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Drodzy Czytelnicy,
zapraszamy do lektury kolejnego już 12 wydania kwartalnika LGD „Dunajec-Biała”.
Zamieszczamy w nim relacje z ciekawych
wydarzeń realizowanych w ramach programu
LEADER przez naszą Lokalna Grupę Działania,
naszych beneficjentów oraz zaproszenia na organizowane przez nasze stowarzyszenie warsztaty, szkolenia, spotkania i imprezy.
LGD Dunajec-Biała realizuje obecnie nowe
projekty współpracy takie jak „Wrota Pogórza”,
„Wrota do produktu lokalnego” czy budowa wirtualnego muzeum I Wojny
Światowej w ramach projektu współpracy pt. „1914-1918: Wspomnienie dróg do
Europy”, liczne przedsięwzięcia w ramach działania„nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Przygotowuje również kolejny już ostatni nabór wniosków w ramach
2 działań wdrażanych poprzez Lokalną Strategię Rozwoju, tj. „Małe projekty”
oraz „Odnowa i rozwój wsi”. Ten nabór powinien odbyć się w lipcu 2014 roku.
Wszystkich zainteresowanych działalnością LGD zapraszamy do wstąpienia
do naszego stowarzyszenia oraz do kontaktu z biurem LGD.
Zapraszamy również do współpracy w redagowaniu kwartalnika i upowszechnianiu w ten sposób organizowanych wydarzeń turystycznych, sportowych i kulturalnych z terenu gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.
Stanisław Haraf – Prezes Zarządu

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 Wyka
e-mail: katarzyna.wyka@dunajecbiala.pl, tel. wew. 23
Specjalista ds. wdrażania LSR
Sekretariat: Urszula Żabińska
e-mail: biuro@dunajecbiala.pl

INFORMACJA O PLANOWANYM
OSTATNIM NABORZE WNIOSKÓW
Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje, że w miesiącu lipcu 2014 roku zostanie przeprowadzony
ostatni nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju PROW na lata 2007-2013.
Nabór ten będzie dotyczył trzech
działań tj. działania Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi oraz Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw i zgodnie z planem
zostanie przeprowadzony w dniach od
15 lipca 2014 roku do 28 lipca 2014 roku.
Szacowana wartość środków dostępnych w ostatnim naborze wniosków
powinna wynieść odpowiednio:
a) Dla działania Małe projekty
ok. 50 000,00 zł
b) Dla działania Odnowa i rozwój wsi
ok. 375 000,00 zł
c) Dla tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw ok. 50 000, 00 zł
Wysokość tych środków może jeszcze ulec zmianie. Rada Decyzyjna Lokalnej Grupy Działania w ostatnim naborze
wybiera wnioski do wysokości 150% dostępnych w naborze środków.
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Zasmakuj
w Małopolsce!
Wszystkie dzieci lubią bajki, dlatego z myślą o najmłodszych mieszkańcach Małopolski powstał zbiór opowiadań pt. „Piękny Jaś z Doliny Dunajca”, poświęcony produktom regionalnym z naszego województwa.
Chcecie poznać historię Pięknego Jasia, Redykołki, czy Jabłek Łąckich? Zapraszamy do smakowitej lektury!
Publikacja dostępna jest na stoiskach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a w wersji elektronicznej można ją znaleźć na stronie: http://
zasmakujwmalopolsce.pl/index.php/wydarzenia/291-dzieci-w-krainie-produktowregionalnych
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Podsumowanie ostatniego naboru wniosków
Informacja Zarządu LGD Dunajec-Biała o liczbie złożonych wniosków
w VII naborze dla działania „małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”
Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała informuje,
że zgodnie ze stanem na dzień 28 maja 2014 na godz: 15:45 do
Biura LGD Dunajec-Biała dla działania „Odnowa i rozwój wsi”
wpłynęły 2 wnioski, dla działania „Małe projekty” wpłynęło 16
wniosków.
Nabór wniosków dla działania „Małe projekty” oraz „Odnowa
i rozwój wsi” trwał w okresie od dnia 15 maja 2014 r. do dnia 28
maja 2014 r. tj. środa.
Zgodnie z ogłoszeniem za wniosek złożony w terminie
i prawidłowo uważa się Wniosek złożony osobiście w biurze LGD

