach IV edycji "Granty - Sieć Agro - Info".
Łączna kwota rozliczonych projektów wyniosła 66 480 zł. W ciągu 3 lat
działalności,

Ośrodek

Informacji

Europejskiej

udzielał

informacji

zarówno
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indywidualnym odbiorcom jak i grupom klientów m.in. członkom OSP, rodzinom
członków OSP, rolnikom oraz młodzieży szkół. Z usług Ośrodka skorzystało około
1700 osób.
Wszystkie doświadczenia OIE zostały z powodzeniem wykorzystane w założonej w
2007r. Fundacji Nasza Nadzieja. Jej działalność od samego początku prowadzona
była w dwóch głównych obszarach:
1. Realizacji projektu rozwojowych na terenie LGD,
2. Wzmacniania potencjału instytucjonalnego LGD i zdobywania doświadczeń w
zakresie Inicjatywy LEADER.
Olbrzymie znaczenie w skutecznej realizacji założonych celów w obu ww. obszarach
miała realizacja projektu pt. „e-aktywna społeczność lokalna z terenu działania LGD
Fundacji Nasza Nadzieja, szansą na wykorzystanie ukrytego w zasobach naturalnych i
kulturowych potencjału rozwojowego”, na kwotę 458 826 zł, w ramach Schematu II

LEADER. Potwierdzeniem dojrzałości instytucjonalnej i skuteczności LGD była
pozytywna weryfikacja projektu i jego końcowe rozliczenie przez Fundację FAPA w
czerwcu 2008r.
W ramach tego projektu przeprowadzono wiele kursów i szkoleń z zakresu obsługi
komputera i dostępu do Internetu, na terenach gmin Mełgiew, Piaski, Głusk, Trawniki,
Milejów.

Poza

tym,

zorganizowano

także

pięć

pikników

agroturystycznych

w

miejscowościach Dorohucza, Kalinówka, Podzamcze, Milejów oraz Mełgiew. W czerwcu
2007r. 30 członków LGD brało udział w wyjeździe studyjno-szkoleniowym pt. „Aspekty
turystyki kulturowej agroturystyki na Warmii i Mazurach”. W listopadzie i grudniu 2007 roku
przeprowadzono szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i agroturystyki
oraz szkolenia dla osób zakładających gospodarstwa agroturystyczne. Rok 2008 to czas
wyjazdów studyjnych, których celem było „przeniesienie dobrych praktyk” (Sandomierz w
styczniu 2008r. oraz Austria, w lutym 2008r.).
Kontynuując działania projektowe na terenie obszarów wiejskich we wrześniu 2008 roku
złożono cztery wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Program Operacyjny
Kapitał Ludzki (nauka szybkiego czytania i zapamiętywania, pływanie i jęz. ang).
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Dla budowania potencjału instytucjonalnego LDG duże znaczenie natomiast miało
zaangażowanie jej przedstawicieli w działalność środowiska LEADER. Przejawem tego
zaangażowania był udział m.in. w:
a) III Ogólnopolskim Spotkaniu Grup LEADER w Warszawie pt. Leader dla przyszłości
polskiej wsi,
b) międzynarodowej Konferencji LEADER+ zorganizowanej przez Komisję Europejską,
w Tihanie na Węgrzech,
c) międzynarodowej Konferencji Leader+ w miejscowości Evora w Portugalii.

Doświadczenie LGD i członków/partnerów LGD w realizacji operacji zostało przedstawione w
Załączniku nr … do LSR.

2 Opis obszaru objętego LSR wraz z uzasadnieniem jego
wewnętrznej spójności
2.1

Gmina Mełgiew

Historia Gminy
Historia osadnictwa w Mełgwi sięga średniowiecza, na 1325 rok datowana jest wzmianka
item Johannes plebanus ecclesiae de Meglewa. Przyjnuje się ją jako pierwszą informację
historyczną o parafii Mełgiew. Następny zapis pochodzi z 1330 roku. Otóż wymieniona w nim
jest jako MELYWI w liczbie włości Dzierżka - kanonika krakowskiego i jego brata Ostasza
(Hostasjusza) z Bejsc. Wystarali się oni u księcia Władysława (późniejszego króla
Władysława Łokietka) o przywilej, na mocy którego Mełgiew i inne należące do nich wsie
zostały przeniesione na prawo niemieckie. Oznaczało to w praktyce stworzenie dla tej
miejscowości warunków ekonomicznego i społecznego rozwoju i ten fakt zdecydował bez
wątpienia o jej kilkusetletnim, nieprzerwanym trwaniu.
Słownik geograficzny województwa lubelskiego z 1880 roku mówi, że w Mełgwi znajdowała
się gorzelnia, pięć kopalni kamienia wapiennego i pieców wapiennych, dwie cegielnie i aż
pięć młynów wodnych. Doliną płynie nadal rzeka, ale zmeliorowana zmalała i trudno sobie
wyobrazić, że mogła poruszać owych pięć młynów.
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Pochodzenie nazwy
Nazwa wsi zmieniała się na MEGLEW, gdy wieś należała do Meglewskich i Firlejów, by
w końcu zmienić się na dzisiejszą MEŁGIEW. A skąd się wzięła sama nazwa? Historycy
uważają, że od słowa „meglew” oznaczającego miejscowość nizinną, gdzie nieraz unosiły się
mgły. Ale miejscowa tradycja wie swoje i mówi, że to od licznych młynów, które tu, nad
bystrą niegdyś rzeką się znajdowały.
Herb gminy
W 1993 roku jako pierwsza gmina w Polsce, postanowiła ustanowić gminny herb. Lubelskie
Towarzystwo Heraldyczne zaproponowało go w formie nawiązującej do roku 1330. Obaj
bracia pieczętowali się herbem „LEWART” (w polu czerwonym wspięty lampart złoty
w koronie). Ostasz z Bejsc jest nawet uważany za założyciela rodu Firlejów (tego samego
herbu), którzy w pewnym okresie byli też właścicielami Mełgwi.
Herb gminy Mełgiew to na polu czerwonym dwa srebrne lamparty - symbolizują dwóch
braci - założycieli wsi na nowym prawie, a w skos biegnie niebieski pas - to oczywiście
symbol naszej rzeki, która płynie przez całą gminę.

Hejnał gminy
Mełgiew jest pierwsza gminą wiejską w Polsce, która ma własny hejnał. Powstał w 2000 r
jego twórcą był Marek Augustyniak, który powiedział: Do pisania przystąpiłem w nadziei by
był oryginalny i współgrający z herbem i flagą Mełgwi. Starałem się dźwiękami oddać echo
polowań, których w tej okolicy, pełnej niegdyś lasów nie brakowało. Liryczność zaś tej
kompozycji sprawiły urokliwe pejzaże obserwowane szczególnie z góry dominowskiej.
Hejnał wykonywany jest w czasie świąt państwowych, podczas uroczystości gminnych oraz
każdego dnia o godzinie 12 z wieży kościoła parafialnego. Corocznie prezentowany jest na
Starym Mieście w Lublinie na Ogólnopolskim Przeglądzie Hejnałów Miejskich. Trębaczem
jest Włodzimierz Augustyniak brat Marka kompozytora hejnału.

Położenie Geograficzne
Gmina jest położona na stokach kilku rozległych wzgórz otoczonych lasami. Przez jej środek
z południa na północ, doliną podmokłych łąk płynie rzeka Stawek-Stoki, zwana także
Mełgiewką, dopływ Wieprza. Przez gminę przebiegają dwa ważne szlaki komunikacyjne:
Lublin - Zamość - Lwów oraz Lublin - Dorohusk - Kijów.
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Charakterystyka Gminy
Według danych z roku 20026 powierzchnia gminy wynosi: 9564 ha Gmina stanowi 20,39%
powierzchni powiatu. Swym zasięgiem obejmuje 18 miejscowości, 21 sołectw.

Miejscowości
Dominów, Franciszków, Jacków, Janowice, Janówek, Józefów, Krępiec, Krzesimów,
Lubiniec Megiew, Minkowice, kol. Minkowice, Nowy Krępiec, Piotrówek, Podzamcze,
Trzeciaków, Trzeszkowice, Żurawiki
Dominów
Wieś w której mieszka blisko 700 osób
Franciszków
Wieś w której mieszka około 500 osób
Podzamcze
W 1819 r. dobra Mełgiew zostają sprzedane na licytacji Wojciechowi Wiercieńskiemu,
podstaroście drohickiemu, założycielowi lubelskiej linii Wiercienskich. W tym czasie
następuje podział dóbr na trzy części: Mełgiew Podzamcze, Jacków i Trzeciaków, a każda z
nich należy do innego właściciela. Od 1822 roku Podzamcze i Jaszczów należą do generała
Ludwika Kickiego. W 1831r. po śmierci generała w bitwie pod Ostrołęką w czasie powstania
listopadowego jego żona przenosi się do Jaszczowa, a majątek Mełgiew Podzamcze kupuje
Kazimierz Puchała, od 1818 r. sekretarz Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Po śmierci Kazimierza Puchały dobra m. Jacków i Podzamcze przechodzą w ręce jego
wnuków Szlubowskich - Joanny i Józefa, sędziego pokoju okręgu radzyńskiego
zamieszkałego na stałe w Branicy koło Radzynia. Do Szlubowskich należy też rozległa
pałacowa rezydencja w Radzyniu. W 1870r. właścicielem Mełgwi Podzamcze jest Korwin
Szlubowski. Po małżeństwie Stefanii ze Szlubowskich z Edwardem Rulikowskim dobra te
znajdują się w rękach Rulikowskich aż do 1944 r. Ostatnimi właścicielami są Maria i Zygmunt
Rulikowscy.
Po II wojnie światowej zespół pałacowo-parkowy użytkowany jest kolejno przez: szkołę
rolniczą, hotel robotniczy, spółdzielnię produkcyjną i od 1956 r. przez szkołę podstawową i
rolniczą. W czasie długoletniej historii kształtowania się obronnego ośrodka dworskiego, a
następnie rezydencji pałacowej w Mełgwi - Podzamcze można wyróżnić cztery okresy: - na
przełomie XIII i XIV w. istnieje tutaj dwór lub zamek obronny z drewna i kamienia, który
następnie zostaje rozbudowany i zburzony przy końcu XVIII w. W dostępnych źródłach brak
przekazu o istnieniu ogrodu zamkowego; - okres "Stoińskich" wiążę się z powstaniem
zespołu pałacowego, który powstaje na starym zrębie. Jest to pałac barokowy z
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przylegającym regularnym ogrodem od strony południowej. Na planie z 1846 r. widnieje
pałac z dwoma bocznymi skrzydłami i towarzyszące mu regularne założenie ogrodowe o
zarysie prostokąta, co wskazuje na symetrię podziałów w obrębie jego wnętrza.
Okres Szlubowskich i Rulikowskich. Wtedy prawdopodobnie na głównej osi za pałacem
powstaje szeroki salon ogrodowy otoczony rzadkimi okazami drzew, przechodzący w aleję
spacerową. W czasie przebudowy pałacu w XIX i XX w. fragmenty ogrodu uzyskują
swobodny układ alejek, powstaje tez mała architektura (fontanna, taras z balustradą, owalny
gazon z podjazdem na dziedzińcu itp.).
Po 1944 r. kolejni użytkownicy zaniedbują zespół pałacowo- parkowy, nie przeciwdziałając
zamieraniu rzadkich okazów drzew i dewastacji zabytkowych budynków. Ten stan uległ
nieco poprawie z chwilą przejęcia obiektu przez szkołę.

Ludność:
Według danych z 31.12.2007 r. gminę zamieszkiwało 8347 osób. Gęstość zaludnienia 87,28
mieszkańców na km kw. W 2006 roku pracujących ogółem było 841 osób w tym kobiet 292.
Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania – mężczyźni 4080 osób. Ludność wg
faktycznego miejsca zamieszkania – kobiety 4362

Rolnictwo
Mełgiew to gmina rolnicza (gleby doskonałej jakości 91% w klasie II i III ) o niewielkim
stopniu uprzemysłowienia. Według danych GUS z 2006 roku Użytki rolne zajmują 74 ha,
grunty orne 6124 ha, sady 223 ha, łąki 857 ha, pastwiska 70 ha, lasy i grunty 1512 ha (15
proc powierzchni gminy) - zlokalizowane na jej obrzeżach, otaczają gminę dokoła. Pozostałe
grunty i nieużytki ogółem 77. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 3,6 ha, 77
proc. gospodarstw ma poniżej 5 ha, tych powyżej 15 ha tylko około 30.
W ostatnich latach występuje tendencja do rozdrabniania gospodarstw, co można tłumaczyć
podmiejskim położeniem gminy, ale jednocześnie następuje powiększanie powierzchni
dużych gospodarstw.

Biblioteka
Gminna Biblioteka Publiczna w Mełgwi założona w 1945 roku , posiada 18 700 woluminów
w tym 4 875 dla dzieci.
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Oświata
W gminie Mełgiew znajduje się 1 gimnazjum publiczne, 6 szkół podstawowych i 1 szkoła
podstawowa prywatna.

Izba Pamiątek Regionalnych
mieści się przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Mełgwi. Zobaczyć tu można prawie
wszystko co wiąże się z życiem codziennym dawnych mieszkańców Mełgwi i okolic.
Całość uzupełniają opisy historii miejscowości wzbogacone bogatą kolekcją zdjęć
wykonanych pół wieku temu i dawniej. Ekspozycję zamykają ustawione na zewnątrz Izby
standardowe machiny: młockarnie, kierat konny, brony drewniane, żuraw oraz kryty słomą
ul. Izba Pamiątek Regionalnych otwarta jest od 15 czerwca 2002 r. Już zwiedziło ją ponad
pół tysiąca osób.

