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Biuro LGD Dunajec–Biała
ul. Browarki 7
32–840 Zakliczyn
tel. 14 665 37 37
tel. kom 600 130 106

Numery wewnętrzne:
Sekretariat – 21
Kierownik Biura – 22
Specjalista ds. wdrażania LSR – 23
fax – 24
www.dunajecbiala.pl

Godziny pracy: pn. 7.45 – 15.45 
wt. 7.45 – 15.45, śr. 7.45 – 15.45 cz. 
7.45 – 15.45, pt. 7.45 – 15.45

Kierownik Biura: Jan Czaja
e–mail: jan.czaja@dunajecbiala.pl

Specjalista ds. projektu
Stanisław Haraf
Specjalista ds. wdrażania LSR  

Katarzyna Rubiś
e-mail: katarzyna.rubis@dunajec-
biala.pl, tel. wew. 23

Sekretariat: Urszula Żabińska 
e–mail: biuro@dunajecbiala.pl

Drodzy Czytelnicy,

zapraszamy do lektury pierwszego w no-
wym 2014 roku, jednocześnie już 11 wydania 
kwartalnika LGD „Dunajec-Biała”.

Zamieszczamy w nim relacje z ciekawych 
wydarzeń oraz zaproszenia na organizowane 
przez nasze stowarzyszenie warsztaty, szkole-
nia, spotkania i imprezy.

LGD realizuje obecnie nowe projekty 
współpracy, liczne przedsięwzięcia w ramach 
działania „nabywanie umiejętności i aktywiza-
cja” oraz przygotowuje kolejny już ostatni nabór wniosków w ramach 2 działań 
wdrażanych poprzez Lokalną Strategię Rozwoju tj. „Małe projekty” oraz „Odnowa 
i rozwój wsi”.

Wszystkich zainteresowanych działalnością LGD zapraszamy do wstąpienia 
do naszego stowarzyszenia oraz do kontaktu z biurem LGD.

Zapraszamy również do współpracy w redagowaniu kwartalnika i upo-
wszechnianiu w ten sposób organizowanych wydarzeń turystycznych, sporto-
wych i kulturalnych z terenu gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania 
Dunajec-Biała.

Stanisław Haraf – Prezes Zarządu

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie najbliższych 
oraz wesołego „Alleluja”

życzy
zarząd LGD Dunajec-Biała 



3

styczeń-marzec 2014

25 października 2011 roku fasola 
Piękny Jaś z  Doliny Dunajca / fasola 
z  Doliny Dunajca została zarejestrowana 
przez Komisję Europejską jako chroniona 
nazwa pochodzenia (rozporządzenie wy-
konawcze Komisji (UE) nr 1073/2011 z dnia 
20 października 2011 r.). 

Każdy rolnik, który zamierza 
produkować i sprzedawać fasolę 
pod nazwą fasola Piękny Jaś 
z  Doliny Dunajca / fasola 
z  Doliny Dunajca, powi-
nien zgłosić do Spółdzielni 
„Dolina Dunajca” chęć ubie-
gania się o  prawo do posłu-
giwania się chronioną nazwą 
fasola „Piękny Jaś” z Doliny Du-
najca dla fasoli uprawianej w swo-
im gospodarstwie rolnym do 
początku kwietnia danego 
roku kalendarzowego.

Producent powinien 
również zgłosić się do 
jednej z dwóch jednostek 
certyfikujących na pod-
stawie wniosku o certyfi-
kację w celu poddania się kontroli zgodno-
ści procesu produkcji oraz cech produktu 
końcowego ze specyfikacją. 

Inspektor jednostki certyfikującej 
po zarejestrowaniu wniosku o  certy-
fikację przesłanego przez Producenta 
wykonuje kontrolę na zgodność ze 
specyfikacją. Pierwszy etap kontroli 
to sprawdzenie danych przekazanych 
do Stowarzyszenia. Drugi to kontrola 
u Producenta, podczas której pobierane 
są próby produktu. Jednostka certyfi-
kująca przesyła próbki do laboratorium 
w  celu wykonania badań na zgodność 
z właściwościami opisanymi w specyfi-
kacji. Opłaty za badania wyrobu nie są 
wliczone w  opłatę za proces certyfika-
cji. Pozytywny wynik kontroli i  badań 
laboratoryjnych upoważnia jednostkę 
certyfikującą do wydania certyfikatu. 

Podczas kontroli u Producenta Inspek-
tor sprawdza:

- dokumentacje
pisemne zobowiązanie Producenta 

do przestrzegania specyfikacji, rejestr, 
w którym Producent zapisuje następujące 
dane: wielkość produkcji, sprzedaży oraz 
odbiorcę produkcji w  danym roku, po-
wierzchnię i numery działek, na których są 
uprawy fasoli.

- obszar geograficzny
obszar uprawy Fasoli „Piękny Jaś” obej-

muje gminy leżące w  granicach admini-
stracyjnych województwa małopolskiego, 
w Dolinie Dunajca tj. Gródek nad Dunajcem, 
znajdujący się w powiecie nowosądeckim, 

Zakliczyn, Pleśna, Wojnicz, Tarnów, Wietrzy-
chowice, Żabno, Radłów, Wierzchosławice 
z  terenu powiatu tarnowskiego, Czchów 
mieszczący się w granicach powiatu brzeskie-
go oraz Gręboszów z powiatu dąbrowskiego.

Przebieg procesu produkcji powinien 
wyglądać następująco:

– fasola wysiewana jest w  drugiej lub 
trzeciej dekadzie kwietnia, po dosta-
tecznym ogrzaniu

– uprawa prowadzona jest w systemie: 
 � podpór tyczkowych rozstaw mię-

dzy rzędami: 90-120 cm, a w  rzę-
dzie co 60 cm,

 � uprawy szpalerowej na konstruk-
cjach rozstaw w szpalerze wynosi 
60-80 cm, a w międzyrzędziu 180-
220 cm,

– głębokość siewu wynosi 4-6 cm, od 3 
do 5 sztuk nasion w jedno miejsce,

– wykorzystywany jest jeden z  dwóch 
sposobów prowadzenia fasoli:

 � na pionowych tyczkach (najczę-
ściej jodłowe lub wiklinowe),

 � na sznurkach podwieszonych do 
rozciągniętego na słupach drutu.

– posiana fasola to fasola tyczna „Piękny 
Jaś” zaliczana do fasoli wielokwia-
towej (Phaseolus multiflorus), fasola 
zbierana jest metodą dwufazową, 

na przełomie września i października 
(20.09 – 15.10), 

– dopuszcza się zbiór mechaniczny,
– dosuszanie przeprowadzane jest 

w  naturalny sposób na polu lub go-
spodarstwie,

– łuskanie, przebieranie i  sortowanie 
nasion fasoli odbywa się ręcznie, 
można wykonywać omłot za pomocą 
specjalnie przystosowanych młocarni,
– wymłócone nasiona przecho-
wywane są w  workach jutowych 
przepuszczających powietrze, w  po-
mieszczeniach czystych, suchych, 
przewiewnych oraz wolnych od szkod-
ników i obcych zapachów,

– fasola objęta Chronioną Nazwą Po-
chodzenia składowana jest w sposób 

uniemożliwiający pomieszanie 
z innym rodzajem fasoli, jeżeli pro-
ducent takie uprawia,
– wszystkie podejmowane działa-
nia i zabiegi opisane w metodzie 
produkcji wykonywane są zgod-

nie z dobrą praktyką rolniczą.
– oznakowanie produktu na zgod-
ność z odpowiednimi rozporządzenia-
mi.

