www.lo olno

nio.

I

TEPSZA PRZYSZToS(

ZIEMI RYCKIEJ
www.lokalnagru padzia

lan ia.pl

,,Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszar6wWiejskich: Europa Inwestuj4caw ObszaryWiejskie",
Insrytucja Zarz4dzajqca PROW 2A14-2020 - Minister Rolnicwa i Rozwoju Wsi.
Ulotka opracowa a przez Stowarzyszenid Lokalna Grupa Dziahnia ,,Lepsza Przyszloit Ziemi Ryckiej",
wspoflinansowana iest ze irodk6w Unii Europejskiej w ramach poddziatania 19.4 ,,Wsparcie na rzecz koszt6w
biei4cych i al<tywizacji" PROW 20l4-2020.
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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.
kowy dworzec w Leapoldowie. Nozwo miejscowotci prowdopodobnie pochodzi od imienio

7.

Miasto Dqblin:
l.Twierdzo Dgblin ze znajdujqcym siq no jej terenie muzeum wybudowono u ujicio rzeki Wieprc
w lotoch 1838 - 1878 wedtug projektu rosyjskiego generola lwona Dehno

do

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
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.
narodowy cmentarz wojenny przy ul. Bolonnel
7.

i

Miq

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.

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.
1896 wg.
3.Zesp6t koicielny w Sobieszynie neogotycko iwiqtynio zbudowono w lotoch 1893
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