Historia orkiestry
Pomysł powstania orkiestry dętej narodził się w 1995 r. Jednak w tym czasie brakowało
pieniędzy i instrumentów by go zrealizować. Dopiero pomoc finansowa Ministerstwa Kultur i
Sztuki i rzeczowa WSK PZL w Świdniku spowodowała, że na wiosnę 1999 r. powstała
orkiestra. Na początku kapelmistrzem był Pan Krzysztof Szabat od 2000 r. batutę przejął
Rafał Maruszak. W 2002 roku powstała przy orkiestrze grupa rytmiczna Mażoretki. Orkiestra
strażacka

ma wiele osiągnięć i sukcesów zdobywa czołowe miejsca na przeglądach i

wojewódzkich. Jest jedną z najlepszych w woj. Lubelskim. Występowała w wielu miastach i
miejscowościach Polski. W 2003 na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w
Tomaszowie Lubelskim zajęła I miejsce a kapelmistrz Rafał Maruszak został najlepszym
dyrygentem. W 2006 roku w Raztede – Niemcy w swej kategorii zespół otrzymał I II miejsce.
Orkiestra dział przy Gminnym Osrodku Kultury w Podzamczu, zaś siedzibę ma w Centrum
Kultury Sportu i Rekreacji w nowym budynku Urzędu Gminy Mełgiew

Zespół Ludowy Podzamcze
Powstał w marcu 1985 roku z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Podzamczu. Repertuar
to ballady, pieśni dworskie, weselne, przyśpiewki, pieśni kościelne, obrzędowe, sobótkowe,
operetkowe, patriotyczne, żołnierskie i inne mniej lub bardziej znane.
Zespól ma wiele osiągnięć w 1992 roku na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu otrzymał II miejsce. W 1996 r. dostał nagrodę Ministra Kultury i
Sztuki. W 2000 r. znalazł się w czołówce najlepszych zespołów woj. Lubelskiego. Prawie
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każdego roku zdobywa czołowe miejsca na ogólnopolskich przeglądach i konkursach. W
2003 r. brał udział w nagraniu dla telewizji programu Muzyczny Dyliżans gdzie przedstawiał
widowisko Dożynki Dworskie W 2004 r. występował na Słowacji z okazji 50-lecia Kultury
Rusko-Słowacko-Ukraińskiej.
Zespół jest chętnie zapraszany na różne uroczystości w Powiecie i województwie.
Kierownikiem muzycznym jest Elżbieta Stoczkowska a menadżerem Teresa Adamiec.

Zabytki
Janowice – dwór i drzewostan dwór, murowany - 2 połowa. XIX w; ruina obory ze stodołą,
murowana - 2 połowa. XIX w; pozostałości parku - koniec XIX w.
Krępiec – zespół dworsko-parkowy. dom robotników rolnych, murowany - 2 połowa XIX w.,
czworak, ob. dom nr 55, murowany - 2 połowa XIX w., przebudowany, czworak, ob. dom nr
73, murowany - początek XX w., przebudowany, czworak, ob. dom nr 82, murowany - 2
połowa XIX w., przebudowany, czworak, ob. dom nr 81, murowany - 2 połowa XIX w.,
przebudowany, obora, ob. dom z oborą nr 8, murowany – l. 20 XX w., przebudowany. obora,
murowana - 2 połowa XIX w., przebudowany l. 60 XX w., zespół młyna wodnego: młyn, ob.
nie użytkowany, murowany - l. 20 XX w., dom młynarza, drewniany – ok. 1925, obora,
murowana - ok. 1926, spichlerz, murowano-drewniany - 1926, pozostałości parku XIX w.
Pałac w Krępcu został rozebrany w latach 70-tych, ale ocalał 4 hektarowy park. Obok
zbudowano

zalew

wodny

do

celów

wędkarskich

i rekreacyjnych

w roku

1991

-

modernizowany.
Krzesimów – zespół pałacowo-parkowy, pałac, murowany - 1 połowa XIX, przebudowany
i remontowany, oficyna, murowana - 1 połowa XIX, remont, czworak, ob. dom nr 2,
murowany - ok. 1920, obora, murowana - XIX/XX w, przebudowana w latach. 70 XX w,
obora, ob. chlewnia, murowana, XIX/XX w, spichlerz, murowany - XIX/XX w, remontowany,
suszarnia chmielu, murowana - XIX/XX w, młyn wodny, następnie elektryczny, ob. nie
użytkowany, murowany - 1934, park - XIX w.
Na wzgórzu, trudno dostępnym ze względu na otaczające je mokradła znajdował się dwór
obronny, obecnie mieści się tu Dom Pomocy Społecznej. Wokół pałacu znajduje się rozległy
park z okazami kilkusetletnich dębów, starych lip.
Mełgiew – zespół kościoła parafialnego, stary kościół, ob. organistówka i dom parafialny,
murowany - 1726-1739, restaurowany 1826-1828, adaptacja na cele mieszkalne 1917-1949.
Fundatorem tego kościoła był Jacek Stoiński – sędzia ziemski Lubelski – właściciel, w tym
czasie, pobliskiego Podzamcza
Nowy kościół neogotycki, murowany – 1906-1910, arch. Stefan Drozdowski, remont.: 1934,
Strona 12 z 73

1946-1948, 1952-1954 i 1982-1988, dzwonnica, murowana - XVIII/XIX w., restauracja dachu
1987, brama z kapliczką św. Jana Nepomucena, murowana - ok. 1730, zamurowana
i remontowana ok. 1910, ogrodzenie starego kościoła, murowane - ok. 1730, remontowane
1992, ogrodzenie nowego kościoła, murowano-żeliwne - 1917.
Mełgiew – cmentarz parafialny z kaplicą kaplica cmentarna, murowana – 1972 z grobowcami
okolicznych właścicieli ziemskich, kostnica, murowana - 1872.
Minkowice – dworzec kolejowy, drewniany - koniec XIX w, dom pracowniczy, drewniany koniec XIX w, dróżniczówka, drewniana - koniec XIX w.
Podzamcze – zespół pałacowo-parkowy pałac, ob. szkoła, murowana - ok. 1730 (na
starszych

fundamentach)

wybudowany

staraniem

Jacka

Stoińskiego,

gruntownie

przebudowany z dobudową wieży – 2 poł. XIX w i ok. 1922, oficyna kuchenna, ob.
mieszkanie z częścią gospodarczą, murowane - 2 połowa XVIII, przebudowane, oficyna, ob.
dom, murowany - 2 połowa XVIII w, pozostałości ogrodzenia z bramą pd., murowane - 2
połowa XVIII w, brama główna i brama pn., murowana - 1914-1922, park regularny – XVIII w,
przekształcony na krajobrazowy.

Kościół w Mełgwi
Pierwsza wzmianka pisana o parafii Mełgiew pochodzi z roku 1325. Jak podają źródła
historyczne od tamtego czasu można się doliczyć czterech kolejnych kościołów w naszej
parafii. Kościoły te były prawdopodobnie drewniane. Gdy w 1726 roku spalił się ostatni
drewniany kościół w latach 1726–30 wzniesiono kościół już murowany, który stoi do dziś
(tzw. „stary kościół”). Fundatorem tego kościoła był Jacek Stoiński – w tym czasie właściciel
Podzamcza. Gdy ten kościół okazał się za ciasny planowano jego powiększenie. Jednak
przebudowa była niewiele tańsza od budowy nowego. Nasi pradziadkowie przystąpili więc
w roku 1906 do gigantycznej pracy – wznoszenia nowego kościoła parafialnego. Po 4 latach
budowy - 15 czerwca 1910 roku biskup Franciszek Jaczewski mógł dokonać konsekracji
nowego kościoła. I do dziś, ten piękny kościół trzyma się bardzo dobrze.
15 czerwca 2000 roku uroczystości 90–lecia kościoła. Na Jubileusz, na Mszę o godzinie 9.00
przybył – Arcybiskup Józef Życiński. Dostojnego gościa powitała, przed kościołem, gminna
orkiestra dęta, a w kościele - zespół „PODZAMCZE” zaśpiewał pieśń powitalną „Witaj nam
czcigodny gościu nasz...”. W imieniu rady duszpasterskiej powitał Gościa Włodzimierz
Augustyniak. Mszę jubileuszową odprawił i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Józef Życiński,
Po Mszy nastąpiło poświęcenie Dzwonu Jubileuszowego. Wprawdzie był on już poświęcony
1 stycznia 2000 roku, ale to był – jak to określił ks. kanonik Karol Serkis „chrzest z wody” –
prawdziwego poświęcenia dokonał dopiero ks. Arcybiskup
Strona 13 z 73

Lasek Pruszkowski
Na terenie wielu polskich wsi znajdują się miejsca niezauważane, zapomniane, takie, które
bolesną prawdę kryją pośród drzew.. Jedno z nich to Lasek Pruszkowski w Krzesimowie.
Jest on miejscem spoczynku żołnierzy armii rosyjskiej i austro-węgierskiej, którzy zginęli
w 1915 roku, lotników polskich poległych w 1939 roku oraz wymordowanych w obozie pracy
działającym w latach 1944-1946. Obóz powstał na podstawie polecenia wydanego przez
Departament Więziennictwa i Obozów przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Mieli
przebywać w nim ludzie oskarżeni o współpracę z Niemcami, w rzeczywistości, jednak trafiali
tu, nie volksdeutshe, a więźniowie polityczni i członkowie polskiego podziemia.
Największą grupę, około 1000 osób, sprowadzono z więzienia na Zamku Lubelskim. Warunki
w obozie porównywalne były z tymi, jakie panowały w hitlerowskich obozach zagłady.
Przetrzymywani spali w budynkach ogrodzonych wysokim płotem i drutem kolczastym.
Otrzymywali głodowe racje żywnościowe. Najczęściej jadali zupę z brukwi, osypkę zalaną
wrzątkiem

lub surowe ziemniaki. Więźniowie pracowali

na polach,

przy młynie,

w dominowskim kamieniołomie. Nie mieli opieki lekarskiej. Chorowali, cierpieli, umierali...
Początkowo ciała chowano w pojedynczych grobach, w późniejszym czasie zwłoki wrzucano
do ogromnych dołów. Z zeznań świadków wynika, że w lasku odbywały się masowe
egzekucje. Najprawdopodobniej śladem po tych wydarzeniach jest 13 zbiorowych mogił na
wzgórzu. W obozie zginęło około 1500 mężczyzn, kobiet i dzieci. Formalnie zamknięty został
wiosną 1945 roku, jednak nieoficjalnie działał jeszcze rok. Przez ponad 45 lat o miejscu
krzesimowskiej kaźni nie wolno było mówić. Na cmentarzu wypasano krowy, stworzono
kopalnię piasku, próbowano utworzyć wysypisko śmieci. Pomordowanych nazywano
volksdeutshsami.
Obecnie cmentarzem zajmują się członkowie lubelskiego oddziału Związku Młodocianych
Więźniów Politycznych lat 1944-1956 – „Jaworzniacy” wraz z uczniami Szkoły Podstawowej
w Krzesimowie. W roku 1998 na terenie Lasku Pruszkowskiego usypano kopiec i postawiono
na nim tablicę poświęconą wszystkim więźniom, którzy zginęli. Co roku, w rocznicę Święta
Niepodległości odbywają się tam apele poległych.
Jesienią 2003 roku miejsce mordu przekształcono w Dolinę Krzyży.

2.2

Gmina Milejów

Położenie
Gmina leży w powiecie Łęczyńskim w centralnej części województwa lubelskiego, na
krawędzi Wyżyny Lubelskiej. Miejscowość Milejów oddalona jest od Lublina ok. 35 km.
Odległość siedziby gminy od miasta powiatowego 9 km
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Ogólna powierzchnia wynosi 115,7 km kwadratowych a zamieszkuje ją 9299 osób. Gmina
swym zasięgiem obejmuje 24 sołectwa, z których dwa największe to Milejów Osada i
Jaszczów, liczą one odpowiednio 2557 i 911 mieszkańców.

Sołectwa
Antoniów, Antoniów Kolonia, Białka, Białka Kolonia, Cyganka, Dąbrowa, Górne, Jaszczów,
Jaszczów Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje Kolonia, Marynów,
Milejów, Milejów Osada, Ostrówek Kolonia, Popławy, Starościce, Wólka Bielecka, Wólka
Łańcuchowska, Zalesie, Zgniła Struga

Łańcuchów
wieś malowniczo położona na stromym, lewym brzegu wieprza, wymieniana już w przywileju
królewskim wydanym dla szlachty litewskiej w Horodle w 1413 r.. W 1519 roku Łańcuchów
uzyskuje prawa miejskie, wzbogacone wkrótce przywilejem trzech jarmarków. Nad Wieprzem
stał wówczas warowny zameczek z systemem obronnych fortyfikacji. W tym czasie miasto
staje ośrodkiem ruchu ariańskiego. W XVII wieku Łańcuchów traci prawa miejskie. W wyniku
rodowych podziałów w połowie XVI wieku majątek przechodzi w ręce Orzechowskich a
następnie Spinków. Jako arianie musieli oni w 1658 roku na mocy wyroku sejmu musieli
opuścić kraj. Dobra kupił pułkownik Stanisław Druszkiewicz. W pierwszej połowie XVIII wieku
po rodzinnym podziale Łańcuchów przejęli Suffczyńscy, którzy władali mim do drugiej połowy
XIX w. Następnie właścicielami zostali Stanisław Wołk-Łaniewski a później córka Pelagia,
która w 1900 r. wydała się za Jana Stockiego. Pierwsza wojna światowa spowodowała
znaczne straty majątku. Został on także dotknięty kryzysem gospodarczym z lat 30
ubiegłego wieku. Równie dotkliwa była dla Łańcuchowa II wojna światowa, wielu
mieszkańców zginęło lub straciło cały dobytek. Po jej zakończeniu, dzięki rozwojowi
przemysłu w okolicznych miejscowościach, ludzie znaleźli tam pracę. Dla Łancuchowa były
to lata względnej stabilizacji