w Zakliczynie na ul. Browarki 7 w terminie prowadzonego naboru
do godz. 15:45.
Spośród 18 wniosków - wszystkie złożono prawidłowo
i w terminie.
Złożone wnioski dla działania Małe projekty nie mieszczą się
w dostępnych w ramach naboru środkach - wnioskowana kwota
pomocy w ramach działania „Małe projekty” jest dwukrotnie
większa od dostępnych środków co oznacza że dofinansowania
nie otrzymają wszystkie wnioski.

Spośród 18 wniosków wpłynęło:

11%

2 wnioski w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
11%
16 wniosków w
ramach działania „Małe projekty”.

"Odnow

"Odnowa i rozwój wsi"
"Małe projekty"

89%

"Małe pr

89%

Gmina
Ciężkowice

Gmina
Zakliczyn

Gmina Pleśna

Gmina
Wojnicz

W podziale terytorialnym biuro LGD Dunajec-Biała przyjęło:
6 wnioski z terenu Gminy Ciężkowice
6 wniosków z terenu Gminy Pleśna
0 wniosków z terenu Gminy Wojnicz
6 wniosków z terenu Gminy Zakliczyn

osoby
fizyczne

W podziale wg grup wnioskodawców:
2 wnioski złożyły osoby fizyczne
8 wniosków złożyły stowarzyszenia
8 wniosków złożyły jednostki samorządu terytorialnego

samorząd
terytorialny
stowarzyszenia

Na posiedzeniu 4 czerwca 2014 oraz 14 czerwca 2014 Rada Decyzyjna LGD Dunajec-Biała wybrała do finansowania dwa wnioski
w ramach działania Odnowa i rozwój wsi oraz 7 wniosków w ramach działania „Małe projekty”.
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Jarmark
Produktu
Lokalnego
2014
Jamna to maleńka wioska, położona w głębokich lasach Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, wśród jarów i parowów. Liczy
sobie około 90 mieszkańców, których
gospodarstwa porozrzucane są na terenie ponad 25 km². Jest to miejsce nasycone historią, pamiętające pacyfikację wsi we wrześniu 1944 roku oraz bitwę stoczoną tu przez Armię Krajową.
W tej przepięknej scenerii, nieopodal Bacówki leży „Chatka Włóczykija”.
Jest to drewniany domek mający oddać
atmosferę tej turystycznej miejscowości.
Można tu odpocząć od miejskiego gwaru,
zapomnieć o codziennych problemach,
nacieszyć się ciszą i spokojem. To właśnie
niecodzienny klimat stał się inspiracją
do zainicjowania w 2009 roku festiwalu
piosenki turystycznej „Pod Słońce”. Dziś
po paru lata, festiwal jest już rozpozna-
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walny i choć nadal młody na stałe wrył
się w majowy kalendarz imprez. W kameralnej atmosferze, przy dźwiękach gitary
i w blasku ogniska można„odkurzyć” stare
znajomości oraz zawrzeć nowe przyjaźnie. Na przestrzeni lat występowały tu
między innymi takie grupy jak „Siudme
Niebo”, „Egon”, „Celtic Tree”, a także „Zielony Szlak”.
Tegoroczna impreza mimo zawirowań pogodowych została zorganizowana. 23 i 24 maja mogliśmy uczestniczyć
w koncercie piosenki literackiej w wykonaniu chociażby Włodka Mazonia,
„Adsu”, zespołu „Labolare”, „Fart” czy „Bez
Zobowiązań”. Zgromadzeni goście mogli dodatkowo wziąć udział w licznych
wydarzeniach towarzyszących. Mowa
tu o wystawie fotograficznej, rajdzie
turystycznym czy jarmarku produktu
lokalnego. Zatrzymajmy się zatem na

