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To malowniczy region we wschodniej 
Polsce graniczący z Ukrainą i Białorusią. 
Zajmuje obszar czystej, nieskażonej przyrody 
(chronionej w 2 parkach narodowych i 17 
krajobrazowych), pełen żywych ludowych 
tradycji i rzemiosła, a do tego wspaniałych, 
niespotykanych nigdzie poza tym terenem 
zabytków przeszłości. Uroda Regionu 
Lubelskiego to zróżnicowany krajobraz 
Polesia, Roztocza, Wyżyny Lubelskiej, Kotliny 
Sandomierskiej, przeplatany urokliwymi 
wsiami, miasteczkami, z wielokulturowym 
Lublinem- stolicą województwa. 

Województwo Lubelskie



Wojewoda Lubelski
Wojciech Wilk

Klimat Lubelskiego, poza potencjałem 
inwestycyjnym, to teren bogaty w atrakcje 
turystyczne. Począwszy od Lublina z jego 
urokliwą Starówką, zabytkami o skali 
światowej, jak Kaplica Trójcy Świętej 
na Zamku Lubelskim łącząca gotycką 
architekturę z rusko - bizantyjskimi 
malowidłami, poprzez znany z walorów 
leczniczych i wyjątkowego mikroklimatu 
Nałęczów, artystyczny Kazimierz nad Wisłą, 
jedyne w swoim rodzaju muzeum wnętrz 
pałacowych w Kozłówce, najstarszy w Polsce 
sakralny zespół monastyczny w Jabłecznej, 
po perłę lubelskiego renesansu jakim 
niewątpliwie jest Zamość- Padwa Północy. 
To tylko nieliczne charakterystyczne 
przykłady wyjątkowego klimatu wschodniej 
Polski, wartej bliższego poznania.



Paweł Pikula
Starosta Lubelski
Powiat Lubelski

Powiat Lubelski położony jest na terenie Wyżyny 
Lubelskiej i obejmuje swym zasięgiem następujące 
jednostki  geomorfologiczne:  Wysoczyzna 
Lubartowska, Płaskowyż Nałęczowski, Równina 
Bełżycka, Kotlina Chodelska, Wzniesienia 
Urzędowskie, Płaskowyż Świdnicki, Wyniosłość 
Giełczewska, Padół Zamojski oraz Roztocze 
Zachodnie.  Cały obszar powiatu lubelskiego 
leży w dorzeczu rzeki Wisły i należy do zlewiska 
Morza Bałtyckiego. Elementy środowiska 
przyrodniczego powiatu stanowią  Parki 
Krajobrazowe: Krzczonowski Park Krajobrazowy 
i Kozłowiecki Park Krajobrazowy,  cztery Obszary 

Chronionego Krajobrazu:  Chodelski, 
Czerniejewski, Dolina Ciemięgi i Kozi 
Bór, oraz  rezerwaty:  Chmiel, Las 
Królewski, Olszanka i Podzamcze. Teren 
Powiatu Lubelskiego obejmuje tylko dwa 
miasta (Bełżyce i Bychawa)  i aż  354 
miejscowości wiejskie, w tym 347 sołectw. 
W skład powiatu wchodzą  dwie gminy 
miejsko – wiejskie (Bełżyce i Bychawa)
oraz  14 gmin wiejskich: Borzechów, 
Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, 
Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica 
Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, 
Wólka, Wysokie, Zakrzew.  Specyfika 
Powiatu Lubelskiego  to przede 
wszystkim  położenie wokół Lublina  - 
stolicy województwa i  największego 
miasta po wschodniej stronie 
rzeki Wisły,  które stanowi także 
administracyjne   centrum Powiatu 
Lubelskiego.



Krzysztof Urbaś
Wójt Gminy NiemceGmina Niemce leży w centralnej części 

województwa lubelskiego. Legenda 
głosi, że nazwa miejscowości Niemce 
pochodzi z 1410 r., gdy Władysław 
Jagiełło osiedlił część jeńców spod 
Grunwaldu. Pracowali oni w lasach 
w okolicach dzisiejszej wsi Niemce. 
Jeńcy wytapiali smołę oraz obrabiali 
drewno dla potrzeb Lublina. Z biegiem 
lat część jeńców „wykupiła się”, a inni 
pozostali wśród miejscowej ludności. 
Wyróżniano ich jako Niemce, Niemcy 
- stąd nazwa osady. Obszar gminy 
Niemce charakteryzuje się dużym 
zróżnicowaniem szaty roślinnej. Wpływa 
na nie bogactwo rzeźby tego terenu oraz 
różnorodność warunków siedliskowych. 
Północna część obszaru gminy, o dużych, 
a miejscami bardzo dużych walorach 
przyrodniczych, wchodzi w skład  otuliny 
Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. 