Historia
Okolice Milejowa zasiedlone były już w okresie prehistorycznym, świadczą o tym
wykopaliska archeologiczne. Pierwsze wzmianki pisane o Milejowie pochodzą z XV w i są
autorstwa Jana Długosza Do XVIII w. dobra milejowskie znajdowały się w rękach rodzin
Kuropatwów, Pszonków, Sapiechów, Suffczyńskich, kasztelanostwa lubelskich. Od ok. 1880
r. przeszły w posiadanie Rostworowskich. Z czasów Rzeczpospolitej szlacheckiej warto
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odnotować, iż Łańcuchów w XVI w posiadał prawa miejskie. Był też wraz z Jaszczowem
ośrodkiem ruchu ariańskiego w okresie reformacji religijnej. W czasie zaborów mieszkańcy
gminy włączyli się do walki o niepodległość. I tak w insurekcji kościuszkowskiej znany jest
udział Józefa Suffczyńskiego z Łańcuchowa. Po Powstaniu Listopadowym zasłynął gen.
Ludwik Kicki, właściciel Jaszczowa, który poległ w bitwie pod Ostrołęką w 1831 r. Natomiast
jeden z uczestników Powstania Styczniowego - Romuald Kostowski - spoczywa na
cmentarzu milejowskim.
W 1855 r. Milejów był rozwijającym się gospodarczo ośrodkiem w którym znajdował się piec
wapienny, cegielnia, smolarnia, były również pokłady kamienia wapiennego i torfu, plantacje
tytoniu.
W 1894 roku oddano do użytku stację kolei nadwiślańskiej w Jaszczowie. Wreszcie w 1907
r. powstaje w Milejowie cukrownia, pierwszy duży zakład przemysłowy, będący własnością
spółki akcyjnej. W latach I wojny światowej zawiązała się w Jaszczowie konspiracyjna
placówka Polskiej Organizacji Wojskowej. W listopadzie 1918 r. poeowiacy rozbrajali
stacjonujące w okolicach oddziały wojsk austro - węgierskich i w ten sposób przyczyniali się
do budowy niepodległej Polski. W okresie między wojennym hrabia Antoni Rostworowski
przystąpił do realizacji projektu założenia Miasta Milejowa. Niestety w 1935 r. zamknięta
została cukrownia, co spowodowało zahamowanie rozwoju. Lata II wojny światowej
przynoszą dotkliwe straty. W skutek okupacji hitlerowskiej śmierć poniosło ok. 100
mieszkańców gminy, najwięcej w Kol. Ostrówek, gdzie w 1944 r. Niemcy przeprowadzili
pacyfikację wsi.
W ruchu oporu główną rolę odgrywały dwie organizację zbrojne: Armia Krajowa i Bataliony
Chłopskie. We wrześniu 1943 r. bataliony Chłopskie wykonały śmiałą akcję na stację PKP w
Jaszczowie.
W lipcu 1944 r. oddziały AK wzięły udział w operacji "Burza ". Duże osiągnięcia miało tajne
nauczanie, które odbywało się na szczeblu szkoły podstawowej i średniej. Kierowała nim
Natalia Niekraszowa. W Milejowie w budynku po cukrowni Niemcy uruchomili produkcję
marmolady i suszonych płatków ziemniaczanych, jednym z pracowników był pisarz marynista Stanisław Maria Saliński.
W lipcu 1944 roku przyszło wyzwolenie, a wraz z nim nowy ustrój. Przeciwko nowej,
komunistycznej władzy i sowietyzacji kraju wystąpiło zbrojne podziemie. W maju 1945 r. w
lesie siostrzytowskim doszło do walki oddziału Zawiei z żołnierzami UB i NKWD. W okresie
PRL

obserwujemy

dalszy

rozwój

Milejowa

i

okolic,

chociaż

hamowany

przez

monopolistyczny system władzy. Głównym zakładem pracy stały się utworzone w 1944 r.
ZPOW w Milejowie. Dzięki materialnemu wsparciu istniejącym w tym czasie zakładów
wybudowano szereg obiektów użyteczności publicznej, m.in. Dom Kultury, Stadion, Ośrodek
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zdrowia, bloki mieszkalne. Duże zmiany zaszły w rolnictwie.
W wyniku reformy rolnej przestał istnieć majątek Rostworoskich, jak też innych okolicznych
dziedziców. Rozwinęła się oświata, powstało LO, szkoła przyzakładowa i rolnicza W 1979
roku na terenie gminy powstał, jako pierwszy w Polsce, niezależny Tymczasowy Komitet
Samoobrony Chłopów.

Nadwieprzański Park Narodowy
Jednym z ciekawszych elementów wyróżniających gminę jest dolina środkowego biegu rzeki
Wieprz Odznacza się ona obecnością licznych meandrów i starorzeczy. Najwięcej ich
występuje na pograniczu takich miejscowości jak: Jaszczów - Łysołaje i Milejów –
Łańcuchów. W celu zachowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych
tych obszarów, powołano w 1990 roku Nadwieprzański Park Krajobrazowy. Zajmuje on ok.
57 procent powierzchni gminy. Ciekawym elementem w ukształtowaniu terenu zachodniej
części gminy są liczne bezodpływowe zagłębienia pochodzenia krasowego, wskazujące na
płytkie zaleganie wapnia w podłożu. W części wschodniej przebiega odcinek najdłuższego
kanału Wieprz – Krzna.

Wieprz i jego starorzecza
Rzeka, ma obieg kręty, obfitujący w liczne zakola i meandry. Spotyka się przy niej zanikające
lub zupełnie zarośnięte starorzecza w różnym stopniu wypełnione wodą Zdarza się że
Wieprz podczas występowania maksymalnych. stanów wody zalewa dużą część doliny,
Jakość wody na terenie gminy uległa ostatnio dużej poprawie po oddaniu do użytku w roku
1998 biologiczno - mechanicznej oczyszczalni ścieków w Milejowie i w związku z tym woda
osiąga III klasę czystości. Wieprz ma dwa lewobrzeżne dopływy: Mogielnicę i Białkę oraz
dwa prawobrzeżne: Cygankę i bezimienny dopływ z okolic Starościc zbierający wodę z
licznych rowów melioracyjnych. Na odcinku z Milejowa do Zawieprzyc, Wieprz jest dziką, z
rzadka dotknięty ludzką ręką. Płynie szeroką doliną, wśród łąk. Małe zalesienie okolic jest
rekompensowane bujną roślinnością przybrzeżną. Obfitość wodnego ptactwa, bobrów i
wędkarzy. Osiedla ludzkie są na ogół od rzeki odsunięte. Szerokość w średnim stanie wody
15 do 40 metrów, prąd żwawy i silny, głębokość może być duża, dno na ogół twarde, brzegi
bywają wysokie. Woda jest ciemna ale nie stwarza wrażenia brudnej. Sporo jej zasila
biegnący na terenie gminy kanał Wieprz - Krzna. Zmniejszenie wody w rzece powoduje
szybszy spływ wód podziemnych co jest związane z obniżeniem poziomu wód gruntowych.
Wzdłuż doliny środkowego wieprza przebiega fizjograficzna granica pomiędzy Europą
Wschodnią a Europą Zachodnią
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Agroklimat i zasoby wodne
Gmina Milejów, leżąc w regionie Lubelskim ma dobre warunki klimatyczne do uprawy roślin
Biorąc pod uwagę inny element przyrodniczy ,jakim są stosunki wodne, należy stwierdzić iż
w gminie Milejów poczyniono znaczne inwestycje związane z uregulowaniem tychże
stosunków. W latach 1970 - 80 wykonano sieć rowów melioracyjnych w celu odwodnienia
terenów rolnych. Przez wschodnią sieć gminy przebiega odcinek kanału Wieprz – Krzna.
Pełni on również rolę odwadniającą, przyjmując nadmiar wód z Wieprza. Reasumując należy
stwierdzić, że gmina Milejów posiada dobre podstawy dla rozwoju produkcji rolnej.

Walory przyrodnicze
Obszar gminy Milejów charakteryzuje się dość dużym zróżnicowaniem szaty roślinnej.
Zachodnia część gminy znacznie różni się od wschodniej. Ta ostatnia jest bardziej
urozmaicona pod tym względem. Najbardziej charakterystycznym elementem przyrodniczym
gminy jest dolina środkowego biegu rzeki Główne kompleksy występują w części wschodniej
gminy. Na jej terenie można stwierdzić obecność 41 gatunków roślin objętych ochroną lub
rzadkich nawet w skali kraju. Reprezentują one 5 grup ekologicznych takich jak gatunki
wodne i bagienne, łąkowe, leśne i zaroślowe.
Na szczególną uwagę zasługują ogrody folwarczne i dworskie ze względu na duże walory
dendrologiczne z okazami pomnikowymi i osobliwościami

Należy tu wymienić dwie lipy

drobnolistne na terenie ogrodu dworskiego w Milejowie. Cenne pod względem faunistycznym
i florystycznym są tereny łąk w rejonie Białki, Zgniłej Strugi, Wólki Bieleckiej oraz tereny
ujściowe Mogielnicy. Niewątpliwą atrakcją gminy Milejów pod względem krajobrazowym jak i
przyrodniczym są torfianki i ich otoczenie np. w okolicach Zgniłej Strugi, Maryniowa Uroczysko staw i potorfia, na południe od Wólki Bieleckiej. W dołach po eksploatacji torfu i w
ich otoczeniach występują stanowiska wodne - szuwarowe, zaroślowe i łąkowe, W tym
bardzo urozmaiconym środowisku, poprztykanym torfiankami, oczkami wodnymi, licznymi
zadrzewieniami i krzewami z łąkami i wąskimi pasmami pól stwierdzono obecność
największej liczby gatunków wymagających ochrony.
W pobliżu Łańcuchowa można zauważyć bogaty i ciekawy zbiór grzybów, porostów i
mszaków. Trzeba również docenić wartość Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego jako
ostoi zwierząt chronionych, że wymienię tylko kilka gatunków: bóbr, wydra, bocian czarny,
traszka grzbienista i zwyczajna, kumak nizinny, żółw błotny i paź królowej itp. Obecność tych
zwierząt zależy od warunków w jakich przebywają, a więc w duże mierze od działalności
człowieka,.
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Rolnictwo
Obszar gminy Milejów cechuje się znacznym zróżnicowaniem warunków naturalnych
produkcji rolniczej. Różnice te przejawiają się głównie w odmiennej rzeźbie terenu a także
dość odmiennych warunkach glebowych. Użytki rolne w gminie zajmują 8879 ha, w tym
grunty orne 6025 ha, użytki zielone 2148 ha, sady 345 ha, lasy 1712 ha.
Spośród ogólnej liczby gruntów ornych w gminie Milejów, aż 24 procent zaliczane jest do
klasy bonitacyjnej III a i do III b. Do klasy II zakwalifikowane jest ok. 15,4 % gruntów. Są to
gleby bardzo dobre i dobre, stanowiące podstawowy trzon produkcji roślinnej. Uprawia je
2100 gospodarstw rolnych, a liczbę ludności związanej z rolnictwem szacuje się na 6699
osób.
Podobnie jak i w całym województwie lubelskim dominuje sektor nieuspołeczniony, tworzony
przez indywidualne gospodarstwa rolne. Do podstawowych rodzajów użytków rolnych,
zalicza się grunty orne, sady, łąki i pastwiska. W strukturze zasiewów gruntów ornych w
gminie Milejów dominują zboża. Wśród uprawianych zbóż największe znaczenie ma
pszenica, nieco mniejszy udział w zasiewach ma żyto. Do innych zbóż uprawianych na
terenie gminy należy także zaliczyć owies, pszenżyto oraz mieszanki zbożowe. Innymi
ważnymi uprawami są warzywa. Wśród nich prym wiodą pomidory. Do warzyw
charakteryzujących się znaczną powierzchnią zasiewów zalicza się marchew, buraki
ćwikłowe

i

ogórki.

Chów

zwierząt

gospodarskich

w

gminie

Milejów

nie

jest

rozpowszechniony, gdyż główny nacisk położony jest na produkcję roślinną Liczba
gospodarstw rolnych: 1194; ich średnia wielkość: 4,7 ha

Ludność
W skład gminy Milejów wchodzą 24 sołectwa, w których zamieszkiwało według danych z
31grudnia 2007 9299 osób. W 2006 r struktura wiekowa: do lat 18: 23,3%; 18÷65: 62,3%,
powyżej 65: 14,4%
Średnia gęstość zaludnienia na tym obszarze wynosi 80,86 osób na/ km kw. Począwszy od
połowy lat 70 liczba mieszkańców gminy Milejów maleje. W latach 1975 - 1999 liczba ta
zmniejszyła się ok. 10 proc. Do tej zmiany przyczynił się przede wszystkim malejący z roku
na rok wskaźnik przyrostu naturalnego, a także zwiększona migracja ludności, głównie w
kierunku ośrodków miejskich. i za granicę Liczba mieszkańców w poszczególnych
miejscowościach gminy jest dość zróżnicowana. Największą gęstością zaludnienia,
charakteryzuje się Milejów Osada. Na 1 km. kw. przypada tu 868,5 osoby. Tak duża
koncentracja ludności na tym terenie związana jest przede wszystkim z obecnością w
osadzie w przeszłości jednego z największych w Polsce zakładów przemysłu owocowoStrona 19 z 73

warzywnego jakim był ZPOW Milejów. Oprócz tego dobrze rozwinięta jest infrastruktura
techniczna i społeczna, co korzystnie wpływa do osiedlania się na tym terenie.
Większą gęstością zaludnienia, przekraczającą 100 osób na km kw. cechują się
miejscowości, leżące w bliskim sąsiedztwie samej osady Milejów.. Współczynnik feminizacji,
wyrażający się liczbą kobiet przypadających na 100 mężczyzn wyniósł 105,6. Wskaźnik ten
jest bardzo zbliżony do średniej krajowej, kształtującej się na poziomie 105 kobiet na 100
mężczyzn.
Niepokojącym faktem jest niewielki udział osób w grupie poniżej 20 -go roku życia. Jest to
tylko 28 proc. mieszkańców gminy. Nieco ponad połowę mieszkańców gminy stanowi grupa
ludności w wieku produkcyjnym, a więc w przedziale wiekowym 20 - 59 lat

Zabytki
Na terenie gminy Milejów zachowało się wiele zabytków. Jednym z starszych jest kościół
parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP konsekrowany w 1859 r. Świątynia jest murowana z
cegły, otynkowana. Nawa prostokątna, prezbiterium nieco węższe i niższe zamknięte
półkoliście.
Wewnątrz sklepienie i strop. Nad częścią zachodnią nawy nadbudowana czworoboczna
wieżyczka o ściętych narożach. Ołtarz główny ok. 1858 r. przy nim rzeźby św. Stanisława i
nierozpoznanego papieża - późnobarokowe z połowy XVIII w.
Dwa ołtarze boczne klasyczne ok. 1858 r. z obrazami: w lewym św. Antoniego Padewskiego
1856 r z syg Ignacego Urbańskiego i w prawym Anny nauczającym Marię ok. 1858 r.
Zabytkiem jest również kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w stylu barokowo - klasycystycznym
w Łańcuchowie z przełomu XIX i XX wieku.
Dwór Steckich w Łańcuchowie w stylu zakopiańskim, wzniesiony na początku XX wieku
według projektu Stanisława Witkiewicza.
Dwór Potockich , a później Kickich w Jaszczowie z początku XX wiek. zamiast drewna użyto
cegły, która wraz z wyprofilowanym murem naśladowała potężne białe drewna. W tym też
czasie wybudowana została, również prowadząca do dworu, brama w stylu zakopiańskim,
Należy wymienić również Park w Łysołajach, który tworzony był na początku XIX i XX wieku
można zaliczyć go do parków naturalistycznych. Podstawą kompozycji, w odróżnieniu do
parków romantycznych dworu Popławskich., jest wątek roślinny w połączeniu z istniejącymi
zbiornikami

wodnymi.