Kontrola podmiotów skupujących 
i konfekcjonujących:

Pracownik jednostki certyfikującej 
sprawdza także podmioty skupujące i kon-
fekcjonujące:

– Inspektor sprawdza, czy posiadana 
przez podmiot fasola to fasola „Piękny 
Jaś z doliny Dunajca”, której cechy są 
zgodne z opisem w specyfikacji,

– fasola powinna być składowana 
w workach przepuszczających powie-
trze,

– fasola „Piękny Jaś” z  Doliny Dunajca 
objęta chronioną nazwą pochodzenia 
powinna być składowana w  sposób 
uniemożliwiający pomieszanie jej 
z innym rodzajem fasoli, jeśli jest sku-
powany.
Podmioty zajmujące się skupem 

oraz konfekcjonowaniem Fasoli „Piękny 
Jaś” powinny informować Spółdzielnie 
„Dolina Dunajca” oraz prowadzić wykaz 
dostawców, ilości i  pochodzenia nasion,  
a  także ich odbiorców i  sprzedanej ilości 
fasoli, również powinny wykazać związek 
pomiędzy ilością fasoli skupionej i  sprze-
danej.

Do końca kwietnia składamy wniosek
na certyfikację Fasoli Piękny Jaś z Doliny Dunajca
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Na terenie Lokalnej Grupy Działania 
Dunajec-Biała w okresie od 09 listopa-
da 2013 roku do 11 marca 2014 roku 
stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA 
przeprowadziła serie 3 bezpłatnych 
szkoleń z  zakresu ginących zawodów. 
W  trakcie tej serii szkoleń odbyło się 
14 spotkań w  łącznym wymiarze 60 
godzin szkoleniowych, a w samych szko-
leniach udział wzięło ponad 100 osób 
w  różnym przedziale wiekowym i  re-
prezentujących różne środowiska z te-
renu Gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz  
i Zakliczyn. 

Jako pierwsze odbyło się szkolenie 
w  zakresie kultywowania tradycji rzeź-
biarstwa ludowego, które poprowadził 
znany lokalny rzeźbiarz Stanisław Socha. 
Szkolenie to zostało przeprowadzone 
w  miejscowości Gwoździec na terenie 
Gminy Zakliczyn w dniach 9 i 27 listopada 
2013 oraz 6 i 11 grudnia 2013 w łącznym 
wymiarze 20 godzin i zostało zdominowa-
ne przez młodzież, zwłaszcza chłopców. 
Stanisław Socha przekazał uczestnikom 
szkolenia podstawową wiedzę w zakresie 
rzeźbiarstwa ludowego w drewnie. Każdy  
z  uczestników otrzymał drewno wraz 
z  niezbędnymi do pracy przyrządami 
i samodzielnie rzeźbił pod czujnym okiem 
prowadzącego. 

Warto nadmienić, że tradycyjna rzeź-
ba ludowa odgrywa w  sztuce ludowej 
obszaru LGD Dunajec-Biała szczególna 
rolę. Tworzona była i jest przede wszystkim 
przez anonimowych rzeźbiarzy, samo-
uków lub rzeźbiarzy z  pokolenia na po-
kolenia, gdzie wiedza była przekazywana 
z ojca na syna. 

Rzeźbiarstwo ludowe cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem wśród 

mieszkańców miast i   może stać się 
szansą na rozwój obszarów wiejskich, 
a tym samym na poprawę jakości życia 
mieszkańców wsi. W  trakcie szkolenia 
dowiedzieliśmy się także, że w  twór-
czości współczesnych rzeźbiarzy coraz 
większą rolę zaczyna odgrywać ob-
serwacja otaczającego świata. Twórcy 
odchodzą od tradycyjnych wyobrażeń 
„świątków”, podejmując coraz częściej 

Szkolenia na terenie LGD Dunajec-Biała

Szkolenie – Ruda Kameralna
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tematy nowe, świeck ie.  Przekazują 
odbiorcom swoją wizję postaci histo-
rycznych, postaci baśniowych, scen 
rodzajowych czy zwierząt. Jako materiał 
najczęściej stosuje się drzewo lipowe, 
które następnie się polichromuje. Czę-
sto z  drewna wykonuje się zabawki, 
takie jak np. koniki na biegunach i ptaki 
klekoczące skrzydłami.

Jako drugie odbyło się szkolenie w za-
kresie odtwarzania, kroju i  szycia starych 
strojów ludowych w  tradycji Pogórza. 
Szkolenie to zostało przeprowadzone we wsi 
Ruda Kameralna na terenie Gminy Zakliczyn.  
Odbyło się w dniach 12, 13, 14, 15 stycznia 
2014 roku i  zostało poprowadzone przez 
Iwonę Padoł, która posiadała odpowied-
nie uprawnienia krawieckie. Uczestniczki 
i  uczestnicy warsztatów mieli możliwość 
zdobycia umiejętności praktycznych tj. 
szycie, tkanie, haftowanie, ozdabianie 
przedmiotów techniką decoupage i sitodru-
kiem, jak również dowiedzieli się ciekawych 
informacji o wybranej technice oraz historii 
i różnorodności polskich strojów ludowych 
w tradycji Pogórza.

Warsztaty były inspiracją do własnych 
poszukiwań, odkrywania i  czerpania 
z  bogactwa polskich strojów ludowych 
we współczesnym wzornictwie i  ręko-
dzielnictwie. W  trakcie warsztatów użyto 
współczesnych materiałów, które wzorem 
i  fakturą nawiązują do tkanin tradycyjnie 
przeznaczanych na szycie odświętnego 
stroju. 

Dzięki szkoleniom udało się nam 
zainteresować mieszkańców Gmin LGD 
Dunajec-Biała dziedzictwem ludowym oraz 
obrzędami z jakimi łączyły się i nadal łączą 
stare stroje ludowe. 

Jako trzecie i  ostatnie przeprowa-
dzono szkolenie decoupage w  zakresie 
tradycji dekoracyjnych i rękodzielniczych, 
jakimi zajmowały się Koła Gospodyń 
Wiejskich (KGW) które powstały ponad 
130 lat temu, jako inicjatywa kobiet. To 
szkolenie poprowadzone przez Jolantę 
Ziobrowską cieszyło się największym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców 
LGD Dunajec-Biała, a udział w nim wzięło 
ponad 40 osób. Szkolenie trwało 20 go-
dzin i odbyło się w dniach 04, 11, 18, 25 

lutego 2014 oraz 04, 11 marca 2014 roku 
w miejscowości Rzuchowa w Gminie Ple-
śna. Uczestnikami szkolenia były zarówno 
kobiety jak i  mężczyźni, osoby starsze 
i młodzież. Wszyscy uczestnicy mieli za-
gwarantowane niezbędne materiały wraz 
z przydatnymi na co dzień przedmiotami 
do dekorowania. Po skończonym kursie 
swoje prace (w liczbie ponad 200) mogli 
zabrać ze sobą.