Część południowa natomiast, niezwykle 
bogato urzeźbiona, w szczególności 
zasługuje na ochronę. Występuje tu 
bowiem w dolinie Ciemięgi, w wąwozach 
i na kserotermicznych zboczach wiele 
rzadkich i chronionych gatunków roślin. 
Zaprojektowano utworzenie tu 6 użytków 
ekologicznych oraz wielu pomników 
przyrody.
W gospodarce Gminy Niemce ważną rolę 
odgrywa rolnictwo. Jednak tylko niewielka 
część ludności utrzymuje się z działalności 
rolniczej. Istnieje około 4010 gospodarstw 
rolnych. Gmina charakteryzuje się dobrą 
jakością gleb. W strukturze użytkowania 
powierzchni wyraźnie dominują użytki 
rolne - 83%, a w ich ramach grunty orne 
-75,5%. Lasy stanowią zaledwie 7 % 
powierzchni i znajdują się głównie w 
północnej części gminy, gdzie rozciąga się 
kompleks Lasów Kozłowieckich.



dr Artur Sępoch
Dyrektor Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w Lublinie

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 
od ponad pół wieku wspiera i otacza 
opieką merytoryczną lokalne inicjatywy 
i działania kulturalne na terenie 
województwa. Nieprzerwanie pracujemy 
na rzecz szeroko pojętego upowszechniania 
kultury. Promujemy amatorską twórczość 
artystyczną. Na Lubelszczyźnie działa 
obecnie około 180 samorządowych 
instytucji kultury. Staramy się być wszędzie 
tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Do takich 
miejsc docierają instruktorzy, aby wspierać 
lokalne działania. Tak właśnie pojmujemy 
rolę animatora kultury. Dlatego też sukcesy 
solistów i zespołów w każdej dziedzinie 
twórczości, laureatów wyłonionych 
spośród wielu wrażliwych i uzdolnionych, 
traktujemy jako największą nagrodę dla 

naszej codziennej, często niedocenianej 
pracy. Organizowane przez nas konkursy, 
przeglądy i festiwale potrzebują promocji 
i zasługują na nią. Instruktorzy zabiegają, 
aby przynajmniej Ci najlepsi zostali 
zauważeni nie tylko we własnym 
środowisku...



Małgorzata Dziuba
mieszkanka Rudki Kozłowieckiej, 
gmina Niemce

Od 1994 r., wraz z mężem Januszem, prowadzi gospodarstwo 
rolne, a od 1996 r. fermę drobiu specjalizującą się w hodowli 
indyka. Ferma obejmuje budynki o łącznej powierzchni 
4 tysięcy m², w hodowli w jednym rzucie jest 23 tysiące 
indyków.

Starostowie 
Dożynek

Gospodarstwo jest stale unowocześniane oraz wyposażane 
w  nowoczesny sprzęt rolniczy finansowany z dotacji 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pasją pani 
Małgorzaty jest jej przydomowy ogród i jego pielęgnacja. 
Niezwykłą ozdobą posesji są pawie. Pani Małgorzata ma 
troje dzieci: 19-letniego Karola, 17-letnią Olę i 14-letnią 
Kingę.



Marian Wójcik
mieszkaniec Woli Krasienińskiej, 
gmina Niemce

Od 1996 r., wspólnie  z żoną Kamilą, prowadzi gospodarstwo rolne 
o powierzchni 100 ha. Przejęte od rodziców pana Mariana 12 ha powiększył 
do 40 ha, dodatkowo wydzierżawia 60 ha. Swoje gospodarstwo stale 
modernizuje i wyposaża w nowoczesny sprzęt rolniczy, aktywnie korzystając 
ze środków Unii Europejskiej.
Gospodarstwo pana Mariana specjalizuje się w produkcji mleka i żywca 
wołowego, obecnie stado liczy 190 sztuk bydła (w tym 60 krów dojnych), 
dla których na 25 ha uprawiana jest kukurydza na kiszonkę. Pozostały areał 
przeznaczony jest na uprawę zbóż (45 ha) i buraka cukrowego (10 ha), 
reszta to użytki zielone. Miesięcznie gospodarstwo produkuje powyżej 40 
tysięcy litrów mleka, które skupowane jest przez Spółdzielnię Mleczarską 
„Michowianka” w Michowie.
Pan Marian lubi swoją pracę, stara się doskonalić i rozwijać własną 
działalność, biorąc udział w wystawach rolniczych m.in.: w Wystawie 
Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie oraz 
w Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych podczas targów Polagra 
w Poznaniu. Zimą, kiedy trochę łatwiej o wolny czas, lubi jeździć na nartach.
Pan Marian ma dwoje dzieci:  16-letniego syna Jakuba  i  9-letnią córkę 
Natalię.