Eklektyczna

architektura

pałacu

przystosowana

jest

do

bezpośredniego kontaktu z otaczającym parkiem przez tarasy parterowe od strony
wschodniej i zachodniej oraz taras balkonowy oparty na kolumnach ganku od strony
podjazdu.
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Od północy znajduje się duży taras z osią widokową, ograniczoną kulisami drzew przy
pałacu i zamkniętą szpalerem lipowym po drugiej stronie stawów. Część południowa z
przylegającą kaplicą jest stosunkowo najmłodszym fragmentem parku. Kaplica wydzielona
jest szpalerem starych lip, i otoczona kręgami kulistych klonów.
Całość posiada wyjątkowe walory ze względu na zachowanie układu zabytkowego, czego
dowodzi porównanie z historycznymi planami obiektu. W zabytkowym Pałacu w Łysołajach,
w czasach powojennych mieściła się szkoła zawodowa handlowa. Obecnym użytkownikiem
pałacu jest służba zdrowia, znajduje się tu Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.

Oświata
Na terenie gminy Milejowa znajduje się: sześć szkół podstawowych, dwa gimnazja, jedno
przedszkole, liceum ogólnokształcące, liceum handlowe wieczorowe, policealne studium
zawodowe Liczba młodzieży

uczącej się w gminie ogółem: 1450, W tym: szkoły

podstawowe 734; gimnazja 384; licea 332

Biblioteka
Sieć bibliotek publicznych gminy Milejów tworzą Gminna Biblioteka Publiczna w Milejowie i
trzy filie w Białce, Łańcuchowie i Łysołajach. Księgozbiór bibliotek gminy Milejów na koniec
2006 roku liczył 30 877 woluminów. W strukturze zbiorów biblioteki znajduje się literatura dla
wszystkich grup czytelniczych. Najbogatszym źródłem informacji o regionie są " Zeszyty
Milejowskie". Gromadzone przez bibliotekę od 1989 roku.
Organizacje pozarządowe:
Koło Gospodyń Wiejskich Powiatowe Zrzeszenie Kobiet, Klub Seniora, Towarzystwo
Przyjaciół Milejowa, Forum Kobiet Gminy Milejów

Grupy Teatralne
W 1992 roku odbyły się pierwsze zajęcia teatralne. W ciągu tych lat w teatr bawiło się ok. 80
osób w wieku od 8 - 18 lat. Przez te lata odbywało się 14 premier teatralnych min. " Mały
Książe ", " Śpiąca Królewna ". Grupy zdobywały różne nagrody i wyróżnienia na konkursach i
przeglądach teatralnych, a w tym także na Międzynarodowym Turnieju Teatrów Dziecięcych
w Krośnie. Wielu uczestników ma również osiągnięcia w konkursach recytatorskich. Na
zajęcia składają się gry i zabawy dramatyczne, ćwiczenia oddechowe, dykcyjne i ruchowe.
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Grupy muzyczne
Od początku istnienia Domu Kultury w Milejowie bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się
również zajęcia muzyczne. Powstawały zespoły śpiewali soliści. Obecnie trwają próby
zespołów muzycznych, odbywają się również lekcje gry. Przeważnie ćwiczą dzieci i
młodzież, Nie brak jednak osób dorosłych, chcących wypełnić swój czas.

Ludowy klub sportowy Tur Milejów
Barwy zielono-czerwone Rok założenia: 1946 Adres: Partyzancka 11, 21-020 Milejów
Stadion bez oświetlenia, boisko - 100 m x 60 m.

Parafie gminy Milejów
Najstarszą parafią na terenie gminy Milejów jest parafia Łańcuchów. Z krótkiego rysu o
kościołach wynika, że w 1525 roku był tu już drewniany kościół. Jest wzmianka, że około
1650 r. kościół ten został przez heretyków dziedziców Łańcuchowskich Szpinków zburzony,
spalony a rzeczy przynależne tej świątyni zabrane
Następnie w 1679 roku dziedzic Stanisław Druszkiewicz wybudował nowy drewniany kościół.
Stał on do 1817 roku w miejscu gdzie dzisiaj jest organistówka i ogród plebański. W latach
1812 – 1817 r. Został wybudowany kościół z fundacji Józefa i Anny Suffczyńskich, który
stanowił jeden z elementów przestrzennej kompozycji całego zespołu dworskiego.
Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, jest kościołem o stylu barokowo klasycystycznym z elementami neogotyckim. Charakterystyczne dla wnętrza tego kościoła
są polichromie malowane w 1944 - 45 r. przez malarzy, którzy się wówczas zatrzymali w
Domu Malarza czyli byłym dworze Steckich. W krypcie łańcuchowskiego kościoła pochowani
są potomkowie rodziny Suffczyńskich i Steckich
Parafia Rzymsko - Katolicka w Milejowie została powołana do życia w 1858 r. Przez biskupa
Wincentego a Paulo Pieńkowskiego. Do tego roku Milejów i okoliczne wioski należały do
trzech sąsiednich parafii: Biskupice Łańcuchów Mełgwi.
Już w następnym roku ukończono budowę kościoła p.w Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny. Fundatorami byli Helena z Suffczyńskich Chrapowicka i Antoni Rostworowski,
Natomiast wcześniej w Milejowie była parafia grecko - katolicka, gdyż od XVII w. Istniał tu
drewniany kościół tego wyznania pod wezwaniem św. Barbary.
Jednak gdy podjęto starania o założenie parafii rzymsko - katolickiej, mieszkała tu już tylko
jedna rodzina wyznania grecko - katolickiego. Inicjatywa budowy kościoła i powołania parafii
wyszła od Heleny z Suffczyńskich Chrapowickiej, a po jej śmierci była kontynuowana przez
Stanisława Antoniego Roztworowskiego.
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Zabiegi trwały aż 40 lat i czynione były w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego w Warszawie. Budowę kościoła rozpoczęto w 1855 r. a ukończono w 1859 r
Dnia 2 października 1858 r. Odbyła się konsekracja kościoła przez ordynariusza Diecezji
Lubelskiej ks. Biskupa Walentego Baranowskiego. Przy kościele znajduje się dzwonnica, z
której w 1915 roku okupanci austryjaccy zabrali trzy dzwony: Józefa, Stanisława i Antoniego.
Po raz drugi, w początkach II wojny światowej, zabrane zostały dzwony przez okupanta
hitlerowskiego/ Ze względu na potrzeby duszpasterskie wiernych na terenie parafii
wybudowano kościół parafialny w miejscowości Białka (1983-1985) pod wezwaniem
Podwyższenia Krzyża Swiętego, kaplicę w Starościcach (1982-1984) pod wezwaniem Matki
Boskiej Częstochowskiej i kaplicę w Wólce Bieleckiej w 1980 r. W 1991 r. Ks. abp Bolesław
Pylak dokonał podziału parafii milejowskiej. Wyodrębniono nową parafię w Białce z
kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Historia zespołu Jaszczowianki
sięga odległego roku 1985. Początki były skromne. Wszystko zaczęło się 15 sierpnia
wspomnianego roku od dożynek kościelnych w Milejowie, kiedy to ówczesny proboszcz
parafii ks. Zdzisław Łukowiec zaczęcił mieszkanki Jaszczowa do uwicia wieńca dla
tutejszego kościoła. Od tego momentu Jaszczów co roku występował z wieńcem - na
dożynkach kościelnych, gminnych i wojewódzkich, a od jakiegoś czasu również
powiatowych. To sprawiło, że bardziej zainteresowały się folklorem i muzyką ludową.
Najpierw śpiewały popularne melodie ludowe podczas spotkań w swoich domach, a później
zaczęły pisać własne teksty do tychże melodii. Przeważnie były to teksty związane z sytuacją
gospodarczo - polityczną polskiej wsi
W 1992 r. wystąpiły (jeszcze pod nazwą "Sąsiadeczki") na dożynkach gminnych w Milejowie.
Wtedy zostały nazwane przez publiczność "Jaszczowiankami". Ta nazwa została do dzisiaj.
Potem były kolejne dożynki, powstawały nowe wieńce, coraz bardziej okazałe i piękniejsze,
czego następstwem były nagrody za ich wykonanie. Zespół przeznaczał je na stroje ludowe,
które same szyły. Prezentują się w nich od 1996 roku. W lutym 2001 roku zaczęły
współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Milejowie. obecnie ćwiczą systematycznie pod
opieką pana Jerzego Studniarka.
Wyjeżdżają wszędzie, gdzie mogą zaprezentować swoją twórczość, promują gminę Milejów.
Uczestniczą w kiermaszach folklorystycznych i festynach. Oprócz śpiewania stałym
elementem pracy zespołu stało Się tworzenie wieńców dożynkowych, które prezentują na
dożynkach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.. Co roku biorą udział w eliminacjach do
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.
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3 Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR, wnioski wynikające z
przeprowadzonej analizy
Przy przeprowadzaniu analizy SWOT przyjęto założenie, że właściwa identyfikacja mocnych
i słabych stron, a także szans i zagrożeń wymaga aktywnego udziału mieszkańców obszaru
objętego LSR. Dlatego też, głównym celem autorów Strategii na etapie opracowywania
SWOT było zebranie jak najbardziej reprezentatywnych i rzetelnych informacji na ten temat.
Proces zbierania informacji od mieszkańców (interesariuszy) podzielony został na dwa
główne fazy:
a) badanie ankietowe wśród mieszkańców obszaru LSR
Pierwsza faza zbierania informacji na potrzeby analizy SWOT przeprowadzona
została w listopadzie i grudniu 2007r. Do wypełnienia ankiet badawczych poproszono
prawie 100 osób z obszaru LSR. Informacje przedstawione w ankietach stały się
podstawą do opracowania scenariusza warsztatów opisanych w punkcie b).
b) warsztaty dla liderów opinii obszaru LSR
Druga faza zbierania informacji – warsztaty dla liderów opinii - zostały
przeprowadzone podczas wyjazdowego szkolenia w Sandomierzu w dniach 16 – 18
stycznia 2008r. Jako liderów opinii uznano osoby wyróżniające się na obszarze LSR
swoją aktywnością zawodową lub społeczną. Podczas trzech sesji warsztatowych
uczestnicy warsztatów zapoznali się z wynikami badań ankietowych a następnie
przedstawili mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia dla terenu LGD.
Decyzja o tym, które z wyróżnionych czynników mają największe znaczenie została
podjęta przy wykorzystaniu tzw. metody eksperckiej (delfickiej), pozwalającej na
uśrednienie opinii wyrażanych przez ekspertów (uczestników warsztatów - liderów
opinii).
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Tabela 1

Silne strony

1. Lokalizacja:

Słabe strony
1. Słaba integracja lokalnej społeczności,

1.1. Niewielka odległość od dużych
ośrodków miejskich – Lublin, Świdnik,
Łęczna,

2. Niewystarczająca współpraca na linii
władze samorządowe-mieszkańcy

1.2. Bezpośrednie sąsiedztwo centrum
turystycznego Lubelszczyzny Pojezierze Łęczyńsko–Włodawskie.
2. Atrakcje turystyczne:
2.1. Zespoły pałacowe, ruiny dworków,

3. Brak aktywności społecznej lokalnej
społeczności,

4. Brak lokalnych imprez sportowych i
rekreacyjnych,

2.2. Muzeum i izby tradycyjne
2.3. Wspaniałe warunki do zakładania
gospodarstw agroturystycznych,

5. Słaba baza noclegowa (mała liczba
gospodarstw agroturystycznych),

2.4. Zabytkowe młyny
2.5. Cmentarze wojenne

6. Brak miejsc tzw. przestrzeni społecznej
(miejsca spotkań, aktywności

3. Wspaniała przyroda:

sportowej i kulturalnej, etc.),

3.1. Sieć rzek (Wieprz, Giełczew, Stawek),
3.2. Nadwieprzański Park Krajobrazowy,

7. Brak kompetencji i doświadczenia w

3.3. Pomniki przyrody,

zakresie budowania i promocji

3.4. Bociany czarny i biały,

potencjału turystycznego,

4. Sport i rekreacja:

8. Niedostatecznie rozwinięta

4.1. Spływy kajakowe (Wieprz),

infrastruktura turystyczno-rekreacyjna

4.2. Stadniny koni,

(ścieżki rowerowe, wykorzystanie

4.3. Łowiska rybackie

cieków wodnych, etc,),

5. Warzywny i owocowy spichlerz Lublina:
5.1. Słynne uprawy warzyw (zrzeszenie

9. Duża migracja zarobkowa młodych
ludzi (krajowa i zagraniczna),

300 plantatorów pomidorów),
5.2. Sady owocowe.

10. Brak miejsc pracy poza rolnictwem.
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5.3. Uprawy chmielu.

6. Kultura:
6.1. Zespoły folklorystyczne i wokalne
(m.in.: Podzamcze, Jaszczowianki).
Zagrożenia

Szanse
1. Wzrost zainteresowania turystyką i

1. Dalsze wyludnianie i wzrost średniej

rekreacją weekendową wśród

wieku, wywołany przede wszystkim

mieszkańców Lubelszczyzny,

migracją zarobkową młodych ludzi,

2. Wzrost atrakcyjności turystycznej
Lubelszczyzny,

2. Postępujący proces dezintegracji
lokalnej społeczności, wywołany
przede wszystkim wzrostem liczby

3. Możliwość uzyskania dofinansowania
projektów realizowanych na obszarach

mieszkańców pracujących poza
miejscem zamieszkania,

wiejskich z środków UE,
3. Wzrost atrakcyjności turystycznej i
4. Rosnące zainteresowanie lokalnym
dziedzictwem kulturowym,

rekreacyjnej innych terenów w bliskim
sąsiedztwie Lublina i Świdnika,
Łęcznej.