Dzięki temu szkoleniu, każdy uczestnik 
zdobył podstawową wiedzę na temat teorii 
decoupage i  jej historii, a  także narzędzi 
i preparatów stosowanych do ozdabiania 
przedmiotów, poznał techniki, jakimi 
można zdobić przedmioty, dowiedział się 
jak robić decoupage na drewnie czy szkle 
i wiele innych.

Szkolenia były możliwe dzięki przy-
znanej pomocy finansowej w  kwocie 
16 800,00 zł w ramach Programu  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007 – 
2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” – „Małe projekty” za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
Dunajec-Biała.

Szkolenie – Rzuchowa
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Podsumowanie ostatniego naboru wniosków
W ramach ostatniego naboru wnio-

sków przeprowadzonego w  dniach 27 
grudnia 2013 r. – 09 stycznia 2014 r. do 
biura LGD Dunajec-Biała wpłynęło łącz-

nie 26 wniosków o przyznanie pomocy, 
w  tym 1 wniosek w  ramach działania 
„Odnowa i  rozwój wsi”, 18 wniosków 
dla działania „Małe projekty”, 1 wnio-

sek dla działania „Tworzenie i  rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”, 6 wniosków 
dla działania „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”.

Na Styku Kultur
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała kolejny rok 

z rzędu uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Miast 
i  Regionów „Na Styku Kultur”, które odbyły się w  dniach 
21-23 lutego 2014 roku w Łodzi.

W ramach stoiska powiatu tarnowskiego i Tarnowskiego 
Centrum Informacji podczas tegorocznej, 20 już edycji łódzkich 
targów prezentowaliśmy swoją ofertę wraz z innymi wystawca-
mi z Polski i zagranicy.

Wśród wystawców prym wiodły samorządy oraz lokalne 
organizacje turystyczne i lokalne grupy działania.

Swoje oferty prezentowały także liczne biura podróży, ośrod-
ki SPA, hotele. Bardzo szeroką ofertę wypoczynku na wsi i bogac-
two lokalnych wyrobów prezentowały także licznie obecne na 
targach stowarzyszenia gospodarstw agroturystycznych. Targom 
towarzyszyły konferencje branżowe, prezentacje i spotkania.

Na stoisku można było otrzymać liczne materiały promocyj-
ne i informacyjne na temat oferty turystycznej naszego terenu, 
możliwości spędzania wolnego czasu w sposób aktywny oraz 
spokojnego wypoczynku na tarnowskiej wsi.

W ramach stoiska powiatu tarnowskiego Lokalną Grupę 
Działania Dunajec-Biała reprezentowała Anna Różak - członek 
LGD i właścicielka gospodarstwa agroturystycznego w gminie 
Zakliczyn. 

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała w  tym roku 
uczestniczyć będzie jeszcze w kilku najważniejszych krajowych 
imprezach targowych.
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Ciężkowice Pleśna Wojnicz  Zakliczyn spoza terenu 
LGD 

Rada Decyzyjna spotkała się 2 razy w dniach 14 stycznia 2014, 
04 lutego 2014. Ostatecznie Rada Decyzyjna wybrała do finansowa-
nia 11 operacji w ramach Małych projektów, 1 operację w ramach 

działania Odnowa i rozwój wsi, 6 operacji w ramach działania 
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 1 operację 
w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Spośród 26 wniosków wpłynęło:
 1 wniosek w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
 1 wniosek w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 6 wniosków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
 18 wniosków w ramach działania „Małe projekty”. 

 W podziale terytorialnym biuro LGD Dunajec-Biała przyjęło: 
 4 wnioski z terenu Gminy Ciężkowice
 5 wniosków z terenu Gminy Pleśna
 5 wniosków z terenu Gminy Wojnicz 
 9 wniosków z terenu Gminy Zakliczyn
 3 wnioski spoza terenu LGD 

 W podziale wg grup wnioskodawców: 
10 wniosków złożyły osoby fizyczne
 8 wniosków złożyły stowarzyszenia
 6 wniosków złożyły jednostki samorządu terytorialnego
 1 wniosek złożony przez Parafie
 1 wniosek złożony przez firmę
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osoby fizyczne stowarzyszenia jednostki 
samorządu 

terytorialnego 

parafie firmy 
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W dniach 3-4 sierpnia 2013 Centrum 
Kultury i  Promocji Gminy Ciężkowice 
zorganizowało  rodzinny rajd rowerowy 
na orientacje „Z  prądem i  pod prąd” 
po terenie LGD Dunajec - Biała,który 
współfinansowany był ze środków Unii 
Europejskiej w  ramach Osi 4 LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 w ramach umowy nr 
00437-6930-UM0640769/10.  Organiza-
cyjnie i logistycznie wsparło nas Ognisko 
TKKF „Pogórze” w Ciężkowicach.

W pierwszym dniu zawodów uczestni-
cy mieli na celu pokonanie tras wiodących 
przez malownicze tereny gmin Ciężkowice, 
Zakliczyn, Pleśna i Wojnicz. Zadaniem za-
wodników było zebranie jak największej 
liczby punktów przyznawanych za odczy-
tanie specjalnie przygotowanych kodów 
rozlokowanych w różnych miejscach. Każdy 
z zawodników został wyposażony w mapę 
z oznaczonymi punktami kontrolnymi oraz 
kartę kontrolną z  zawartymi w  niej miej-
scami kontrolnymi i  wartością punktową 
każdego z  odwiedzanych miejsc. Najwy-
żej punktowane były oczywiście miejsca 
najdalej oddalone od startu i mety, które 

usytuowane były obok Baru pod Grunwal-
dem. Start rajdu nastąpił o godzinie 10:00, 
a  uczestnicy musieli zameldować się na 
mecie do godziny 17:00. Zadanie okazało 
się niezwykle trudne, ponieważ tylko 
jednemu zawodnikowi udało się zdobyć 
wszystkie punkty kontrolne. Z pewnością 
decydujący wpływ na przebieg rywalizacji 
miały warunki pogodowe. Uczestnicy rajdu 
musieli zmierzyć się nie tylko z  trudnymi 
trasami, ale przede wszystkim z uciążliwym 
upałem. Aby zaliczyć wszystkie miejsca 
punktowe zawodnicy musieli przejechać 
około 110 km drogami i  bezdrożami Po-
górza. Najlepszym w rywalizacji okazał się 
Rafał Kras, który zdobył 36 punktów. 

Drugi dzień imprezy to rywalizacja 
na terenie Ciężkowic. Organizatorzy po-
stanowili przybliżyć uczestnikom historię 
i  ciekawostki związane z  przebiegiem 
frontu I  wojny światowej, pola bitwy tar-
nowsko – gorlickiej na naszym terenie. 
Punkty kontrolne rozlokowane w miejscach 
szczególnych dla przebiegu działań wo-
jennych. Były to siedziby sztabów, punkty 
kierowania ogniem, lazarety, miejsca szcze-
gólnie ciężkich walk, linie okopów, znaki 

kierunkowe, a przede wszystkim cmenta-
rze. Zawodnicy otrzymali mapy poglądowe 
z  zaznaczonymi punktami, które musieli 
odnaleźć w jak najkrótszym czasie. Start ry-
walizacji nastąpił o 11:00, a uczestnicy tym 
razem musieli zameldować się na mecie do 
godziny 16:00. Panujący skwar utrudniał 
rywalizację, żadnemu z  zawodników nie 
udało się odwiedzić wszystkich punktów. 
Najlepszy w rywalizacji  okazał się Leszek 
Bajorek, zdobywca 29 na 35 możliwych 
punktów.

