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Obszor Lokolnej Crupy Dziolonio jest

o bogo potencjole przyrodniczym i
kulturowym. Bordzo nym walorem

obszaru objqtego LSR jest czyste

Srodowisko. Obszor dziolonia LGD swojq

oferte turystycznq kieruje dlo miloiinik6w

przyrody, historir, wqdkorstwo,

kajokorstwo, os6b oktywnie spqdzojqcych

wolny czos. No obszorze tym zostaly

noczone, oznokowone szlaki

kojakowe, o tok2e oznokowone i

zbudowone icie2ki rowerowe. lntensywnie
powstojq kwotery ogroturystyczne. Powiot

Rycki chorokteryzuje sig du2q

zosobnoiciq wody, mniejsze i wigksze

zbiorniki wodne, stororzeczo, stowy.

Stowy w okolicoch Ryk powstoly 500 lot

temuW 1836 roku dobro rzqdowe Ryk

sprzedono hrobiemu Jonowi Jezierskiemu,
kt6ry w latoch I 836-43 zolo2yl 3 I

stow1w hodowlonych, uruchomil 4 mlyny i

tortok Gospodorstwo rybockie bylo

jednym z nojlepiej prowodzonych w
Kr6lestwie Polskim, o Ryki nozryono

,,stolicq korpio".

PrzystEpujqc do okreilanio celow,

pzedsiqwzigci naczaniowsko2nikow
w piervvszej kolejno!;ci zebrono moterioly

i dostqpne informocje o problemoch

mieszkoicow. Nostgpnie przeprowadzono

onolizg zebronego moteriolu podczas

konsultocji i bodo(t, uwzglgdniono

informocje zowarte w diognozie obszoru i

onolizie S I ioski z
przeprowodzonej anolizy SWOT poslu2yly

do zidentyfikowonio problem6w i woh,

ktore pozwolily na pogrupowonie ich

temotycznie i oprocowanie na tej
podstowie cel6w szczegolo h. OkreSlono

dwie grupy problem6w,

Cel cg5lny l;
Rozwoj gospodarczy obszaru z wykorzystaniem lolcalnego potencjalu

Cel szczeg6lcwy l: Cel szczeg6lcwy l:
Wspa rcie rozwoju przedsiqbiorrczosci Tworzenie sprzy jal4cych warun kow