5. Wzrost zainteresowania i możliwości
prezentowania twórczości lokalnej
artystycznej (m.in.: folklorystycznej),

4. Utrata tożsamości kulturowej i związku
z terenem LGD w wyniku ruchów
migracyjnych,

6. Budowa lotniska w bezpośrednim
sąsiedztwie obszaru LGD (Świdnik),

7. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie
Lubelszczyzny,

5. Wzrost kosztów inwestycyjnych,

6. Zmiany w mechanizmach wsparcia i
polityce UE w dziedzinie rolnictwa
(reforma WPR)

8. Poprawa infrastruktury kolejowej na terenie
Lubelszczyzny związane z projektem
przejęcia przewozów regionalnych przez
samorząd województwa,
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9. Wzrost opłacalności produkcji rolniczej (np.:
sadownictwo, warzywa),
10. Wzrost zainteresowania ekologiczną
produkcją rolniczą.

4 Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie
planowanych w ramach LSR przedsięwzięć
Przy określaniu celów ogólnych, szczegółowych oraz planowanych przedsięwzięć wzięto pod
uwagę przede wszystkim przedstawiony w poprzednim rozdziale wynik analizy SWOT.
Dobrodziejstwem z jednej strony, a niebezpieczeństwem z drugiej strony jest lokalizacja
gmin składających się na obszar LGD. Zarówno Milejów jak i Mełgiew są relatywnie blisko
dużych ośrodków miejskich Lublina, Świdnika i Łęcznej. Pozwala to bardzo realnie myśleć o
zachęcaniu mieszkańców tych miejscowości do korzystania z możliwości turystycznych i
rekreacyjnych wskazanych w analizie SWOT. Stąd też, decyzja o tym aby Cel ogólny 1
dotyczył właśnie wykorzystania walorów przyrodniczych i historycznych w rozwoju turystyki i
rekreacji. Z drugiej jednak strony, bliskość ośrodków miejskich oraz brak miejsc pracy poza
rolnictwem skutkuje zwiększoną migracją zarobkową (krajową i zagraniczną), która niestety
powoduje postępujący proces dezintegracji lokalnej społeczności. Nasze małe ojczyzny
zmieniają się na naszych oczach. Tradycyjna głęboka więź mieszkańców wsi zastępowana
jest coraz luźniejszymi kontaktami mijających się w pośpiechu sąsiadów. Aby odwrócić ten
trend konieczne jest stworzenie tzw. przestrzeni społecznej - miejsc gdzie lokalna
społeczność będzie mogła integrować się poprzez wspólną aktywność kulturalną i sportową.
Temu właśnie ma służyć Cel ogólny 2: Aktywizacja i integracja lokalnej społeczności.
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Tabela 2

Cel ogólny 1:
Rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze i historyczne gmin z obszaru LGD.

Cel szczegółowy 1.1: Rozwój infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej.

Przedsięwzięcie I: Aktywny wypoczynek
tuż za miastem
Cel szczegółowy 1.2: Promocja walorów
turystyczno-krajobrazowych.

Przedsięwzięcie I: Aktywny wypoczynek tuż za miastem
Uzasadnienie: Jak to już podkreślono powyżej tereny gmin Milejów i Mełgiew znajdują się w
bliskiej odległości od znaczących ośrodków miejskich w regionie (Lublin, Świdnik, Łęczna) a
także w bezpośrednim sąsiedztwie centrum turystycznego Lubelszczyzny (Pojezierze
Łęczyńsko–Włodawskie). Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie i wzrost wydatków na
tzw, kulturę wolnego czasu wśród mieszkańców miast wskazany jest rozwój turystyki i
rekreacji na terenie objętym LGD. Skarby przyrody (lasy, rzeki stawy) oraz architektury
(dwory, młyny), które można znaleźć na naszym terenie stanowią wręcz wymarzone miejsce
odpoczynku (zwłaszcza aktywnego!). Nie mając złudzeń co do możliwości osiągnięcia
sukcesu w zakresie masowej turystyki stacjonarnej chcielibyśmy stanowić ważny w skali
regionu ośrodek turystyki i rekreacji aktywnej (kajakarstwo, wędkarstwo, etc.). Realizacja tej
strategii pozwoli na zadbanie o lokalne skarby architektury i przyrody, a także na stworzenie
nowych miejsc pracy, a w konsekwencji poprawę jakości życia mieszkańców obszaru LSR.
Grupy docelowe beneficjentów:
Rolnicy zainteresowani

dywersyfikacją swojej

działalności,

przedsiębiorcy pragnący

zainwestować w turystykę i rekreację, samorządy i jednostki im podległe (np.: szkoły),
organizacje pozarządowe, mieszkańcy z obszaru LSR. Szczegółowa lista rekomendowanych
operacji znajduję się w poniższej matrycy logicznej:
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Tabela 3

Przedsięwzięcie I: Aktywny wypoczynek tuż za miastem
Opis
Cel ogólny

Cele szczegółowe

1. Rozwój turystyki w oparciu o
walory przyrodnicze obszaru

Wskaźniki realizacji

Źródła weryfikacji

Wskaźniki oddziaływania:
Wzrosną dochody gmin z
turystyki …

Dane Urzędu gminy

Cel szczegółowy 1.1: Rozwój
infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej

Wskaźniki rezultatu:
Do 2013r. 1500 osób
korzystających z nowej
infrastruktury

Sprawozdania beneficjentów

Cel szczegółowy 1.2: Promocja
walorów turystycznokrajobrazowych

Do 2013r. co najmniej 2000
uczestników imprez
promocyjnych.

Dokumentacja organizatorów
imprez promocyjnych

Założenia
Rozwój gospodarczy utrzyma
się na poziomie zbliżonym do
obecnego.

Zainteresowanie lokalną
turystyką utrzyma się co
najmniej na obecnym
poziomie

Działania PROW
Odnowa i rozwój wsi

Projekty w zakresie
wykorzystania lokalnych
cieków i zbiorników wodnych
do uprawiania przyjaznych
środowisku sportów wodnych
(np.: kajaki,)

Wskaźniki produktu:
Minimum 4 zrealizowanych
projektów w ramach LSR

Dokumentacja projektowa w
siedzibie LGD

Określone przez władze
gminne priorytety nie zmienią
się.

Projekty w zakresie budowy,
i odnawiania placów zabaw,
obiektów sportowych,
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ścieżek rowerowych,
szlaków pieszych (m.in. na
terenie i w otulinie
Nadwieprzańskiego Parku
Krajobrazowego)
Projekty z zakresu renowacji
i zabezpieczenia lokalnych
pomników historii, przyrody i
miejsc pamięci oraz obiektów
zabytkowych użytkowanych
na cele publiczne

Projekty w zakresie poprawy
wizerunku wsi poprzez
odnawianie lub budowę
placów, parkingów,
chodników, oświetlenia
ulicznego, etc.
Różnicowanie
działalności

Projekty w zakresie usług
turystycznych
agroturystycznych

Wskaźniki produktu:

Dokumentacja projektowa w
siedzibie LGD

Rolnicy zdecydują się na
działalność alternatywną do
rolnictwa

Dokumentacja projektowa w
siedzibie LGD

Lokalni przedsiębiorcy
zaangażują się w działalność
turystyczną

Minimum 5 zrealizowanych
projektów w ramach LSR

Projekty w zakresie usług
promocji obszaru LSR

Mikroprzedsiębiorstwa

Projekty w zakresie usług
turystycznych i
agroturystycznych

Wskaźniki produktu:
Minimum 7 zrealizowanych
projektów w ramach LSR
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Małe projekty

Projekty w zakresie
organizacji szkoleń
dotyczących turystyki

Wskaźniki produktu:

Dokumentacja projektowa w
siedzibie LGD

Mieszkańcy zaangażują się
w działalność turystyczną

Dokumentacja projektowa w
siedzibie LGD

Poziom zainteresowania
mieszkańców udziałem w
szkoleniach utrzyma się co
najmniej na obecnym
i
stopniu.

Minimum 12 zrealizowanych
projektów w ramach LSR

Projekty promujące walory
turystyczne i krajobrazowe
Projekty w zakresie promocji
obszaru (np.: www, foldery i
prospekty informacyjne)
Projekty w zakresie
zagospodarowania terenów
wokół obszarów wodnych
objętych projektem

Nabywanie
umiejętności i
aktywizacja

Projekty w zakresie:
Usług doradczych i
szkoleniowych
Oceny rozwoju turystyki na
obszarze LSR

Wskaźniki produktu:
Minimum 4 zrealizowanych
projektów w ramach LSR
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Tabela 4

Cel ogólny 2:
Aktywizacja i integracja lokalnej społeczności.

Cel szczegółowy 2.1: Tworzenie
przestrzeni społecznej.

Przedsięwzięcie

II:

Wspólne

miejsca

spotkań

Cel szczegółowy 2.2: Rozwój aktywności
kulturalnej lokalnej społeczności.

Przedsięwzięcie III: Wspólne spotkania

Cel szczegółowy 2.3: Rozwój aktywności
sportowej lokalnej społeczności

Przedsięwzięcie II: Wspólne miejsca spotkań
Uzasadnienie: Zmiany ekonomiczne i społeczne jakie dokonały się w ostatnich latach na
polskiej wsi wpłynęły niestety negatywnie na poczucie tożsamości kulturowej oraz związki
mieszkańców z terenem. Tradycyjne miejsca spotkań – remizy strażackie, targ, spotkania
gospodyń wiejskich, etc. – nie są wystarczająco atrakcyjne dla ludzi młodych lub nowych
mieszkańców

naszych

gmin.

Dlatego

też,

konieczne

jest

stworzenie

nowych

i

odpowiadających potrzebom i możliwościom dnia dzisiejszego miejsc spotkań – tzw.
przestrzeni społecznej (np.: kluby, siłownie, dyskoteki). Dzięki stworzeniu tej nowej
przestrzeni dla wzajemnych kontaktów możliwa będzie integracja lokalnych mieszkańców
poprzez rozwój aktywności kulturowej i sportowej.
Grupy docelowe beneficjentów:
Lokalni

mieszkańcy,

organizacje

pozarządowe,

kościoły

i

związki

wyznaniowe,

przedsiębiorcy pragnący zainwestować w turystykę i rekreację, samorządy i jednostki im
podległe (np.: szkoły). Szczegółowa lista rekomendowanych operacji znajduję się w
poniższej matrycy logicznej:
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Tabela 5

Przedsięwzięcie II: Wspólne miejsca spotkań
Opis
Cel ogólny

1. Aktywizacja i integracja

lokalnej społeczności

Cele szczegółowe

Cel szczegółowy 1.1: Tworzenie
przestrzeni społecznej
Cel szczegółowy 1.2: Rozwój
aktywności kulturalnej lokalnej
społeczności
Cel szczegółowy 1.3: Rozwój
aktywności sportowej lokalnej
społeczności

Wskaźniki realizacji

Źródła weryfikacji

Wskaźniki oddziaływania:
Wzrośnie liczba miejsc
pozwalających na działania
integracyjne wśród
mieszkańców

Dane Urzędu gminy

Założenia
Liczba młodych
mieszkańców (do 25 lat)
decydujących się na
długotrwały wyjazd nie
zwiększy się znacząco.

Wskaźniki rezultatu:
Do 2012r. 500 mieszkańców
korzystać będzie z nowych
miejsc wspólnych spotkań

Sprawozdania beneficjentów

Do 2012r. istnieć będzie co
najmniej 15 dobrze
wyposażonych miejsc
wspólnych spotkań.

Oświadczenia i
dokumentacja fotograficzna
gospodarzy miejsc
wspólnych spotkań.

Na terenie obszaru znajdą
się osoby posiadające
kwalifikacje do prowadzenia
zajęć grupowych.

Działania PROW
Odnowa i rozwój wsi

Projekty w zakresie
tworzenia i wyposażenia
miejsc spotkań (świetlice,
biblioteki, remizy OSP etc.)

Wskaźniki produktu:
Minimum 4 zrealizowanych
projektów w ramach LSR

Dokumentacja projektowa w
siedzibie LGD

Określone przez władze
gminne priorytety nie zmienią
się.

Projekty w zakresie budowy i
remontu infrastruktury
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sportowej.
Projekty w zakresie remontu,
adaptacji i adaptacji i
wyposażenia istniejących
budynków np. remiz OSP z
przeznaczeniem na miejsca
spotkań mieszkańców.

Różnicowanie
działalności

Projekty w zakresie
infrastruktury, wyposażenia
oraz usług kulturalnych i
rozrywkowych

Wskaźniki produktu:

Dokumentacja projektowa w
siedzibie LGD

Rolnicy zdecydują się na
działalność alternatywną do
rolnictwa

Dokumentacja projektowa w
siedzibie LGD

Lokalni przedsiębiorcy
zaangażują się w działalność
kulturalną, sportową
rozrywkową

Dokumentacja projektowa w
siedzibie LGD

Mieszkańcy zaangażują się
w działalność społeczną.

Minimum x zrealizowanych
projektów w ramach LSR

Projekty w zakresie
infrastruktury, wyposażenia
oraz usług sportowych

Mikroprzedsiębiorstwa

Projekty w zakresie
infrastruktury, wyposażenia
oraz usług kulturalnych i
rozrywkowych

Wskaźniki produktu:
Minimum 3 zrealizowanych
projektów w ramach LSR

Projekty w zakresie
infrastruktury, wyposażenia
oraz usług sportowych

Małe projekty

Projekty w zakresie
organizacji spotkań
informacyjnych i szkoleń
dotyczących tworzenia
„miejsc spotkań”

Wskaźniki produktu:
Minimum 6 zrealizowanych
projektów w ramach LSR
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Projekty w zakresie
zagospodarowania terenów
umożliwiających organizację
wspólnych spotkań

Nabywanie
umiejętności i
aktywizacja

Projekty w zakresie:
Usług doradczych i
szkoleniowych
Oceny rozwoju infrastruktury
pozwalającej na integrację
mieszkańców.