W  rajdzie wystartowało ogółem 170 
osób,w  tym 100 spoza terenu LGD. Zma-
gania podczas tej dwudniowej imprezy 
obserwowało około stu widzów.

 Całość rywalizacji okazała się cieka-
wym przedsięwzięciem, a zawodnicy wraz 
z organizatorami snują plany co do rywali-
zacji w kolejnych edycjach zawodów. Przed 
organizatorami zatem stoi wyzwanie by 
impreza nie miała jednorazowego charak-
teru, a stała się wydarzeniem cyklicznym. 

Piotr Drebot
realizator projektu

Dwudniowy rajd rowerowy
„Z prądem i pod prąd”
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W piątek, 28 marca 2014 
roku rozpoczęły się 20. Mię-
dzynarodowe Targi Turysty-
ki, Sprzętu  Turystycznego, 
Żeglarskiego i  Sportowego 
GLOB 2014. Targi odbywały 
się na terenach dawnych 
Międzynarodowych Targów 
Katowickich w  Katowicach 
pr z y ul.  Bytkowsk iej  1B 
i trwały do niedzieli 30 mar-
ca 2014 roku.

W ramach stoiska Lokalna 
Grupa Działania prezentowała 
swoja ofertę wraz z  innymi 
wystawcami  z  całej Polski i  zagranicy- 
Tunezji, Autonomicznej Republiki Adżarii, 
Albanii, Belgii, Czech, Chorwacji, Francji, 
Grecji, Gruzji, Indonezji, Maroka, Serbii, 
Słowacji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii, 
Włoch. Liczba stoisk wystawców podczas 
targów wyniosła 232. Wśród wystawców 
znajdowały się organizacje turystyczne, 
lokalne grupy działania, samorządy, jak 

również ośrodki SPA, uzdrowiska, restaura-
cje, hotele, gospodarstwa agroturystyczne, 
biura podróży. Na stoisku LGD można 
było otrzymać materiały promocyjne, 
informacyjne na temat oferty turystycznej 
możliwości spędzenia wolnego czasu na 
obszarze czterech gmin: Ciężkowice, Ple-
śna, Wojnicz, Zakliczyn, ulotki informacyjne, 
widokówki, foldery.

Podczas targów obyło 
się również Międzynarodowe 
Forum Klastrów Turystyki, na 
którym poruszano tematy 
związane z  innowacyjnym 
obliczem turystyki, nawią-
zywaniem sieci relacji oraz 
otwarciem nowych ścieżek 
współpracy Klastrów. 

Stoisko Lokalnej Grupy 
Działania reprezentowała 
Anna Różak - członek LGD 
i  właścicielka gospodarstwa 
agroturystycznego „Lanc-
koronka” i  Adam Gancarek. 

– również członek LGD i właściciel gospo-
darstwa agroturystycznego „Chatka Włó-
czykija”. Delegowanych na wyjazd wybrali 
przedstawiciele gospodarstw agrotury-
stycznych, którzy uczestniczyli w spotkaniu 
w 12 marca 2014 roku w siedzibie Lokalnej 
Grupie Działania w Zakliczynie.

Katarzyna Rubiś 

W ramach działania Odnowa i rozwój 
wsi w ramach osi IV LEADER na terenie LGD 
Dunajec-Biała realizuje się aż 21 projek-
tów, dla których łączna kwota dofinanso-
wania wg stanu na koniec marca 2014 roku 
wynosi 3 454 432,12 zł.

Spośród 63 sołectw trzy miejscowości 
zdobyły prawie 1 316 885,00 zł z tej kwoty. 
Są to na terenie gminy Pleśna miejscowość 
Rzuchowa z kwotą dotacji na 2 inwestycje 
w wysokości 500 000,00 zł na terenie gmi-
ny Ciężkowice miejscowość Ciężkowice 
z kwotą dotacji na 3 inwestycje w wysokości 
453  885,00 zł i  na terenie gminy Wojnicz 
miejscowość Wojnicz z  kwotą dotacji na 1 
inwestycję w wysokości 363 000,00 zł. 

W ramach inwestycji realizowanych po-
przez LSR naszego LGD powstały m.in. Boisko 
sportowe w  Dąbrówce Szczepanowskiej, 
Centrum Rekreacyjno-Sportowe w  Cięż-
kowicach, plac zabaw w Zakliczynie, wieża 
widokowa w  Bruśniku, Centrum Produktu 
Lokalnego i boisko sportowe w Rzuchowej.  

GLOB 2014
XX Międzynarodowe Targi Turystyki

Gmina 
Ciężkowice 

39% 

Gmina Pleśna 
25% 

Gmina 
Wojnicz 

17% 

Gmina 
Zakliczyn 

19% 

Tytuł wykresu 

Projekty LGD Dunajec-Biała

Poziom wykorzystania środków przez poszczególne gminy Lokalnej Grupy 
Działania Dunajec-Biała. 

Gmina Ciężkowice  1 349 250,00 zł

Gmina Pleśna       871 420,61

Gmina Wojnicz      571 736,00

Gmina Zakliczyn      662 025,51
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Fundusze Europejskie stymulują 
rozwój regionów na wiele sposobów. 
Jednym z  nich jest pobudzanie współ-
pracy pomiędzy organizacjami na rzecz 
osiągania wspólnych korzyści. Taki cel 
przyświecał założonej w 2005 r. Lokalnej 
Grupie Działania Dunajec-Biała. Swoim 
zasięgiem obejmuje teren 4 gmin: Woj-
nicz, Pleśna, Zakliczyn oraz Ciężkowice. 
Łącznie jest to obszar 38,781 ha. Czym 
zatem zajmuje się stowarzyszenie? Jakie 
korzyści niesie dla mieszkańców? Czy są 
one w ogóle namacalne? Postaram się to 
pokrótce wyjaśnić. 

,,Cudze chwalicie swego nie znacie” 
wychodząc naprzeciw słowom poety 
od początku swojego istnienia Lokalna 
Grupa Działania Dunajec-Biała kładzie 
nacisk na realizacje nowatorskich projek-
tów ukierunkowanych na wykorzystanie 
unikalnych walorów przyrodniczych Po-
górza Ciężkowicko-Rożnowskiego, a także 
poprawę jakości życia mieszkańców. 
Rozwój spójnej dla całego obszaru oferty 
turystyczno-kulturowej oraz jej prezentacja 
na targach agroturystycznych przyczynia 
się nie tylko do wzrostu zainteresowania 
naszym regionem, ale przede wszystkim 
stanowi bodziec dla miejscowej ludności 
do udziału w przedsięwzięciach mających 
na celu przyciągnięcie turystów. Wpływa 
to na wzrost zamożność lokalnych środo-
wisk, jest czynnikiem mającym znaczenie 
w  zmniejszeniu bezrobocia, ale co rów-
nie istotne budowa nowych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych i  kulturowych 
służy nam wszystkim. Warto w tym miejscu 
wspomnieć o szeregu imprez promujących 
region. Mowa chociażby o corocznym świę-

cie fasoli w Zakliczynie, czy dożynkach or-
ganizowanych przez poszczególne gminy. 
Działania te to nie tylko dobra zabawa, czy 
atrakcja dla turystów, ale przede wszystkim 
okazja do budowy lokalnego patriotyzmu. 