w kierunku wzrostu zatrudnienia rozwoiu

Przedsiqwziqcie Lirnit (rodkow Przedsiewziecie Limit Srodk6w

l. l . Rozwoj 2.1 00.000

istniej4cych firm w
tym wdraiaj4cych

nowe technologie i

Innowacle oraz

uwzglqdniajqcych

ochrcnq (rodowisk

i zmiany klimatu

l.2,ZaloLonai 
t.tOO.OOO

zarelestrowana

nowa firma

Cel cg6lnt t:
Poprawa poziomu i jako6ci 2ycia mieszl<aic6w

Cel szczeg5lcut 4:
Zachowanie dziedzictwa lokalnego

r promocja obszaru w oparciu o

uwarunkowania przyrodnicze

historyczne i dziedzictwo kulturowe

Przedsiqwziqcie Limitirodkow Przedsiqwziqcie Limitirodkow

2. | . lnkubator

wsparcia lokalnych

przedsiqbiorcow

Ccl szczcg6lcwy 3:
Wzmocnienie kapitalu spolecznego

poprzez integracjq i aktywizacjq

sooleczno(ci lokalnei

3. l. Budowa, 2. | 00.000

modernizacja

obiektow z

Przeznaczenrem na

cele rekreacyjne i

kultu ralne

4.l. lmprezy, 60.000

wystawy, sPotkanra

integracyjne, w tym

dotyczqce ochrony

drodowiska i zmian

l(limatu

3.2. Budowa, 770.000

modernizac ja

obiekt6w na cele

rurysryczne

4.2.lmprezy, 50 000

wystawy, spotl<ania

zwi4zanez turystykE

I PromoclE
turysg/cznq obszaru

3.3. Wydarzenia

promyj4ce walory

obszaru, w tym

anSazul4ce truPy
defaworyzowane

75.000 4.3. Wydawnictwa

Pfomul4ce warory

przyrodnicze i

turystyczne obszaru

80.000

3.4. Wsparcie

kapitalu

spotecznego

25.000 4.4, Plomocja 106.000

dziedzictwa

przyrodniczego obszaru

4.5. Zachowanie

dziedzictwa lol<alnego

obszaru - promocja

produl<tow lokalnych

Lubelszczyzny



Przeprowadzone nabory wniosk6w:

LP
Limit

Pzedsiqwziqcie irodk6ww
ranrach naboru

Liczba Udzielona przez

wybranych LGD kwora

wnioskow wsparcia

Liczba

zlo20nych

wnioskow

| 400 000 00 I t8t il500
P.2 600 000 00

2 t0000000 t.666.200,OO

P32 770 000 00 625.89 | .00
P.4 60 000 00 2t 92000

P.42

46807 00

rto zobzczyCz 5.270.000.00 4l 4, | 4 t.933.00

Gmina Ryki:
L Poloc w Rykoch z XVIIlw. rezydencja ojco kr6la Stonislowo Poniotowskiego, obecnie dom kultury
2, Miejsce poch6wku Storosty Ryckiego Stonislawo Poniotowskiego - ojco kr6lo.

Leono 6lkowskiego

prze lowiec, kt6ry jako pierwszy zostosowol w Rykoch elektryczno$c.
6. Bqb,rowniki - Koici5l porofialny p.w. Nawiedzenio NMP z 4. cw. XVw., pierwotnie gotycki,
przebu:dowonypo I 637 r., p62norenesonsory murowony, tynkowony, jednonowowy, zowierojqcy wiele
zobytk6w sztuki sokrolnej z XVll,XVIll i XlXw.
7. kowy dworzec w Leapoldowie. Nozwo miejscowotci prowdopodobnie pochodzi od imienio

Miasto Dqblin:
l.Twierdzo Dgblin ze znajdujqcym siq no jej terenie muzeum wybudowono u ujicio rzeki Wieprc
do w lotoch 1838 - 1878 wedtug projektu rosyjskiego generola lwona Dehno
2. Forty toworzyszqce wierdzy, reduty i pozostole zobudowonio.
3.Polac Mniszch6wlJoblonowskich, przebudowony w stylu klosycystycznym no wz6r worszowskich
Lozienek. XVlll wieczny poloc byl pierwszq siedzibq szkof lotniczej w Dqblinie
4.Zobudowonio dworcowe Kolei Nodwr.i/ortskiej z prcetomu XIX i Dworzec kolejowy zostol
zbudowony ze wzglgd6w strotegicznych miqdzy Kr6lestwem Polskim i centrolnymi oSrodkomi w Rosji
5. Ko!;ciol porofiolny pw. Chrystuso Milosiernego - downq cerkiew unickq z II p. XVIIlw.
Miqdzynorodowy CmentorzWojenny no Bolonnej z lot l9l 5-1939
6. Muzeum Stl Powietrznych w Dqblinie bogote w historig i trodycje lotnictwa.
7. Miq narodowy cmentarz wojenny przy ul. Bolonnel

Gmina Stqiyca:
I . Koiciot porofiolny p.w.6w. Morcino Biskupo - nojstorszy zabgek ziemi stq2yckiej.Zbudowony zostol
w roku 1434 w stylu gotyckim z inicjotywy ks.JonWyszko.
2. Koficiol filiolny pofranciszkortski p.w. Przemienienio Poiskiego. W ko6ciele znojdujq siq relrkwie
tw.Antoniego, store abrazy i rze2by urotowone z poprzedniej spolonej iwiqtyni. Obok koiciolo znojduje
siq zobytkowa rze2bo Motki Boskiej z 1863r.