Wskaźniki produktu:
Minimum 3 zrealizowanych
projektów w ramach LSR

Dokumentacja projektowa w
siedzibie LGD

Poziom zainteresowania
mieszkańców udziałem w
szkoleniach utrzyma się co
najmniej na obecnym
stopniu.
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Przedsięwzięcie III: Wspólne spotkania
Uzasadnienie: Realizacja tego przedsięwzięcia jest odpowiedzią na wskazane w analizie
SWOT zagrożenia związane z negatywnymi zmianami społecznymi dokonującymi się na
terenie LGD:
Postępujący proces dezintegracji lokalnej społeczności, wywołany przede wszystkim
wzrostem liczby mieszkańców pracujących poza miejscem zamieszkania,
Utrata tożsamości kulturowej i związku z terenem LGD w wyniku ruchów migracyjnych,
Opinie ekspertów jak i własne doświadczenia mieszkańców wskazują, że najlepszym
sposobem na zintegrowanie lokalnej społeczności jest wspólna praca i wspólna zabawa.
Dlatego też, stworzenie możliwości aktywnego i ciekawego wspólnego spędzania wolnego
czasu pozwoli na odwrócenie wskazanych powyżej negatywnych zmian społecznych.
„Wspólne spotkania” to innymi słowy projekty związane z tzw. kulturą wolnego czasu. W
ramach tego Przedsięwzięcia realizowane będą projekty m.in. z zakresu lokalnej
twórczości artystycznej, lokalnych imprez kulturalnych i sportowych,

Grupy docelowe beneficjentów:
Lokalni

mieszkańcy,

organizacje

pozarządowe,

kościoły

i

związki

wyznaniowe,

przedsiębiorcy pragnący zainwestować w turystykę i rekreację, samorządy i jednostki im
podległe (np.: szkoły). Szczegółowa lista rekomendowanych operacji znajduję się w
poniższej matrycy logicznej:
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Tabela 6

Przedsięwzięcie III: Wspólne spotkania
Opis
Cel ogólny

1. Aktywizacja i integracja

lokalnej społeczności

Cele szczegółowe

Cel szczegółowy 1.1: Tworzenie
przestrzeni społecznej
Cel szczegółowy 1.2: Rozwój
aktywności kulturalnej lokalnej
społeczności
Cel szczegółowy 1.3: Rozwój
aktywności sportowej lokalnej
społeczności

Wskaźniki realizacji

Źródła weryfikacji

Wskaźniki oddziaływania:
Wzrośnie liczba wspólnych
spotkań mieszkańców
obszaru

Dane gmin

Założenia
Liczba młodych
mieszkańców (do 25 lat)
decydujących się na
długotrwały wyjazd nie
zwiększy się znacząco.

Wskaźniki rezultatu:
Do 2012r. zorganizowanych
zostanie 10 imprez
plenerowych dla
mieszkańców
Do 2012r. liczba wspólnych
spotkań kulturalnorozrywkowych z udziałem
mieszkańców wynosić
będzie co najmniej 10
każdego miesiąca.

Sprawozdania beneficjentów

Oświadczenia i
dokumentacja fotograficzna
organizatorów spotkań.

Podczas spotkań
plenerowych nie dojdzie do
istotnych naruszeń
bezpieczeństwa i porządku
publicznego.

Prowadzonych przez LGD
Kalendarz spotkań.

Do 2012r. liczba wspólnych
spotkań sportowych z
udziałem mieszkańców
wynosić będzie co najmniej
10 każdego miesiąca.
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Działania PROW
Odnowa i rozwój wsi

Projekty w zakresie lokalnej
twórczości artystycznej (np.:
zespoły folklorystyczne)

Wskaźniki produktu:

Dokumentacja projektowa w
siedzibie LGD

Zaangażowanie liderów
lokalnych grup artystycznych
będzie na poziomie
zbliżonym do obecnego.

Dokumentacja projektowa w
siedzibie LGD

Rolnicy zdecydują się na
działalność alternatywną do
rolnictwa

Dokumentacja projektowa w
siedzibie LGD

Lokalni przedsiębiorcy
zaangażują się w działalność
kulturalną, sportową
rozrywkową

Dokumentacja projektowa w
siedzibie LGD

Mieszkańcy zaangażują się
w działalność społeczną.

Minimum 4 zrealizowanych
projektów w ramach LSR

Projekty w zakresie
lokalnych imprez
kulturalnych i sportowych

Różnicowanie
działalności

Projekty w zakresie
organizacji imprez
rozrywkowych i
rekreacyjnych

Wskaźniki produktu:
Minimum x zrealizowanych
projektów w ramach LSR

Projekty w zakresie promocji
usług (np.: www)

Mikroprzedsiębiorstwa

Projekty w zakresie
organizacji imprez
rozrywkowych

Wskaźniki produktu:
Minimum 2 zrealizowanych
projektów w ramach LSR

Projekty w zakresie
organizacji imprez
sportowych i rekreacyjnych
Projekty w zakresie promocji
usług (np.: www)

Małe projekty

Projekty w zakresie
organizacji imprez
rozrywkowych

Wskaźniki produktu:
Minimum 6 zrealizowanych
projektów w ramach LSR

Projekty w zakresie
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organizacji imprez
sportowych i rekreacyjnych
Projekty w zakresie lokalnej
twórczości artystycznej
Projekty związane z
kultywowaniem tradycji
społeczności lokalnych oraz
tradycyjnych zawodów

Nabywanie
umiejętności i
aktywizacja

Projekty w zakresie:
Usług doradczych i
szkoleniowych
Rozwoju infrastruktury
pozwalającej na integrację
mieszkańców.

Wskaźniki produktu:
Minimum 3 zrealizowanych
projektów w ramach LSR

Dokumentacja projektowa w
siedzibie LGD

Poziom zainteresowania
mieszkańców udziałem w
szkoleniach utrzyma się co
najmniej na obecnym
stopniu.
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5 Określenie misji LGD
Aktywna wspólnota mieszkańców terenów znanych z walorów turystyczno-krajobrazowych.

6 Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR
Do uzupełnienia

7 Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla planowanych w
ramach LSR przedsięwzięć
7.1

Grupy docelowe LSR

Przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju kwestia określenia grup docelowych dla
poszczególnych operacji miała znaczenie kluczowe. Intencją autorów LSR było to aby
realizacja przedsięwzięć zapisanych w Strategii pogłębiła integrację i współpracę między
różnymi podmiotami. Stąd też, już na etapie tworzenia wstępnych analiz (m.in. SWOT)
zaproszono

do

współpracy

przedstawicieli

sektora

społecznego,

publicznego

i

gospodarczego, a także osoby reprezentujące lokalne środowiska artystyczne, sportowe i
szkolne. Udział reprezentantów tak wielu środowisk w tworzeniu założeń do LSR miał
zapewnić, że wezmą oni również aktywny udział w realizacji celów zapisanych w Strategii. W
rezultacie, jako grupy docelowe wymienionych w LSR operacji, wskazani zostali:
1. Rolnicy zainteresowani dywersyfikacją swojej działalności (np.: agroturystyka),
2. Przedsiębiorcy pragnący realizować operację w zakresie turystyki i rekreacji:
a) przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie,
b) przedsiębiorcy świadczący usługi gastronomiczne,
c) przedsiębiorcy świadczący usługi z zakresu obsługi turystycznej,
d) przedsiębiorcy świadczący usługi z zakresu sportu i rekreacji (fitness, siłownie),
e) rzemieślnicy (produkcja pamiątek turystycznych)
3. Samorządy (m.in. w zakresie budowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)
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4. Jednostki podległe samorządom (np.: szkoły w zakresie animowania lokalnej
twórczości kulturalnej i artystycznej),
5. Organizacje pozarządowe (np.: w zakresie twórczości kulturalnej, artystycznej,
sportowej i rekreacyjnej),
6. Mieszkańcy z obszaru LSR (np.: w zakresie tworzenia i korzystania z tzw. przestrzeni
społecznej),
7. Kościoły i związki wyznaniowe, (podobnie jak wcześniej w zakresie tworzenia i
korzystania z tzw. przestrzeni społecznej),
8. Inni (położenie dużego nacisku w LSR na realizację projektów związanych z
tworzeniem i wykorzystaniem tzw. przestrzeni społecznej oznacza, że w zasadzie
wszyscy

mieszkańcy

i

wszystkie

podmioty

instytucjonalne

będą

grupami

docelowymi).

7.2

Wykorzystanie różnych zasobów lokalnych

Bogactwem i wyróżnikiem obszaru objętego LSR są jego zasoby przyrodnicze, kulturalne i
historyczne. Fakt ten, potwierdza wynik analizy SWOT. Dlatego też, określając cele i
przedsięwzięcia LSR autorzy Strategii postanowili wykorzystać te różne zasoby lokalne w jak
najbardziej kompleksowy i zintegrowany sposób.
Zasoby przyrodnicze
Projekty w zakresie wykorzystania lokalnych cieków i zbiorników wodnych do
uprawiania przyjaznych środowisku sportów wodnych (stawy, sieć rzek: Wieprz,
Giełczew, Stawek),
Projekty w zakresie zagospodarowania terenów wokół obszarów wodnych objętych
LSR (stawy, sieć rzek: Wieprz, Giełczew, Stawek),
Projekty w zakresie budowy i odnawiania placów zabaw, obiektów sportowych,
ścieżek

rowerowych,

szlaków

pieszych

(m.in.

na

terenie

i

w

otulinie

Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego),
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Projekty w zakresie usług turystycznych agroturystycznych pozwalających m.in. na
stworzenie zaplecza turystycznego dla lokalnych zasobów przyrodniczych (m.in.:
Nadwieprzański Park Krajobrazowy, pomniki przyrody, bociany czarny i biały),
Projekty promujące walory turystyczne i krajobrazowe (m.in.: Nadwieprzański Park
Krajobrazowy, Pomniki przyrody, bociany czarny i biały),
Projekty wykorzystujące lokalne walory rolnicze (warzywnictwo, sadownictwo)
poprzez organizowanie imprez tematycznych (m.in. Święto pomidora).
Zasoby kulturowe i historyczne
Oprócz zasobów przyrodniczych obszar LSR posiada również istotne zasoby kulturowe i
historyczne, m.in.:
a) Zabytkowe młyny
b) Cmentarze wojenne (pomniki walk)
c) Kapliczki przydrożne
d) Kaplica cmentarna
e) Kościół z XVII w i neogotycki kościół z 1910r. (Mełgiew)
f) Muzea regionalne
g) Zespoły pałacowo-parkowe (m.in. w Krzesimowie, Podzamczu),
h) Drewniany dworzec kolejowy w Minkowicach z XiX w.
i)

Lokalne zespoły artystyczne (np.: Podzamcze, Jaszczowianki).

Planowane w ramach LSR operacje mają przyczynić się do wykorzystania i waloryzacji tych
zasobów. Potwierdzają to następujące przykłady operacji:
Projekty z zakresu renowacji i zabezpieczenia lokalnych pomników historii, przyrody i
miejsc pamięci oraz obiektów zabytkowych użytkowanych na cele publiczne,
Projekty w zakresie poprawy wizerunku wsi poprzez odnawianie lub budowę placów,
parkingów, chodników, oświetlenia ulicznego, etc.,
Projekty w zakresie tworzenia i wyposażenia miejsc spotkań (świetlice, biblioteki,
remizy OSP etc.),
Projekty

w

zakresie

infrastruktury,

wyposażenia

oraz

usług

kulturalnych

i

rozrywkowych,
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Projekty w zakresie lokalnej twórczości artystycznej,
Projekty związane z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych
zawodów.

8 Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla planowanych w
ramach LSR przedsięwzięć
Podstawowym założeniem przyjętym przy przygotowaniu LSR było wykorzystanie
lokalnych zasobów w sposób zupełnie nowy na obszarze LGD. Założenie to wynikało z
decyzji autorów Strategii o przyjęciu znanej w marketingu idei second fast, Idea ta
polega na innowacyjnym wykorzystaniu świeżych lecz jednocześnie sprawdzonych już w
innym miejscu strategii działania. Dzięki zrealizowanej przez LGD wizycie studyjnej w
Austrii oraz wiedzy uzyskanej podczas międzynarodowych konferencji LEADER
(Portugalia, Węgry), Grupa zdobyła wciąż rzadką jeszcze na Lubelszczyźnie wiedzę na
temat sprawdzonych sposobów skutecznego wykorzystania lokalnych zasobów
przyrodniczych

i

kulturowo-historycznych

obszarów

wiejskich

ulokowanych

na

bezpośrednim zapleczu dużych aglomeracji miejskich. Korzystanie z doświadczeń
innych krajów jest odpowiedzią na zawarte w tytule strategii działania słowo second
(drugi). Natomiast słowo fast (szybki) odnosi się do innowacyjności i oryginalności
przyjętych rozwiązań nie tylko na tle pozostałych gmin Lubelszczyzny ale również na tle
znakomitej większości gmin z terenu całego kraju.
Innowacyjność i wykorzystanie lokalnych zasobów obszaru LGD będzie uzupełnione
również przez stosowanie rozwiązań autorskich, które mogą być z powodzeniem
stosowane na innych obszarach.
Innowacyjność w wykorzystaniu lokalnych zasobów LGD polegać będzie na m.in.:

a) wykorzystanie do celów rekreacyjnych i sportowych cieków wodnych. Jak dotąd
lokalne cieki wodne wykorzystywane były w sposób bardzo ograniczony i tradycyjny
(np.: wędkarstwo). Zupełnym novum na obszarze LGD będzie wykorzystanie rzeki
Wieprz do prowadzenia turystyki kajakowej, Baza kajakowa w bliskiej odległości od
miast to przedsięwzięcie nie mające wielu odpowiedników w regionie, a nawet w
Polsce.
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b) wykorzystanie lokalnych walorów rolniczych (warzywnictwo, sadownictwo) poprzez
organizowanie

imprez

tematycznych

(m.in.

Święto

pomidora).

Całkowicie

innowacyjny charakter w skali regionu będzie miało organizowanie corocznego
Święta pomidora. Jak pokazuje przykład hiszpański (słynne wojny pomidorowe!) a
także regionalny (krasnystawskie chmielaki) święta tematyczne nie tylko służą
promocji regionu ale również przyczyniają się do ożywienia turystyki.
c) Zdecentralizowane tworzenie przestrzeni społecznej (kluby, miejsca spotkań, zajęcia
sportowe i rekreacyjne). Innowacyjność tego podejścia polegać będzie na
przekazaniu inicjatywy w zakresie tworzenia lokalnej przestrzeni społecznej
mieszkańcom. Zrywając z wieloletnią tradycją inicjowania większości tego typu
wydarzeń przez władze samorządowe, LGD planuje przekazać inicjatywę w tym
zakresie

dużo

pozarządowe,

szerszej
osoby

grupie

prywatne).

interesariuszy
Przyjęcie

(przedsiębiorcy,

takiego

podejścia

organizacje
pozwoli

na

skuteczniejsze i bardziej efektywne wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych
i historyczno-kulturowych, o których największą wiedzę mają przecież ludzie im
najbliżsi (czyli wskazanymi powyżej interesariusze)
Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem funduszy UE,
a także specyfikę relacji społecznych na lubelskiej wsi przyjąć można za pewnik, że
doświadczenia LGD staną się przykładem dla innych wsi i będą z powodzeniem
stosowane na innych obszarach.