Jak ważna jest ochrona środowiska, nie 
muszę chyba nikogo przekonywać. Obszar 
stowarzyszenia przedstawia dużą wartość 
przyrodniczą. Znaczna część terenów obję-
ta jest ochroną prawną, stanowiąc obszary 
chronionego krajobrazu, parki krajobrazo-
we oraz rezerwaty przyrody. Aby zachować 
to unikatowe dziedzictwo dla przyszłych 
pokoleń, prowadzane są akcje edukacyjne 
podnoszące świadomość ekologiczną, 
propagowany jest rozwój rolnictwa eko-
logicznego, czy odnawialnych zasobów 
energii. Wymienione wyżej ekoinicjatywy 
odgrywają znaczącą rolę w  poprawie 
naszego zdrowia, zwiększają wrażliwość 
na potrzeby środowiska, a co za tym idzie 
wpisują się w  strategie promocji regionu 
i stanowią o jego atrakcyjności.

Teren stowarzyszenia to również 
bogactwo lokalnych tradycji, obrzędów 
oraz zwyczajów. Organizowane są imprezy 
kulturalne inspirowane sztuką ludową, 
pokazy ginących zawodów, galerie i wysta-
wy. Ogromnym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców cieszyły się realizowane przez 
Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała 
warsztaty rękodzielnictwa czy szkolenie 
dotyczące strojów regionalnych Pogórza. 
Uczestnicy mogli miło spędzić czas, zdobyć 
nowe umiejętności, a  także zagłębić się 
w spuściznę swoich przodków. 

Człowiek uczy się całe życie. Kolejnym 
zagadnieniem, które wpisuje się w  misje 
stowarzyszenia, jest lokalny system szkoleń 

i przekwalifikowania mieszkańców. Plano-
wana nauka obsługi komputera prowadzo-
na przez młodzież dla osób starszych oraz 
grup zagrożonych wykluczeniem zawodo-
wym ma na celu integracje wielopokole-
niową, wzajemną wymianę doświadczeń, 
zdobycie nowych umiejętności, uczy też 
szacunku do osób starszych. Często tego 
typu działania są jedyną okazją ,,wyjścia 
do ludzi”, zawiązania nowych znajomości, 
impulsem do wyrwania się ze szponów 
marazmu i  rutyny. Dodatkowo dla osób 
zainteresowanych rozpoczęciem własnej 
działalności gospodarczej prowadzone jest 
bezpłatne doradztwo dotyczące warunków 
i  możliwości dofinansowania w  ramach 
programu LEADER. Tworzenie własnych 
przedsiębiorstw przeciwdziała bezrobociu, 
wspiera rozwój regionu przez co przyciąga 
do niego ludzi i buduje jego markę. 

Troska o miejsca pamięci narodowej to 
nasz obowiązek. Jednym z celów Lokalnej 
Grupy Działania Dunajec-Biała są prace 
renowacyjne oraz konserwatorskie nad 
cmentarzami wojennymi i szlakami bojo-
wymi z  okresu I Wojny Światowej. Dzięki 
tym staraniom pamięć o  naszych przod-
kach i burzliwej historii Polski nie pokryje 
kurz zapomnienia.

To tylko ułamek tego czym zajmuje 
się stowarzyszenie na co dzień. Podsumo-
wując, wszelkie działania Lokalnej Grupy 
Działania Dunajec-Biała ukierunkowane są 
na to, abyśmy tworzyli silne, zintegrowane 
oraz świadome swojego dziedzictwa i ko-
rzeni społeczeństwo.

Katarzyna Korzeniowska

Szanowni Beneficjenci

Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w  porozumieniu z  Mi-
nisterstwem Rozwoju i  Infrastruktury planuje organizację obchodów 10-lecia (Mało)Polski w  Unii Europejskiej. W  związ-
ku z  tym wydarzeniem w  celu pokazania Małopolanom skali zmian w  regionie, zamierzamy zorganizować spotkania  
z Beneficjentami małopolskich programów unijnych, którzy poprzez różnego rodzaju aktywności mogliby w sposób ciekawy zapre-
zentować swe projekty wsparte unijnym dofinansowaniem. Miejscem organizacji obchodów rocznicowych planowanych na dzień  
1 maja br. będzie Rynek Główny w Krakowie. Jako organizatorzy wydarzenia planujemy umożliwienie prezentacji Państwa pro-
jektu (np. w odrębnym namiocie).

Byłbym niezmiernie wdzięczy za Państwa zaangażowanie i współudział w ww. obchodach oraz za wskazanie osoby, z którą 
możliwy będzie kontakt w celu uzyskania informacji o możliwościach realizacji tego wydarzenia. 

Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego osobami odpowiedzialnymi za organizację niniejszego 
wydarzenia są: pani Anna Ruchała (telefon 12/ 29 90 813, e-mail: anna.ruchala@umwm.pl) oraz pani Karolina Machnicka (telefon 
12/ 29 90 865, e-mail: karolina.machnicka@umwm.pl). W miarę doprecyzowania scenariusza przebiegu wydarzeń dnia 1 maja 
będziemy się z Państwem kontaktować w celu ustalenia wszelkich szczegółów.  

LGD Dunajec-Biała okiem mieszkańca
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 Realizując Lokalną Strategię Rozwoju wspiera blisko 
50 000 mieszkańców na terenie 63 wsi w aktywnym korzysta-
niu ze środków unijnych pochodzących z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER. Pod 
koniec pierwszej połowy 2014 roku już po raz ostatni prze-
prowadza nabory wniosków w ramach 2 działań tj. Małych 
projektów oraz Odnowy i rozwoju wsi !!!

Co trzeba zrobić, żeby uzyskać dotację z funduszy unij-
nych na zrealizowanie swojego pomysłu? To proste!

KROK 1
Wybierz działanie w ramach którego chcesz zrealizować 

swoje przedsięwzięcie
a) Małe projekty,
b) Odnowa i rozwój wsi.
KROK 2
Sprawdź czy Twój pomysł realizuje przynajmniej jeden 

z celów Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała i czy wpisuje 
się we wskaźniki. 

KROK 3
Jeśli Twój pomysł wpisuje się w przynajmniej jeden cel 

to zapraszamy do naszego biura (Zakliczyn, ul. Browarki 
7-OSP) w celu skonsultowania projektu. 

Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.
dunajecbiala.pl i do zapoznania się ze szczegółami dotyczą-
cymi wypełnienia wniosku. Dostępni jesteśmy również pod 
numerem telefonu 14 665 37 37 bądź pod adresem 
e-mail: biuro@dunajecbiala.pl

KIEDY NABORY WNIOSKÓW?
Nabory wniosków będą trwały od połowy maja przez 

14 dni kalendarzowych. Szczegóły na stronie LGD www.
dunajecbiala.pl oraz w biurze stowarzyszenia. 

MILIONY NA INTEGRACJĘ CZTERECH GMIN
TO PROSTE: SKORZYSTAJ Z DOTACJI

Wykorzystaj szansę jaką dają nam fundusze unijne! Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
działa na rzecz mieszkańców czterech gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn.

ILOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA POSZCZEGÓLNE NABORY:

RODZAJE WNIOSKÓW PREFEROWANYCH DO WYBORU DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR LGD DUNAJEC-BIAŁA:

Małe projekty: szeroko rozumiana działalność dedykacyjna w zakresie zgodnym z Celami LSR LGD Dunajec-Biała 
(szkolenia, kursy, warsztaty, działania edukacyjne), energia odnawialna i ochrona środowiska (działania edukacyjne związane  

z podnoszeniem świadomości ekologicznej), odnawialne źródła energii.

MILIONY NA INTEGRACJĘ CZTERECH GMIN 
 

TO PROSTE: SKORZYSTAJ Z DOTACJI 
 

KIEDY NABORY WNIOSKÓW? 

Nabory wniosków będą trwały od połowy maja przez 14 dni kalendarzowych. Szczegóły na 
stronie LGD www.dunajecbiala.pl oraz w biurze stowarzyszenia.  

ILOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA POSZCZEGÓLNE NABORY: 

Lata 
realizacji 

LSR 
Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działań: 

Razem 4.1/413 

  
Różnicowanie w 

kierunku działalności 
nierolniczej 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty 

1 2 3 4 5 6 

2008-2009           
2010           
2011           
2012           
2013           
2014 0,00 0,00 145496,20 104785,84 250282,04 
2015           

2008-2015 351307,00 584587,50 3578260,32 1064285,18 5578440,00 
 

 

 

RODZAJE WNIOSKÓW PREFEROWANYCH DO WYBORU DO 

FINANSOWANIA W RAMACH LSR LGD DUNAJEC-BIAŁA: 
 

 

 

Małe projekty: szeroko rozumiana działalność dedykacyjna w zakresie 

zgodnym z Celami LSR LGD Dunajec-Biała (szkolenia, kursy, warsztaty, 

działania edukacyjne), energia odnawialna i ochrona środowiska (działania 

edukacyjne związane z podnoszeniem świadomości ekologicznej), odnawialne 

źródła energii. 

 

 
 

Rodzaje wniosków preferowanych do wyboru do finansowania w ramach LSR LGD Dunajec- Biała:

 � odnowione obiekty o charakterze zabytkowym, historycz-
nym lub związanych z historią regionu - 2 obiekty
 � imprezy o  charakterze promocyjnym zorganizowane na 
obszarze LGD -  4 imprezy
 �wydarzenia i akcje związane z produktem lokalnym i kul-
tywowaniem tradycji (rzemiosło, rękodzielnictwo i ginące 
zawody) - 4 wydarzenia 

 � liczba szkoleń kursów działań edukacyjnych - 4 szkolenia
 � kursy i szkolenia, wizyty studyjne i inne działania edukacyjne 
w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej oraz odna-
wialnych źródeł energii - 5 kursów, szkoleń działań edukacyjnych 
 � akcje informacyjne, happeningi dotyczące postaw eko-
logicznych i  przyczyniających się do ochrony przyrody 
i ochrony środowiska – 2 happeningi
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PLEŚNA

W ubiegłym roku dzięki środkom 
z  Programu rozwoju Obszarów Wiej-
skich wykonano remont pomieszczeń 
Domu Kultury w Janowicach. W ramach 
prac odnowione zostały sala, kuch-
nia, pomieszczenia pomocnicze, po-
mieszczenia magazynowe, sanitariaty, 
osprzęt elektryczny. 

Zakupiono także wyposażenie do 
sali konferencyjnej (m.in. stoły, krzesła, 
projektor multimedialny, okablowanie, 
statywy mikrofonowe) i  kuchni (m.in. 
chłodziarka, garnki, zmywarka, stoły, re-
gały, filiżanki).Wszystkie zaplanowane do 
zakupu urządzenia będą wykorzystywane 
do przygotowywania posiłków na przed-
sięwzięcia organizowane przez mieszkań-
ców wsi Janowice (np. kursy gotowania, 
zebrania wiejskie) oraz na uroczystości 
organizowane przez Centrum Kultury, 
Sportu i Promocji Gminy Pleśna, którego 
filią jest Dom Kultury w Janowicach (np. 
dożynki, imprezy lokalne, uroczystości 
patriotyczne). Dom Kultury będzie jed-
nym z niewielu miejsc na terenie gminy, 
w którym znajdować się będzie profesjo-
nalny sprzęt do organizacji przedsięwzięć 
ważnych dla mieszkańców miejscowości 
Janowice i mieszkańców gminy Pleśna.

Inwestycja mogła zostać zrealizowa-
na dzięki dofinansowaniu otrzymanemu 
z  Unii Europejskiej w  ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 
„Odnowa i rozwój wsi”- oś LEADER). Ce-
lem projektu jest podniesienie standardu 
świadczonych usług kulturalnych przez 
Dom Kultury w Janowicach, poprzez re-
mont i wyposażenie pomieszczeń.

Oliwia Tańska

Remont 
Domu
Kultury

Operacja pn. „Zakup strojów regionalnych dla kapeli ludowej „Pleśnianie” 
działającej przy Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna” realizowana 
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych 
projektów objętego PROW na lata 2007-2013.
Wnioskowana kwota pomocy: 4 715,28 zł

Operacja pn. „Zakup strojów i  instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej 
w Szczepanowicach, działającej przy Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy 
Pleśna” realizowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.
Wnioskowana kwota pomocy: 10 915,42 zł

Operacja pn. „Zakup strojów regionalnych i obuwia dla dziecięcego zespołu pie-
śni i tańca działającego przy Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna” 
realizowana w  ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.
Wnioskowana kwota pomocy: 12 655,98 zł
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CIĘŻKOWICE

W  Gminie Ciężkowice rozpoczęto 
realizację kolejnych inwestycji. W  wy-
niku przyznanej pomocy w  ramach 
Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich 
PROW na lata 2007 – 2013, działanie 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwo-
ju” za pośrednictwem Lokalnej Grypy 
Działania Dunajec-Biała już w pierwszej 
połowie 2014 r. powstaną nowe obiekty 
sportowo- rekreacyjne w Ostruszy i Sie-
kierczynie. 

Po rozstrzygnięciach przetargowych 
i podpisaniu umów nastąpiły protokolarne 
przekazania terenów inwestycji wykonaw-
com robót budowlanych. 

Zagospodarowanie centrum wsi Ostru-
sza realizować będzie Firma Usługowo-
-Handlowa Jan Marek Stanuch z Ciężkowic 
W  ramach zadania zostanie wykonane 

ogrodzone boisko wielofunkcyjne (piłka 
nożna, koszykówka, siatkówka) ze sztuczną 
nawierzchnią z  trawy syntetycznej oraz 
chodnik łączący szkołę z boiskiem. 