Nieopodo/ wybudowano lcie2ka rowerowo koronq walu rzekiWslo.
4. Zesp6l koicielny w Brzezinoch, 2 pol. XXw.
S.Zespol koicielny w Powlowicoch, I pol Xl
6.Cmentorc porofiolny w Piotrowicach, I pol.XXw.
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Gmina Kloczew:
I .Zespot koicielny z przelomu XVI i XVllw. w Kloczewe.

miloi nikow wgdka rstwo.

Gmina Nowodw6r:

3.Pozostoloici zespolu dworsko porkowego z XlXw.
4.Oboro w zespole dworsko parkowym z ok. 1990r.
5.Uklod urbonistyczny downego miosto z.XVlw.

Gmina Ulqi:
l.Zesp6l polocowo - porkowy w Ulq2u.W jego sklod wchodzq: poloc (l pol. XlXw.),pork
z zobytkowym drzewastonem, kopliczko Motki Boskiej, siedzibo Urzgdu iny Ulg2.
2.Zespol Szkol im. Kojetona hr. Kickiego w Sobieszynie Brzozowej Powstalo w 1896r. joko Szkolo
Rolnicza Ni2szo Pierwszego Rzqdu. Bylo to jedno z pierwszych plocowek oiwiotowych ksztolcqco
w zokresie wiedzy rolniczej w Po/sce. Zostalo zbudowano dziqki fundocji znonego filontropo Kajetana
hr, Kickiego.
3.Zesp6t koicielny w Sobieszynie neogotycko iwiqtynio zbudowono w lotoch 1893 - 1896 wg.
p rojektu orchitekto w o rsz owskiego Powlo Woy ci ckego.
4.Zespot koicielny w Zobiance nojstorszy drewniony zabytek sokralny powtotu ryckiego,zostol
wybudowony w I 7 45r. Fundatorem obecnego kokiolo byl storosto stgiycki Fe/iks Bentkowski.
Zostol on pochowony wroz z rodzinqw ko{cielnych kryptoch,kt6re po renowocji sq dostqpne
dlo zwiedzojqcych.

Przez obszar LGD przebiegaj4:
l. Szlaki wodne:
, szlok kojakowy ProdolinoWieprzo - utworzony w romoch projektu wspolprocy o okronimie
USK-PW nogrodzony wyroinieniem w konkursie no Najlepszy Produkt turystycznyWojewodztwo
Lubelskiego 20 I 4
. szlok kojokowyWrslq z Kazimierza Dolnego do Dqblino. Dlugoic splywu okolo 32 km.
2. Szlaki piesze:
. szlok czerwony - prowodzi w kierunku polnocnym zDqblina doWilgi
. szlok niebieski "Nodwii/oriski" - biegnie w kierunku poludniowym z Dqblino do Annopolo
. szlok zielony "Generolo Fronciszka K/eebergo" - prowodzi na wschod od Dgblina do Kocko.

wodzi wokSl Dgblina,
3.
.Pqtlo ,,Czerwono" - Ryki -Sqdowice- Sorny
.Pqtla ,,Zelono" - Ryki - Leopoldow - Ryki
.Stgiyca - icie2ko rowerowo koronq wolu przeciwpowodziowego: StQiyco - Mlynki - Dqblin
.Stq2yca - icieika rowerowo biegnqco: Stqiyco - lezioro Polenickie - Brze2ce - Pro2m6w
.Bursztynowy Szlok Creenwoys - przyrodo,trodycjo i ludzie - migdzynorodowo trosa rowerowo
(polsko-slowocke.wqgiersko). Przebieg oznokowany trosy w woj lubelskim od miejscowoici Brzeice
(gmino Stq2yco) do Dqblina.
.Szlok Zemi t-ukowskiej - trosa rowerowo przebiegojqco przez miejscowolci w gminoch Kloczew
iNowodw6r

Wiqcej i nformacji moina znaleftC na stron ie: www.lokalnagrupadzialania.pl