9 Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR i wyboru
operacji przez LGD w ramach działania oraz kryteriów na
podstawie, których jest oceniana zgodność operacji z LSR, oraz
kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych
kryteriów
Do uzupełnienia

10 Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji
Przy opracowaniu budżetu LSR wzięto pod uwagę następujące założenia wynikające z
Rozporządzenia MRiRW z 23 maja 2008 w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu
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wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013:
1. Zgodnie z danymi GUS na dzień 31 XII 2006r. liczba mieszkańców zameldowanych
na pobyt stały na obszarze LSR wynosi 17 716 (Mełgiew – 8442, Milejów – 9274),
2. Wysokość środków przewidzianych na działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju - wynosi nie więcej niż iloczyn liczby mieszkańców i kwoty 116 zł (czyli 2 055
056 zł) , z tym że na każdy z rodzajów operacji jest zaplanowane nie mniej niż 10 %
tych środków (czyli 205 505,60 zł),
3. Wysokość środków przewidzianych na działanie 421 - Wdrażanie projektów
współpracy - wynosi nie więcej niż iloczyn liczby mieszkańców i kwoty 3 zł (czyli
53 148 zł),
4. Wysokość środków przewidzianych na działanie 431 - Funkcjonowanie lokalnej grupy
działania, nabywanie umiejętności i aktywizacji - wynosi nie więcej niż iloczyn liczby
mieszkańców i kwoty 29 zł (czyli 513 764 zł), z tym że na koszty administracyjne
(bieżące) przeznacza się nie więcej niż 15 % sumy środków przewidzianych na
wszystkie działania (czyli 2 621 968 zł).

Lp

1.

Działania osi 4

Różnicowanie
kierunku

Minimalna

Maksymalna

Wielkość zapisana w

wielkość wg

wielkość wg

budżecie LSR

Rozporządzenia

Rozporządzenia

w

działalności

205 505,60 zł

-

310 000 zł

205 505,60 zł

-

310 000 zł

nierolniczej
2.

Tworzenie

i

rozwój

mikroprzedsiębiorstw
3.

Odnowa i rozwój wsi

817 500 zł

205 505,60 zł

4.

Małe projekty

616 000 zł

205 505,60 zł

5.
Razem 413
6.

-

2 055 056 zł

2 053 500 zł

Wdrażanie projektów
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współpracy - 421
7.

Funkcjonowanie

53 148 zł

50 000 zł

-

393 295,20 zł

393 250 zł

-

120 468,80 zł

120 000 zł

513 764,00 zł

513 250 zł

2 621 968 zł

2 616 750 zł

LGD

(koszty bieżące)
8.

-

Nabywanie
umiejętności

i

aktywizacja
9.

Razem 431

10.
RAZEM OŚ 4

-

Poza wymogami prawnymi wynikającymi z zapisów Rozporządzenia, przy opracowaniu
budżetu przyjęto założenia programowe wynikające z przeprowadzonych wcześniej analiz.
Zgodnie z wynikami SWOT podstawowe znaczenie dla rozwoju obszaru objętego LSR będą
miały projekty nastawione na aktywizację i integrację mieszkańców, a także większe projekty
związane z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i historycznych w celach rekreacyjnoturystycznych. Stąd też, około środki przeznaczone na wdrażanie LSR podzielono według
następującego klucza:
a) Odnowa i rozwój wsi – około 40% środków,
b) Małe projekty – około 30% środków,
c) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – około 15% środków,
d) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – około 15% środków.
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Budżet LSR

Tabela 6

Działania osi 4 przeprowadzone przez LGD

413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Rok

2009

2010

2011

2012

Kategoria
kosztu

2015

Razem 413

Nabywanie
umiejętności i
aktywizacja

Razem oś 4
Razem 431

80 000,00 zł

130 000,00 zł

100 000,00 zł

390 000,00 zł

- zł

78 650,00 zł

24 000,00 zł

102 650,00 zł

492 650,00 zł

Kwalifikowalne

80 000,00 zł

80 000,00 zł

130 000,00 zł

100 000,00 zł

390 000,00 zł

- zł

78 650,00 zł

24 000,00 zł

102 650,00 zł

492 650,00 zł

do refundacji

40 000,00 zł

40 000,00 zł

97 500,00 zł

70 000,00 zł

247 500,00 zł

- zł

78 650,00 zł

24 000,00 zł

102 650,00 zł

350 150,00 zł

Całkowite

90 000,00 zł

90 000,00 zł

160 000,00 zł

130 000,00 zł

470 000,00 zł

50 000,00 zł

78 650,00 zł

24 000,00 zł

102 650,00 zł

622 650,00 zł

Kwalifikowalne

90 000,00 zł

90 000,00 zł

160 000,00 zł

130 000,00 zł

470 000,00 zł

50 000,00 zł

78 650,00 zł

24 000,00 zł

102 650,00 zł

622 650,00 zł

do refundacji

45 000,00 zł

45 000,00 zł

120 000,00 zł

91 000,00 zł

301 000,00 zł

50 000,00 zł

78 650,00 zł

24 000,00 zł

102 650,00 zł

453 650,00 zł

Całkowite

90 000,00 zł

90 000,00 zł

160 000,00 zł

130 000,00 zł

470 000,00 zł

- zł

78 650,00 zł

24 000,00 zł

102 650,00 zł

572 650,00 zł

Kwalifikowalne

90 000,00 zł

90 000,00 zł

160 000,00 zł

130 000,00 zł

470 000,00 zł

- zł

78 650,00 zł

24 000,00 zł

102 650,00 zł

572 650,00 zł

do refundacji

45 000,00 zł

45 000,00 zł

120 000,00 zł

91 000,00 zł

301 000,00 zł

- zł

78 650,00 zł

24 000,00 zł

102 650,00 zł

403 650,00 zł

Całkowite

180 000,00 zł

180 000,00 zł

320 000,00 zł

260 000,00 zł

940 000,00 zł

- zł

78 650,00 zł

24 000,00 zł

102 650,00 zł

1 042 650,00 zł

Kwalifikowalne

180 000,00 zł

180 000,00 zł

320 000,00 zł

260 000,00 zł

940 000,00 zł

- zł

78 650,00 zł

24 000,00 zł

102 650,00 zł

1 042 650,00 zł

90 000,00 zł

90 000,00 zł

240 000,00 zł

182 000,00 zł

602 000,00 zł

- zł

78 650,00 zł

24 000,00 zł

102 650,00 zł

704 650,00 zł

Całkowite

180 000,00 zł

180 000,00 zł

320 000,00 zł

260 000,00 zł

940 000,00 zł

- zł

78 650,00 zł

24 000,00 zł

102 650,00 zł

1 042 650,00 zł

Kwalifikowalne

180 000,00 zł

180 000,00 zł

320 000,00 zł

260 000,00 zł

940 000,00 zł

- zł

78 650,00 zł

24 000,00 zł

102 650,00 zł

1 042 650,00 zł

90 000,00 zł

90 000,00 zł

240 000,00 zł

182 000,00 zł

602 000,00 zł

- zł

78 650,00 zł

24 000,00 zł

102 650,00 zł

704 650,00 zł

Całkowite

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

Kwalifikowalne

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

do refundacji

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

Całkowite

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

Kwalifikowalne

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

do refundacji
2009 2015

Małe projekty

Funkcjonowani
e LGD (koszty
bieżące)

80 000,00 zł

do refundacji
2014

Tworzenie i
rozwój
Odnowa i rozwój
mikroprzedsiębior wsi
stw

Całkowite

do refundacji
2013

Różnicowanie w
kierunku
działalności
nierolniczej

421 Wdrażanie
projektów
współpracy

431 - Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacji

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

- zł

Całkowite

620 000,00 zł

620 000,00 zł

1 090 000,00 zł

880 000,00 zł

3 210 000,00 zł

50 000,00 zł

393 250,00 zł

120 000,00 zł

513 250,00 zł

3 773 250,00 zł

Kwalifikowalne

620 000,00 zł

620 000,00 zł

1 090 000,00 zł

880 000,00 zł

3 210 000,00 zł

50 000,00 zł

393 250,00 zł

120 000,00 zł

513 250,00 zł

3 773 250,00 zł

do refundacji

310 000,00 zł

310 000,00 zł

817 500,00 zł

616 000,00 zł

2 053 500,00 zł

50 000,00 zł

393 250,00 zł

120 000,00 zł

513 250,00 zł

2 616 750,00 zł
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Harmonogram realizacji LSR (z dokładnością do pół roku)
Przedsięwzięcia i typy operacji
zgodnie z LSR

2009
I-VI

2009
VII-XII

2010 2010
I-VI
VII-XII

2011
I-VI

2011
VII-XII

2012
I-VI

2012
VII-XII

2013
I-VI

2013
VII-XII

2014
I-VI

2014
VII-XII

2015
I-VI

2015
VII-XII

Przedsięwzięcie I: Aktywny
wypoczynek tuż za miastem
Przedsięwzięcie II: Wspólne miejsca
spotkań
Przedsięwzięcie
spotkania

III:

Wspólne

Projekt współpracy
Bieżące funkcjonowanie LGD
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11 Opis procesu przygotowania LSR
Proces przygotowania LSR rozpoczęto od powołania Grupy Sterującej LSR, której celem
było inicjowanie i ocena poszczególnych etapów tworzenia LSR. W skład Grupy Sterującej
weszli członkowie Zarządu Fundacji „Nasza nadzieja”:
Wiesław Jaworski,
Monika Gieleta,
Jadwiga Dec,
Tomasz Suryś,
Wojciech Zieliński.
Przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju wykorzystano propagowaną przez Komisję
Europejską metodologię matrycy logicznej projektu. Zgodnie z tą metodologią podstawowe
znaczenie dla sukcesu działań projektowych ma poprzedzenie realizacji jakichkolwiek
działań przez dwa etapy czynności przygotowawczych;
a) Fazę analizy
b) Fazę planowania
Faza analizy: zgodnie z proponowaną przez KE metodyką podczas fazy analizy wykonać
należy następujące czynności:
Analizę udziałowców (interesariuszy);
Analizę problemów;
Analizę celów.
Realizując wskazówki metodologiczne KE proces przygotowania LSR rozpoczęto od
określenia interesariuszy, czyli lokalnych jednostek i grup, mogących mieć związek z
realizowanymi działaniami. Analiza interesariuszy dokonana została 12 października 2007r.
przez Grupę Sterującą LSR. Wśród interesariuszy znaleźli się przedstawiciele następujących
grup i środowisk:
1. Rolnicy (zwłaszcza zainteresowani dywersyfikacją swojej działalności),
2. Lokalni przedsiębiorcy (mikro, mali, średni)
3. Władze samorządowe (zarówno wykonawcze jaki uchwałodawcze),
4. Nauczyciele,
5. Lokalne grupy artystyczne (zwłaszcza zespoły ludowe i wokalne),
6. Lokalne grupy sportowe,
7. Duchowieństwo,
8. Młodzież szkolna.
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W listopadzie i grudniu 2007r. do wskazanych powyżej interesariuszy skierowana została
ankieta badawcza (vide: Załącznik nr...), której celem była analiza problemów na terenie
LGD. Do wypełnienia ankiet badawczych poproszono prawie 100 osób z obszaru LSR.
Informacje przestawione w ankietach pozwoliły na urealnienie i zaktualizowanie informacji o
problemach mieszkańców obszaru LSR. Dzięki przeprowadzeniu tej analizy problemowej
zebrano bezcenny w kontekście tworzenia LSR materiał, który stał się podstawą do
opracowania scenariusza warsztatów opisanych poniżej.
Przeprowadzona na zasadzie badań ankietowych analiza problemów została pogłębiona
podczas drugiej fazy zbierania informacji – warsztatów dla liderów opinii. Warsztaty te
zostały przeprowadzone podczas wyjazdowego szkolenia w Sandomierzu w dniach 16 – 18
stycznia 2008r. Lista uczestników warsztatów stanowi Załącznik nr … do LSR. Jako liderów
opinii uznano osoby wyróżniające się na obszarze LSR swoją aktywnością zawodową lub
społeczną. Podczas trzech sesji warsztatowych uczestnicy warsztatów zapoznali się z
wynikami badań ankietowych, a następnie przedstawili mocne i słabe strony, a także szanse
i zagrożenia dla terenu LGD. Decyzja o tym, które z wyróżnionych czynników mają
największe znaczenie została podjęta przy wykorzystaniu tzw. metody eksperckiej
(delfickiej), pozwalającej na uśrednienie opinii wyrażanych przez ekspertów (uczestników
warsztatów - liderów opinii). Metoda ekspercka pozwoliła na zrealizowanie kolejnego etapu
prac sugerowanych przez KE – analizy celów. Uczestnicy warsztatów wspólnie z
zaproszonymi w tym celu doświadczonymi moderatorami (Piotr Korpysz. z ....... oraz Piotr
Jaworskim z Instytutu Pomocy Rozwojowej) określili cele ogólne, cele szczegółowe oraz
przedsięwzięcia.
Przed zakończeniem fazy analizy propozycje celów zostały objęte systemem konsultacji i
dyskusji wśród uczestników wyjazdów studyjnych realizowanych przez LGD. Celem
połączenia konsultacji społecznych i oceny doświadczeń innych obszarów wiejskich było
nadanie założeniom LSR wymiaru jak najbardziej praktycznego, opartego o sprawdzone już
rozwiązania. Tego typu konsultacje przeprowadzone zostały podczas następujących
wyjazdów studyjnych:
1. Ciekoty, 2008-01-19 (lista uczestników warsztatów stanowi Załącznik nr … do LSR),
2. Bałtów, 2008-01-20 (lista uczestników warsztatów stanowi Załącznik nr … do LSR),
3. Austria, 2008-01-06/09 (lista uczestników warsztatów stanowi Załącznik nr … do
LSR).
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Po zakończeniu opisanej powyżej fazy analizy Grupa Sterująca podjęła decyzję o przejściu
do fazy planowania, podczas której informacje uzyskane w okresie od października 2007r.
do stycznia 2008r. stały się podstawą do przygotowania matrycy logicznej (logframe) oraz
propozycji budżetu LSR. Logframe i budżet zostały przygotowane w okresie luty-maj 2008r.
Aby zachować przyjętą już na samym początku konstruowania LSR zasadę udziału
społeczności lokalnej, procesowi opracowania logframe’u towarzyszyły stałe konsultacje
społeczne. Kolejne wersje matrycy logicznej projektu były prezentowane przez Grupę
Sterującą partnerom LGD (gospodarczym, społecznym i publicznym). Owoc tych konsultacji
został następnie zaprezentowany interesariuszom z obszaru LGD podczas konferencji
podsumowującej w Wólce Cycowskiej (7-8 sierpnia 2008r.). Lista uczestników konferencji
stanowi Załącznik nr … do LSR. Uwagi zgłoszone podczas konferencji zostały następnie
wprowadzone do ostatecznej wersji logframe’u, która znajduje się w LSR.