Zagospodarowanie centrum wsi Sie-
kierczyna realizować będzie Przedsiębior-
stwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe 
„MEGBUD” Krzysztof Cetnar z Komorowa. 
W  ramach zadania zostanie wykonane 
ogrodzone boisko wielofunkcyjne (piłka 
nożna, koszykówka, siatkówka) ze sztucz-
ną nawierzchnią z  trawy syntetycznej, 
ogrodzony plac zabaw z nawierzchnią po-
liuretanową, parking oraz chodnik łączący 
parking z boiskiem i placem zabaw.

Łączna wartość realizowanych operacji 
to blisko 800 000 zł z czego wartość dofi-
nansowania w  ramach PROW 2007-2013 
stanowi kwotę ok. 550 000 zł.

Odnowy centrów wsi

Nowe oznakowanie 
atrakcji turystycznych

Przy zabytkowych obiektach w Gmi-
nie Ciężkowice stanęły nowe tabliczki 
informacyjne  

Dzięki przyznanej pomocy w ramach 
Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich 
PROW na lata 2007 – 2013, działanie 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” za 
pośrednictwem Lokalnej Grypy Działania 
Dunajec-Biała zostało zrealizowane zadanie 
pn. „Oznakowanie obiektów o kluczowym 
znaczeniu turystycznym na terenie gminy 
Ciężkowice” 

Tablice zostały umieszczone w pobliżu 
zabytków i obiektów o dużym znaczeniu 
historycznym, kulturalnym i  turystycz-
nym gminy, takich jak.: kościół pw. św. 
Bartłomieja Apostoła w  Jastrzębi, Kościół 
pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebo-
wziętej w  Bruśniku, Kościół pw. św. Marii 
Magdaleny w  Zborowicach, Kościół pw. 
Pana Jezusa Miłosiernego i  św. Andrze-

ja Apostoła w  Ciężkowicach, Muzeum 
Przyrodnicze w  Ciężkowicach oraz rynek 
w Ciężkowicach.

Zamontowane tablice informacyjne 
przyczynią się do upowszechniania wiedzy 
o dziedzictwie historycznym, kulturowym 
i  przyrodniczym miejscowości wchodzą-
cych w  skład gminy i  obszaru Lokalnej 
Grupy Działania Dunajec Biała. 

Lunety
i panoramy

Jeszcze w  tym roku wieża wi-
dokowa w  Bruśniku wzbogaci się 
o nowe  atrakcje turystyczne. 

W  ramach Programu  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich PROW na lata 
2007 – 2013, działanie 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” (małe pro-
jekty) za pośrednictwem Lokalnej Gru-
py Działania Dunajec-Biała zostanie 
zrealizowana operacja pn. Wykonanie  
panoram turystycznych oraz zakup 
lunet obserwacyjnych stanowiących 
przewodnik edukacyjno-obserwacyj-
ny po obszarze LGD Dunajec Biała oraz 
Pogórza Karpackiego.

Panoramy turystyczne obejmo-
wać będą  panoramiczne zdjęcia  
widocznego obszaru wraz rysunkami 
atrakcji turystycznych zawierającymi 
współrzędne GPS i kody QR. Panoramy 
będą szczegółowo opisywać obszar 
LGD Dunajec Biała, obszar Pogórza Kar-
packiego oraz  najważniejsze obiekty 
przyrodnicze, turystyczne i kulturowe 
widoczne z wieży. Jedna panorama bę-
dzie skierowana na stronę południową 
(zasięg 180 stopni), a druga na stronę 
północną (zasięg 180 stopni). 

Dodatkowo na najwyższym ta-
rasie widokowym, zostaną zamonto-
wane obrotowe lunety obserwacyjne 
(2szt.), które z  pomocą panoram 
turystycznych posłużą do identyfikacji 
obserwowanych obszarów.

Powstała infrastruktura udostęp-
niona będzie bezpłatnie dla wszyst-
kich zainteresowanych przez cały rok.
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WOJNICZ

Podpisano już umowy na realizację 
nowych projektów w  gminie Wojnicz. 
Pierwszy z  projektów, pod nazwą Re-
mont świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Isep będzie realizowany w ramach dzia-
łania 413 Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju PROW 2007-2013 i  wpisuje 
się w  Odnowę i  rozwój wsi. Wniosek 
o  przyznanie pomocy na realizację 
tego projektu wpłynął do Urzędu Mar-
szałkowskiego 9 września 2013 r., i  po 
pozytywnym jego rozpatrzeniu została 
podpisana umowa 30 stycznia 2014 r.

W ramach projektu zostanie przepro-
wadzony remont świetlicy wiejskiej, co 
w założeniu ma na celu podniesienie stan-
dardu usług kulturalnych na terenie gminy.  

Na ten cel Wojnicz pozyskał kwotę 
w wysokości 63 779 zł. Dzięki tej kwocie 
uda się między innymi wyremontować ele-
wację, dokonać wymiany stolarki okiennej, 
przeprowadzić remont instalacji wod-kan 
i  elektrycznej. Kwota ta stanowić może 
maksymalnie 80% kosztów kwalifikowal-
nych jakie beneficjent poniesie w trakcie 
wspomnianych prac.

Burmistrz Wojnicza podpisał 30 stycz-
nia 2014 również drugą umowę o  przy-
znanie pomocy. Tym razem na operację 
z  zakresu Małych Projektów, działania 
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
PROW 2007-2013. Umowa ta była efektem 
wniosku o  przyznanie pomocy na reali-
zację operacji pod tytułem Organizacja 
imprezy pn .Jarmark Kasztelanii Wojnickiej. 
W  ramach tego projektu zorganizowana 
zostanie plenerowa impreza, której celem, 
według wytycznych unijnych, jest poprawa 
jakości życia na obszarach wiejskich po-
przez zaspokajanie potrzeb społecznych 
i kulturalnych mieszkańców.

Jarmark Kasztelanii Wojnickiej orga-
nizowany będzie już po raz drugi, i będzie 
wielkim festynem rzemiosła i  handlu. 
Zaplanowano warsztaty artystyczne, kuli-
narne, rzemieślnicze, turniej, koncerty ze-
społów Brathanki, Golden Life, konferencję 
tematyczną i wiele innych atrakcji. Termin 
Jarmarku to 21-22 czerwca 2014 r. Na 
realizację tego projektu Wojnicz pozyskał 
kwotę 50 000 zł.  

Tegoroczne
inwestycje
z programu
Leader

Niewielki, przysadzi-
sty dwór w położonych 
niedaleko Wojnicza Więc-
kowicach skrywa się w bli-
sko dwustuletnim parku. 
Zbudowany w 1846 roku 
przez Aleksandra Jordana 
to prawdziwa perełka archi-
tektoniczna regionu.