tym ostatnim. 24 maja między godziną
16:00 a 18:00 Lokalna Grupa Działania
Dunajec-Biała zorganizowała Jarmark
Produktu Lokalnego. Jego tematem
przewodnim były ginące zawody z obszaru stowarzyszenia tj. Gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn. Tradycyjna rzeźba, odgrywała szczególną rolę
w sztuce ludowej naszego obszaru. Tworzona była i jest, przede wszystkim przez
anonimowych rzeźbiarzy, samouków,
niekiedy jednak profesja przekazywana
była z pokolenia na pokolenie, z ojca na
syna. Mogliśmy zatem podziwiać pracę
miejscowego artysty Stanisława Sochy.
Uczestnicy mogli zgłębić wiedzę z zakresu rzeźbiarstwa ludowego, a także
samodzielnie spróbować swoich sił.
Była to atrakcja zwłaszcza dla męskiej
części gości. Również panie znalazły coś
dla siebie. Wielkim zainteresowaniem
zwłaszcza wśród najmłodszych cieszyły
się warsztaty filcowania wełny techniką
na mokro oraz na sucho. Pokaz rękodzieła od sztuki użytkowej przez formy
dekoracyjne takie jak biżuteria, ubrania.
Każdy uczestnik mógł własnoręcznie
wykonać pracę w tej formie oraz poznać
jej historię, narzędzia i preparaty służące
do zdobienia przedmiotów.
Po trudach rękodzielniczego rzemiosła przybyli goście mogli spróbować specjałów lokalnej kuchni.
Mowa tu chociażby o dunajeckich
otoczakach.
Na koniec jeszcze parę liczb. Mimo
problemów organizacyjnych oraz warunków atmosferycznych tegoroczny festiwal
odwiedziła rekordowa liczba gości. Szacuje się, że w ciągu 2 dni imprezę odwiedziło
kilkaset osób. Oby tak dalej!
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„Wzgórze pełne tajemnic”
Zbliżające się wielkimi krokami
wakacje, to czas błogiego wypoczynku,
relaksu i podróży. To okazja do poznania
nowych krajów, ludzi i kultur. W myśl
przysłowia „Cudze chwalicie swego nie
znacie”, chciałabym przybliżyć nieco
historię pewnego niezwykłego miejsca,
w które śmiało możemy zabrać całą
rodzinę.
Opatrzona okolica, niepozorne ślady,
a jednak za czymś, co zupełnie spowszedniało, kryć się może ciekawa opowieść.
Mowa o „Panieńskiej Górze”. To leżące
w gminie Wojnicz, najdalej wysunięte zalesione wzniesienie Pogórza Wiśnickiego
kryje wiele legend i tajemnic.
Na szczycie „Panieńskiej
Góry” (331 m.n.p.m.) podziwiać można między innymi:
ślady przyziemia zamku Trzewlin z XI w., Krzyż Jublileuszowy, ścisły rezerwat przyrody
storczyków.
Pokrótce postaram się
opisać każde z wymienionych
atrakcji.
Od Roztoki w dół, dolina
Dunajca staje się coraz szersza,
otaczające ją pogórskie wzgórza są tu od siebie znacznie
oddalone. Na jednym z nich
znajdują się nikłe ślady zameczku zwanego „Trzewlin”. Warownia, położona na lewym brzegu Dunajca, 120
metrów ponad dnem doliny rzeki, składała
się z trzech części: zamku górnego, dolnego
i ufortyfikowanego podgrodzia. Zamek
górny, ulokowany w wyższej części góry,
zbudowano na planie kwadratu o bokach 40
na 40 metrów; był on otoczony kamiennym
murem. Poniżej znajdował się zamek dolny
o kształcie wydłużonego trójkąta oraz koliste
podgrodzie, oddzielone od zamku dolnego suchą fosą. Zamek dolny i podgrodzie
były otoczone ziemnymi obwałowaniami.
Niektórzy badacze uważają, że budowla
nie została nigdy ukończona, przeczy temu
jednak fakt pojawiania się na kartach historii
wielu panów piszących się„z Trzewlina”. Jego
powstanie datuje się na połowę XIV w. Jako
fundatora wymienia się kasztelana czchowskiego Andrzeja Rawicza, herbu Półkozic,
ponieważ jego pasierb w 1386 r. tytułował
się już Mściwój z Trzewlina herbu Rawa.
W XV w. okolica była w rękach Półkoziców.
Później ród ten używał nazwisk Trzewlińscy
i Wielowiejscy. W XVII wieku zamek popadł