12 Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR
Do uzupełnienia

13 Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej
13.1 Ocena realizacji celów określonych przez LGD
Przy ocenie realizacji celów określonych przez LGD wzięte zostaną pod uwagę następujące
kryteria ewaluacyjne:
Efektywność : porównanie efektów z poniesionymi nakładami,
Skuteczność: stopień osiągnięcia zakładanych celów,
Trwałość: prawdopodobieństwo, że osiągnięte zmiany / korzyści będą nadal
kontynuowane,
Odpowiedniość: właściwe sformułowanie celów w kontekście potrzeb obszaru LSR
(ex ante)
Użyteczność: właściwe sformułowanie celów w kontekście potrzeb obszaru LSR (on
going, ex post).
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Zgodnie z proponowaną przez Komisję Europejską metodologią ewaluacyjną ocena
realizacji celów przeprowadzona została na etapie przygotowania LSR (ewaluacja ex ante),
a poza tym prowadzona będzie w trakcie wdrażania LSR (ewaluacja bieżąca) oraz po jej
zakończeniu (ewaluacja ex post).
Ewaluacja ex ante
Przeprowadzona na etapie przygotowania LSR ewaluacja ex ante miała charakter przede
wszystkim charakter formatywny. Od wyniku tej oceny zależało to czy przyjęte w LSR
rozwiązania organizacyjne i funkcjonowanie organu decyzyjnego zapewni właściwą
realizację celów. W tym celu zespół współpracujący z LGD ewaluator przeprowadził testy
góra-dół (przebieg spójność procesu od początku do końca), a także wykorzystał metodę
planu kontroli (identyfikacja i ocena zabezpieczeń w systemie).
Poza oceną formatywną, ewaluacja ex ante obejmowała również weryfikację odpowiedniości
i spójności założonych celów. W tym celu wykorzystano następujące techniki ewaluacyjne:
analiza SWOT,
matryca logiczna.
Wyniki obu tych technik zostały zamieszczone w LSR.

Ewaluacja bieżąca (on going)
Biorąc pod uwagę długi okres realizacji Strategii ocena realizacji celów określonych w LSR
prowadzona będzie w sposób stały. W tym celu Organ decyzyjny zobowiązany będzie do
przedstawiania co pół roku zestawienia określającego stan realizacji Strategii. W oparciu o te
informacje Komisja Rewizyjna dokonywać będzie oceny bieżącej i w razie konieczności
przedstawiać Organowi decyzyjnemu rekomendacje. Poza tym, po zakończeniu każdego
roku realizacji Strategii Komisja Rewizyjna przedstawiać będzie w oparciu o oceny półroczne
Raport roczny, w którym zawarta będzie informacja na temat realizacji celów określonych w
LSR jak również ocena funkcjonowania samego LGD, a zwłaszcza jej Organu decyzyjnego.

Ewaluacja ex post
Zgodnie z zasadami ewaluacji Ocena ex post powinna zostać przeprowadzona pewien czas
po zakończeniu wdrażania LSR, tak aby poza oceną efektywności, skuteczności i
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użyteczności mieć możliwość dokonania także oceny trwałości. Jednak biorąc pod uwagę
długi okres przewidziany na wdrażanie Strategii planowane jest poza przeprowadzeniem
ewaluacji ex post po zakończeniu Programu (2014r.) również przeprowadzenie ewaluacji
połowicznej (mid term) w 2012r.

13.2 Ocena planowanych przedsięwzięć
Przy ocenie planowanych przedsięwzięć wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria
ewaluacyjne:
Efektywność : porównanie efektów z poniesionymi nakładami,
Skuteczność: stopień osiągnięcia zakładanych celów,
Trwałość: prawdopodobieństwo, że osiągnięte zmiany / korzyści będą nadal
kontynuowane,
Odpowiedniość: właściwe sformułowanie celów w kontekście potrzeb obszaru LSR
(ex ante),
Użyteczność: właściwe sformułowanie celów w kontekście potrzeb obszaru LSR (on
going, ex post).
Zgodnie z proponowaną przez Komisję Europejską metodologią ewaluacyjną ocena
przedsięwzięć przeprowadzona zostanie w ramach:
ewaluacji ex ante,
ewaluacji bieżącej,
ewaluacji ex post.

Ewaluacja ex ante
Przy składaniu projektów w ramach trzech opisanych w LSR przedsięwzięć wymagane
będzie przedstawienie dwóch dokumentów pozwalających na ocenę spójności celów
projektów z celami ogólnymi i szczegółowymi LSR:
a. matryca logiczna projektu,
b. przedstawienie spójności projektu z LSR.
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Ewaluacja bieżąca (on going)
Biorąc pod uwagę długi okres realizacji Strategii ocena planowanych przedsięwzięć
prowadzona będzie w sposób stały. W tym celu Organ decyzyjny zobowiązany będzie do
przedstawiania co pół roku zestawienia określającego planowane przedsięwzięcia. W
oparciu o te informacje Komisja Rewizyjna dokonywać będzie oceny bieżącej i w razie
konieczności

przedstawiać

Organowi

decyzyjnemu

rekomendacje.

Poza

tym,

po

zakończeniu każdego roku realizacji Strategii Komisja Rewizyjna przedstawiać będzie w
oparciu o oceny półroczne Raport roczny, w którym zawarta będzie informacja na temat
realizacji przedsięwzięć.

Ewaluacja ex post
Zgodnie z zasadami ewaluacji Ocena ex post powinna zostać przeprowadzona pewien czas
po zakończeniu wdrażania LSR, tak aby poza oceną efektywności, skuteczności i
użyteczności mieć możliwość dokonania także oceny trwałości. Przeprowadzenie ewaluacji
ex post w zakresie realizacji przedsięwzięć zrealizowane zostanie po zakończeniu Programu
(2014r.).

13.3 Opisanie sposobu wykorzystania informacji uzyskanych z ewaluacji
Informacje uzyskane z ewaluacji wykorzystane zostaną w następujący sposób:
a) Realizacja celu poznawczego - głównym celem oceny (ewaluacji) będzie
zwiększenie wiedzy LGD oraz zainteresowanych interesariuszy na temat zasad
działania

LSR

i

poszczególnych

projektów,

poznanie

ich

wewnętrznych

i

zewnętrznych mechanizmów, uzyskanie informacji dotyczącej efektów programu,
jego sukcesów i niepowodzeń itp. Wiedza uzyskana w trakcie oceny (ewaluacji)
poznawczej ma pomóc w wypracowywaniu przyszłych decyzji strategicznych na
poziomie LGD jak i poszczególnych gmin;
b) Realizacja celu instrumentalnego - głównym celem oceny (ewaluacji) w podejściu
instrumentalnym będzie wykorzystanie jej wyników i rezultatów do podejmowania
decyzji związanych z realizowanymi projektami jak i samą Strategią. Informacje
uzyskane z ewaluacji będą miały kluczowe znaczenie przy podejmowaniu decyzji
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dotyczących działań promocyjnych (przede wszystkim wśród projektodawców),
decyzji finansowych (wybór projektów w kontekście założonych wskaźników) jak i
decyzji organizacyjnych (proces decyzyjny i obsługa administracyjna w LGD).
Należy przy tym podkreślić, że ocena funkcjonowania Organu decyzyjnego dotyczyć
będzie nie tylko skuteczności, efektywności, odpowiedniości, użyteczności i trwałości
realizowanych celów i przedsięwzięć ale również wykorzystywania wyników badań
ewaluacyjnych. Komisja Rewizyjna przeprowadzać będzie czynności sprawdzające
wdrożenie rekomendacji, będących wynikiem ewaluacji.

14 Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi
związanymi z obszarem objętym LSR.
Do uzupełnienia

15 Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji
realizowanych przez LGD w ramach innych programów
wdrażanych na obszarze objętym LSR.
Założony przez LGD cel - Aktywizacja i integracja lokalnej społeczności – realizowany będzie
przede wszystkim z środków PROW. Przeprowadzona przez LGD analiza wskazuje jednak
na potrzebę uzupełnienia projektów realizowanych z PROW o środki pochodzące z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dostępne w ramach PO KL środki wykorzystane
zostaną w celu zdynamizowania aktywności kulturalnej i sportowej lokalnej społeczności.
LGD złożyła 5 września 2008r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
cztery wnioski w ramach Działania 9.1.2 PO KL (Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych):
1.

„Rozwijamy umiejętności szkolne w gminie Mełgiew” (KSI nr: POKL.09.01.02-06362/08).

2. „Łączymy rozwój sprawności fizycznej i umysłowej. Gmina Mełgiew” (KSI nr:
POKL.09.01.02-06-360/08).
3. „Rozwijamy umiejętności szkolne w gminie Milejów” (KSI nr: POKL.09.01.02-06361/08).
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4. „Łączymy rozwój sprawności fizycznej i umysłowej. Gmina Milejów” (KSI nr:
POKL.09.01.02-06-359/08).
Zgodnie z informacją przekazaną przez Departament EFS UMWL wszystkie cztery wnioski
zostały uznane za poprawne pod względem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej
przez Komisję Oceny Projektów.
Realizowanie wniosków zarówno z PROW jak i PO KL to dla obszaru LSR zarówno duża
szansa efektywnej i skutecznej realizacji założonych celów jak i ryzyko nakładania się
pomocy UE (ang. overlapping). Mając świadomość tego zagrożenia oraz znaczenia
nakładania się pomocy UE dla krajowych i wspólnotowych służb kontrolnych, LGD
zdecydowała się na przeprowadzenie konsultacji w tym zakresie ze współpracującym z
Grupą audytorem – Piotrem Jaworskim2. Zgodnie z sugestiami eksperta zdecydowano się na
zastosowanie następujących mechanizmów kontrolnych zabezpieczających przed ryzykiem
nakładania się pomocy z środków UE:
1. W ramach LGD wydzielone zostaną konta bankowe do obsługi każdego z projektów
(osobno dla PROW i PO KL),
2. Księgowanie wydatków w ramach PROW i PO KL odbywać się będzie w taki sposób
aby oddzielić wydatki ponoszone w ramach każdego z programów (odrębna
ewidencja),
3. Wprowadzony zostanie podział obowiązków między koordynatorem projektów w
ramach PROW i koordynatorem projektów w ramach PO KL, tak aby osoba
podejmująca kluczowe decyzje w ramach PROW nie miała możliwości podejmowania
decyzji w ramach PO KL,
4. Każdy pracownik zatrudniony przez LGD posiadać będzie Kartę charakterystyki pracy
zawierającą szczegółowy wykaz obowiązków w ramach danego Programu wraz
podaną kwotą wynagrodzenia pochodzącą ze środków danego Programu,
5. Pracownicy realizujący zadania w ramach obu programów będą mieli w swoich
Kartach charakterystyki pracy dokładnie określony wymiar czasu pracy dedykowany
danemu projektowi,

2

Audytor dysponujący wieloletnim doświadczeniem z zakresu audytu projektów i programów
pomocowych (w latach 2002-2007 pracownik Centrali ARiMR – Naczelnik Wydziału Audytu PROW).
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6. Każdy dokument księgowy stanowiący dowód poniesienia kosztów będzie w sposób
trwały oznaczony jako dedykowany do danego projektu (lub wskazywał jaka część
kosztów została przypisana każdemu z projektów).

16 Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i
obszarów wiejskich.
Do uzupełnienia

17 Informacja o załącznikach.
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17.1 Załącznik nr ...: Ankieta badawcza
Aby uzyskać i właściwie zagospodarować środki UE konieczne jest przygotowanie Strategii
działań na najbliższe lata. To co się będzie działo w naszych gminach będzie w dużej części
wynikało właśnie z zapisów w Strategii.
Zależy nam na tym, aby Strategia nie była kolejną papierową listą życzeń, ale opisywała
najważniejsze cele i problemy naszych gmin. Dlatego też, chcemy aby Pan(i) pomogli nam w
jej przygotowaniu.
Odpowiadając na kilka poniższych pytań (około 10 minut) zdecyduje Pan(i) o tym na co
przeznaczone zostaną środki unijne w najbliższych latach.

1. Proszę wskazać gminę, w której Pan(i) mieszka: ………………………………………..

2. Proszę wymienić trzy najpoważniejsze problemy mieszkańców Pana(i)Gminy?
a) ............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
b) .............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
c) .............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
3. Proszę podać jakie zalety ma Pana(i) Gmina.
a) dla mieszkańców:..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

b) dla firm………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………

4. Proszę podać powód(y), dla którego odradził(a)by Pan(i) zamieszkanie na terenie Gminy.

..................................................................................................................................................................................
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.......

5. Proszę podać czego brakuje w Pan(i)Gminie.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

6. Proszę wskazać największy sukces(y) gminy w okresie ostatnich 3 lat (2005-7)
..............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..

7. Proszę wskazać największą(e) porażki gminy w okresie ostatnich 3 lat (2005-7)
..............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..

8. Proszę dokończyć następujące zdanie:
Chciałbym aby za 4 lata, w 2012r.,w mojej gminie…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

Inne uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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17.2 Załącznik nr ...: Lista uczestników warsztatów w Sandomierzu, 16-18.01.2008r.
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17.3 Załącznik nr ...: Lista uczestników konsultacji w Ciekotach, 20.I.2008
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17.4 Załącznik nr ...: Lista uczestników konsultacji w Bałtowie, 20.I.2008
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17.5 Załącznik nr ...: Lista uczestników konsultacji w Austrii,6-9.II.2008
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17.6 Załącznik nr ...: Lista uczestników konferencji w Wólce Cycowskiej,7-8.VIII.2008
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