Obiekt jest jedynym 
zachowanym w całośc i 
folwarkiem na południu 
Polski wraz z ruinami starej stodoły, stajni 
i spichlerzy. Rosnące w parku zabytkowe 
lipy drobnolistne uznano za pomnik 
przyrody. To niezwykłe, tętniące niegdyś 
życiem miejsce do dziś popadało w nieła-
skę. Aby przywrócić mu dawny blask oraz 
przyciągnąć turystów konieczne były spore 
inwestycje. Obecny właściciel zabudowań 
gospodarczych planuje przystosowanie 
pomieszczeń budynku do świadczenia 
usług noclegowych, budowę klubokawiar-
ni oraz aranżacje przyległego do dworku 
obszaru.

 W tym celu konieczny okazał się 
zakup:

 �wyposażenia gastronomicznego kuch-
ni właściwej
 �wyposażenia obieralni i sterylizacji jaj
 �wyposażania komory chłodniczej
 �wyposażenia kuchennego
 �wyposażenia RTV
 �wyposażenia niezbędnego do budo-
wy altany, placu zabaw, basenu
 �  instalacji przeciwwłamaniowej

Docelowo w wyremontowanym 
obiekcie ma powstać lokal, w którym 
będzie można przyjmować  gości indy-
widualnych oraz grupy zorganizowane. 
Pokoje z  pełnym węzłem sanitarnym będą 
wyposażone w klimatyzacje i bezprze-
wodowy Internet.  Aby obsłużyć imprezy 
okolicznościowe konieczny jest montaż 
urządzeń do wydawania posiłków. Dodat-
kową atrakcje stanowi otaczający teren, na 
którym przyjezdni będą mogli korzystać z 
altany, grilla i naziemnego basenu, a dzieci 
z placu zabaw.

Całkowita kwota inwestycji szacowana 
jest na ponad 290  000 zł z czego kwota 
dotacji ze środków przewidzianych na re-
alizacje Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej 
Grupy Działania Dunajec-Biała wyniosła 
100 000,00 zł.

   Na koniec apel. Ratujmy nasze 
lokalne zabytki! Nie popełnijmy błędu wy-
nikającego z przysłowia ,,Cudze chwalicie 
swego nie znacie”. Nie pozwólmy, aby białe 
kruki naszego dziedzictwa popadły w ruinę 
i zapomnienie.

Stary folwark dworski 
po odnowie
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ZAKLICZYN

Ochotnicza Straż Pożarna w Fi-
lipowicach zakupiła instrumenty 
muzyczne dla Strażackiej Orkiestry 
Dętej w Filipowicach. Projekt reali-
zowany w  ramach osi 4 LEADER, 
działanie 413 „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” dla dzia-
łania małe pro-
jekty, PROW na 
lata 2007- 2013. 
Całkowity koszt 
projektu 30  900 
zł z  czego wspar-
cie unijne wynosi 
24 720 zł. 

Pozostała kwota 6 180 zł, stanowiła 
wkład własny, który został pokryty 
przez jednostkę przy wsparciu Klubu 
Przyjaciół Strażackiej Orkiestry Dętej 

Stowarzyszenia 
„Klucz”. W ramach 
działania zakupio-
no profesjonal-
ne instrumenty 
dęte: tubę, flet 
poprzeczny oraz 
klarnet. Autorem 
i  koordynatorem 

projektu był przewodniczący Rady 
Miejskiej, pełniący w  OSP funkcje 
wiceprezesa Pan Józef Wojtas.

Podstawowym celem operacji 
był rozwój potencjału muzycznego 
wśród młodzieży zgromadzonej 
wokół strażackiej orkiestry dętej 

oraz wspieranie lokalnych inicjatyw, 
dzięki realizacji operacji zamierzony 
cel udało się osiągnąć. 

Gratulujemy!

Ochotnicza Straż Pożarna w Charzewicach  zamierza realizować pro-
jekt pn: „Przeprowadzenie szkoleń w  miejscowości Charzewice, w  celu 
podniesienia świadomości lokalnej społeczności obszaru LGD” w ramach 
osi 4 LEADER, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla 
działania małe projekty, PROW na lata 2007- 2013. 

Operacja ma na celu zaktywizować lokalną społeczność, podnieść świado-
mość ekologiczną ludności z obszaru LGD Dunajec- Biała. Operacja przewiduje 
realizacje szkoleń związanych z produktem lokalnym, żywnością oraz podno-
szeniem świadomości ekologicznej (ochrona środowiska, segregacja śmieci, 
energia odnawialna).

Rozpoczęcie szkoleń przewidziane na przełomie miesięcy kwiecień/maj.
Informacje na temat dokładnych terminów szkoleń znajda się na tablicach 
ogłoszeń w czterech gminach  oraz na stronie internetowej Lokalnej Grupy 
Działania.

12 marca 2014 r. tj. środa, o godzinie 14.00 
w  siedzibie LGD Dunajec- Biała w  Zakliczynie 
odbyło się spotkanie właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych z obszaru LGD Dunajec- Biała.

Program spotkania:
 � przekazanie folderów promocyjnych
 � dyskusja na temat promocji gospodarstw 
agroturystycznych na obszarze LGD i poza nim
 � rozmowa na temat pakietów agroturystycz-
nych i  zacieśnienie współpracy pomiędzy 
gospodarstwami agroturystycznymi znaj-
dującymi się na obszarze Lokalnej Grupy 
Działania, zaproszenie przedstawiciela firmy 
HEKO (Biuro Turystyczne z Tarnowa)w celu 
uzgodnienia zakresu współpracy w tworze-
niu  i realizacji pakietów 
 � dyskusja na temat propozycji ze strony 
gospodarstw agroturystycznych w zakresie 
promocji w  okresie programowania 2007- 
2013- do czerwca 2015 r. oraz propozycje do 
nowej strategii na lata 2014-2020

W  spotkaniu uczestniczyli właściciele go-
spodarstw agroturystycznych oraz Pan Robert 
Ogórek realizujący pomysł wioski tematycznej 
w  Rudzie Kameralnej. Uczestnicy spotkania 
dyskutowali nad promocją, zacieśnieniem współ-
pracy, pakietami turystycznymi,   przedstawiono 
także pomysły do nowej strategii na lata 2014-
2020. Kolejne spotkanie odbyło się 25 marca 
2014 r. w gospodarstwie agroturystycznym „Złoty 
Pstrąg” Państwa Lidii i  Stanisława Ziółkowskich 
w Kończyskach. 

Spotkanie dotyczyło propozycji do nowej 
strategii na lata 2014- 2020, promocji gospo-
darstw i kierunków rozwoju na obszarze Lokalnej 
Grupy Działania.

W  Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakliczy-
nie znajduje się stoisko informacyjne Lokalnej 
Grupy Działania LGD Dunajec- Biała. Na stoisku 
mieszczą się ulotki informacyjne dotyczące: 
Stowarzyszenia LGD, informacje na temat gmin: 
Zakliczyn, Wojnicz, Ciężkowice, Pleśna, katalog 
agroturystów z  obszaru LGD Dunajec- Biała, 
informacje turystyczne i inne.

Ulotki informacyjne są bezpłatne. Serdecznie 
zapraszamy do zapoznania się z wiadomościami 
dotyczącymi obszaru Lokalnej Grupy Działania 
LGD Dunajec- Biała.

Spotkanie
agroturystów 

Kolejny projekt 
zrealizowany

OSP Charzewice

Niebawem ruszą
szkoleniaStojaki

informacyjne LGD
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