w ruinę i po wojnach szwedzkich został rozebrany przez okolicznych mieszczan. Do dnia
dzisiejszego zachował się jedynie mały fragment fundamentów muru obwodowego na
zboczu wschodnim, reszta skryta jest pod
ziemią. Warto wspomnieć, że warownia stanowiła integralną część systemu obronnego
Dunajca, ponadto pełniła funkcje rezydencjonalne, militarne, stanowiąc jednocześnie
centrum administracyjne oraz sądownicze
dla podległych mu dóbr.
Z „Panieńską Górą” związana jest
legenda o polskich amazonkach walczących z mężami. W II połowie XI w. Bolesław
Śmiały dwukrotnie wyruszał z interwencją

do Kijowa, aby zapewnić tron spokrewnionemu ze sobą księciu ruskiemu Izasławowi.
Gdy jego wojska zmuszone były zatrzymać
się tam dwa lata, zniecierpliwione żony rycerzy poznajdywały sobie kochanków. Gdy
wieść ta dotarła do Kijowa, wielu wojów
wyruszyło do domu by ukarać niewierne
damy. Zagrożone śmiercią kobiety wraz ze
swoimi oblubieńcami uciekły do Wojnicza,
gdzie uzbrojone w miecze, topory i łuki broniły się rozpaczliwie w szańcu utworzonym
na pobliskiej górze. W końcu jednak uległy
rycerstwu i zostały surowo ukarane przez
mściwych mężów- zamurowano je żywcem
w zamkowych murach.
Na miejscu zamku górnego postawiono 14 metrowy, majestatyczny Krzyż
Jubileuszowy. Pomysł jego powstania
wyszedł z inicjatywy kilku parafian kościoła rzymskokatolickiego w Wielkiej Wsi.
Krucyfiks został osadzony w betonowym
postumencie, na którym została umieszczona tablica z wygrawerowanym orłem
białym w koronie. Widnieje na niej napis:

„Bądź wola Twoja”- te słowa nawiązują do
frazy jaką wyryto na zniszczonym w latach
sześćdziesiątych pierwotnym krzyżu. Jest
też data poświęcenia oraz fundatorzy.
Wzdłuż trasy do Krzyża Jubileuszowego
umieszczono 14 stacji Drogi Krzyżowej.
Warto wiedzieć, że do Krzyża Jubileuszowego procesjonalnie wierni udają się dwa
razy w roku: w Wielki piątek oraz 14 września - w uroczystość odpustową ku czci
Podwyższenia Krzyża Świętego.
Z wycieczki na Panieńską Górę można
przynieść fiołki na pamiątkę. Ale broń Boże
nie zrywajmy storczyki. Dlaczego? Otóż
na obszarze blisko 109 hektarów znajduje
się rezerwat florystyczno-kserotermiczny, chroniący
występującą tu rzadką roślinność. Chodzi tu zwłaszcza o populację storczyka
bladego i purpurowego
objętych ścisłą ochroną.
Kolonia tego pierwszego
należy do najliczniejszych
w Polsce i jest szacowana na
tysiąc sztuk. Purpurowy jest
w naszym kraju narażony na
wyginięcie głównie z powodu nielicznych stanowisk.
Warto zatem chociażby
z tego powodu wdrapać się
na wzniesienie, by obejrzeć
cenne okazy przyrodnicze.
Obcowanie z dzika przyrodą, może
usposabiać nas cokolwiek religijnie, także
dlatego, że jednym z gatunków występującym tu powszechnie jest przetacznik
pagórkowy, a jego łacińska nazwa (Veronica L) pochodzi od znanej z Ewangelii św.
Weroniki. Jej twarz można ponoć dojrzeć
w kwiatach tej pięknej rośliny. Będąc na
„Panieńskiej Górze” warto również rzucić
okiem na okolicę, bo widok zapiera dech
w piersiach. Jako ciekawostkę można
odnotować, że po panoramę i legendę
wzgórza wspinał się na „Panieńską Górę”
180 lat temu Seweryn Goszczyński znany
polski działacz społeczny, pisarz oraz poeta.
Mam nadzieje, że choć trochę zachęciłam Państwa do wybrania się z plecakiem w rejon wzgórza. Często szukamy
niezwykłych atrakcji, widoków i przygód
gdzieś w dalekich, egzotycznych krajach,
podczas gdy u nas „za rogiem” może być
równie pięknie.
Katarzyna Korzeniowska
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Wdrażanie LSR na terenie LGD Dunajec-Biała

Kto zrealizował mały projekt?
Jeżeli są Państwo ciekawi, kto
pozyskał środki finansowe z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem naszej Lokalnej Grupy Działania i do której gminy trafiło najwięcej
pieniędzy z budżetu Lokalnej Strategii
Rozwoju, zapraszamy do zapoznania się
z poniższym zestawieniem dotyczącym
realizacji Małych projektów:
Małe projekty - są to projekty realizowane w ramach osie 4 przyczyniające się
do poprawy jakości życia lub zróżnicowa-

nia działalności gospodarczej na obszarze
działania LGD, które nie kwalifikują się do
wsparcia w ramach działań osi 3 - Jakość
życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskie (pod warunkiem
spełnienia kryteriów dostępu i wyboru) dla
których całkowita wartość projektu wynosi
od 4 500 zł do 100 000 zł. Szczegółowe
zasady dotyczące wdrażania małych projektów zostały określone w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8
lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych wa-

Wnioskodawca (Wg Gmin)

Ilość operacji na
którą przyznano
pomoc

Kwota pomocy

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice

4

83503,59

Gmina Ciężkowice

3

50728,79

Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębi

1

9955,86

Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gmina Pleśna

3

27746,68

Gmina Pleśna

4

51304,58

GRUPA ODROLNIKA

3

86085,10

Zakliczyńskie Centrum Kultury

4

68789,19

Gmina Zakliczyn

2

33552,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakliczynie

1

19692,32

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn

2

26507,04

Koło Gospodyń „Wróblowianki”

3

49051,05

Ochotnicza Straż Pożarna w Charzewicach

1

9618,40

Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowicach

1

24720,00

Gmina Wojnicz

5

114946,40

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej w Wojniczu

2

40426,97

Tarnowska Organizacja Turystyczna

1

21557,63

Osoby fizyczne

11

205490,83

RAZEM

51

923676,43

Jak widać z powyższego zestawienia najwięcej środków trafiło
do Gminy Zakliczyn bo aż 231 930,00 zł co stawia ja na 1 miejscu,
na drugiej pozycji znalazła się Gmina Pleśna z kwotą 165 136,36
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runków i trybu przyznawania oraz wypłaty
pomocy finansowej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138,
poz. 868 z późn. zm);
Od 2009 roku na terenie Lokalnej
Grupy Działania Dunajec-Biała obejmującej Gminy Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz
i Zakliczyn zrealizowano lub realizuje się
51 małych projektów. W podziale na wnioskodawców są to:

zł, trzecie miejsce zajmuje Gmina Wojnicz z kwotą 155 373,37 zł
zaś na 4 miejscu znalazła się Gmina Ciężkowice której w ramach
działania Małe projekty udało się pozyskać 144 188,24 zł.
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Osoby fizyczne pozyskały łącznie 205 490,83
zł zaś organizacje spoza terenu LGD uzyskały na
realizacje projektów dotyczących naszego obszaru
dofinansowanie w kwocie 21 557,63 zł. Podane kwoty
nie obejmują ostatniego przeprowadzonego naboru
wniosków oraz naboru zaplanowanego na miesiąc
lipiec 2014.
Opracowano na podstawie danych własnych LGD
Jan Czaja
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Podział środków finansowych na poszczególne gminy

5 lat minęło
Pierwszą umowę dotyczącą wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)
podpisaliśmy w połowie 2009 roku. Na
mocy tej umowy do dyspozycji stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania (LGD)
Dunajec-Biała postawiono kwotę w wysokości 7 117 320,00 zł. Są to pieniądze
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
i przeznaczone na rozwój obszarów
wiejskich w ramach inicjatywy LEADER.
Dzięki tym środkom LGD Dunajec-Biała
ma możliwość dofinansowania w trybie
otwartych konkursów projektów dotyczących rozwoju przedsiębiorczości oraz
szeroko rozumianych działań w obszarze
aktywności sportowo-kulturalnej i inie tylko
mieszkańców obszaru objętego LSR tj 63 wsi
obszaru całego LGD Dunajec-Biała. Dofinanprojekty w ramach
działania Małe
projekty
1 mln zł

sowywane projekty muszą być zgodne z LSR
naszego LGD tj. wpisywać się w przynajmniej jeden z 4 celów ogólnych LSR:
Rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych
regionu Dunajec-Biała
Różnicowanie działalności gospodarczej obszaru Dunajec-Biała w oparciu
o produktu lokalne i rzemiosło
Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego obszaru Dunajec-Biała
Rozwój potencjału ludzkiego obszaru
Dunajec-Biała
W ciągu 5 lat naszej pracy w wyniku
przeprowadzonych naborów wniosków
dofinansowanie otrzymało 10 przedsiębiorców w kwocie blisko 1 mln. zł, aż 23
projekty w ramach działania Odnowa

i rozwój wsi w łącznej kwocie pomocy ok.
3,2 mln. zł oraz 58 projektów w ramach
działania Małe projekty w kwocie ok. 1 mln
zł co razem daje wsparcie dla 91 projektów
na kwote pomocy ok. 5,2 mln złotych, a to
jeszcze nie koniec, gdyż przed nami ostatni
nabór wniosków, po którym wzrośnie liczba
projektów oraz kwota dofinansowania.
Dzięki inicjatywie LEADER i LGD Dunajec-Biała na naszym terenie powstały nowe
miejsca pracy, zarówno stałe jak i sezonowe, wybudowano boiska sportowe, place
zabaw, parkingi, obiekty infrastruktury
turystycznej i wiele innych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych do współpracy z LGD.
Z naszej strony oferujemy bezpłatną pomoc
w wypełnianiu wniosków aplikacyjnych.
przedsiębiorcy

przedsiębiorcy
1 mln zł

projekty w ramach
działania Odnowa i
rozwój wsi
3,2 mln zł

Kwota dofinansowania na poszczególne projekty

projekty w
ramach działania
Małe projekty

projekty w
ramach działania
Odnowa i rozwój
wsi

Liczba wniosków pozytywnie rozpatrzonych
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Wrota Pogórza
Projekt Wrota Pogórza pełnił rolę
wirtualnej karty turystycznej, dzięki
której turysta poznaje obszar oraz ma
możliwość „kolekcjonowania” odwiedzonych miejsc.
Zapraszamy na strone http://www.
wrotapogorza.pl/
Koncepcja projektu polega na zdobyciu 7 Wrót Pogórza, które zostaną otwarte
po zgromadzeniu wszystkich kluczy (tzn.
odwiedzeniu atrakcji).
Aby zdobyć klucz do wrót należy odwiedzić poszczególne miejsca na obszarze
partnerów projektu. Miejsca te przypisane
są do odpowiednich wrót.
1. Słodkie Wrota (miejsca wytwarzania
wyrobów słodkich, tj. miodów, dżemów, przetworów owocowych)

2. Wrota przeszłości (miejsca związane z
historią)

3. Rowerowe wrota (miejsca atrakcyjne
z punktu widzenia turystyki rowerowej: miejsca widokowe, przystanie rowerowe)

4. Święte wrota (miejsca kultu religijnego, kościoły, sanktuaria, kapliczki)

5. Ludowe wrota (miejsca kultu rzemiosła ludowego i tradycyjnego)

6. Końskie wrota (przystanie i stajnie
konne)

7. Wrota relaksu (miejsca rekreacyjne, aktywnego spędzania wolnego czasu)

Zdobywanie kluczy do wrót odbywa
się na zasadzie wirtualnej poprzez zeskanowanie kody QR.
Podstawą projektu jest aplikacja mobilna prezentująca atrakcje turystyczne,
która po połączeniu z bazą danych będzie rejestrowała wszystkie zdobyte klucze (atrakcje) przez turystę dzięki zeskanowaniu kodów QR.
Każdy z obiektów na liście wrót oznakowany jest tabliczką informacyjną zwierająca: opis obiektu, dane kontaktowe, fotografię oraz kod QR. Fizyczne odwiedzenie obiektu i zeskanowanie kodu QR stanowi dowód na „zdobycie” punktu – klucza do wrót.
Po zdobyciu wszystkich kluczy do danych wrót, np. Słodkich – czyli po odwiedzeniu wszystkich winnic, sadów i pasiek
pszczelich na obszarze partnerów, turysta
otrzyma pieczątkę, która zostanie przybita
na papierowej wersji mapy z wrotami, na
znak ich zdobycia. Mapa zawiera prezentację obszaru partnerów biorących udział
w projekcie oraz lokalizację atrakcji w ramach projektu. Mapa jest ogólnodostępna bezpłatnie dla użytkowników aplikacji
i projektu. Pieczątka ta będzie odzwierciedleniem zasad odwiedzania schronisk górskich – tam też przybija się pieczątki, na dowód odwiedzenia schroniska.
Po zdobyciu wszystkich wirtualnych
wrót, turysta może zgłosić się do partnerów projektu w celu odebrania koszulki wysokiej jakości z grafiką promującą projekt
oraz gadżetów (do wyczerpania zapasów).
Realizatorem projektu oprócz Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała są:
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”
Zielony Pierścień Tarnowa
Na Śliwkowym Szlaku

Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy
w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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Odpady-problem XXI wieku
Jak wiemy odpady towarzyszyły
człowiekowi od zarania dziejów. Postęp
cywilizacyjny, oraz dynamiczny wzrost
zaludnienia naszej planety sprawia, że
rośnie ilość pozostałości poprodukcyjnych i pokonsumpcyjnych.
Śmieci i ich trujące pozostałości dotykają nas coraz bardziej. Na majówkach i wycieczkach posługujemy się nakryciami i zastawami jednorazowego użytku. Kiedy robimy zakupy w supermarkecie wracamy do
domu z niezliczoną ilością niepotrzebnych
opakowań. Jogurt, śmietanę, czy mleko
otrzymujemy najczęściej w plastikowych
pojemnikach. Zapakowane szczelnie w folie mięso leży na plastikowej tacce. Ulubione pralinki zapakowano do „aromatycznego sejfu”, wykonanego z kilku warstw tektury, tworzywa sztucznego i folii aluminiowej.
Nasze śmieci w przeważającej części( 70%)
składają się z opakowań zakupionych środków spożywczych. Przed 30 laty pielucha
była prana. Dziś pieluchy jednorazowego
użytku stanowią już 3% całej ilości śmieci
pochodzących z gospodarstw domowych,
wliczając w to gospodarstwa, w których
nie ma niemowląt. Przemysł wymyśla ciągle nowe idee jednorazówek. Przykładem
może być chociażby zaprezentowany kilka
lat temu jednorazowy aparat fotograficzny,
który po naświetleniu jednego filmu nadawał się do wyrzucenia. Często też naprawa
sprzętu jest droższa niż zakup nowego. Dobrobyt oznacza konsumpcję, konsumpcja
oznacza śmieci.
Zapewne wielu z nas uważa, że upłynie jeszcze sporo czasu, zanim ze śmieci powstanie góra, tak wysoka jak Mont Blanc(
4810,45 m.n.p.m). Nic bardziej mylnego.
Każdego roku w samych tylko Niemczech
można by usypać górę tej wielkości, gdy-

by wszystkie śmieci zebrano razem. Obecnie w Polsce jedna osoba wytwarza rocznie około 350 kg odpadów. W bezmyślnej „produkcji” śmieci przodują Amerykanie z 740 kg na osobę rocznie. Po tych szokujących faktach trudno się dziwić pladze
dzikich wysypisk, która zalewa nasze lasy.
Wprowadzona w zeszłym roku nowa ustawa śmieciowa nie rozwiązała tego problemu. Ludzie wciąż zamiast do kubłów, wolą
wywozić śmieci w ustronne miejsca.
Obszar Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, przedstawia dużą wartość przyrodniczą. Znaczna część terenów objęta
jest ochroną prawną, stanowiąc obszary
chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe, oraz rezerwaty przyrody. Zastanówmy
się zatem, czy w swoim codziennym życiu,
w swoich codziennych wyborach robimy
wszystko, aby zachować ten sielankowy
obraz przed górą śmieci?
Każdy z nas codziennie robi zakupy,
czy wiemy jakimi działaniami proekologicznymi należy się kierować? Poniżej przedstawię tylko kilka z nich:
używaj wiklinowego koszyka lub torby z materiału zamiast tysięcy plastikowych toreb,

kupuj produkty najoszczędniej zapakowane - najlepiej bez opakowania,
lub zapakowane w papier lub szkło,
kupuj produkty naturalne, z produkcji lokalnej jak najmniej przetworzone,
kupuj produkty dobre jakościowo (tandetne produkty są gorzej wykonane
i szybciej lądują na śmietniku),
jeśli to możliwe kupuj produkty z materiałów recyklingowych,
nie kupuj choinki tzw. „ekologicznej”
(nic co z plastiku nie jest ekologiczne!),
nie kupuj rzeczy niepotrzebnych,
kupuj rzeczy używane (w lumpeksie,
na allegro, na pchlich targach)
Na końcu warto wspomnieć, że aby
zachować unikatowe dziedzictwo przyrodnicze regionu dla przyszłych pokoleń Lokalna Grupa Działania organizuje liczne akcje
edukacyjne podnoszące świadomość ekologiczną, propagowany jest rozwój rolnictwa
ekologicznego, czy odnawialnych zasobów
energii. Wymienione wyżej ekoinicjatywy
odgrywają znaczącą rolę w poprawie naszego zdrowia, budują wrażliwość na potrzeby
środowiska, a co za tym idzie wpisują się w
strategię rozwoju i promocji regionu.
Katarzyna Korzenowska
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Chcesz mieć wpływ na kształt
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020
- zgłoś swój pomysł!
Krótkie przypomnienie. LEADER – co to jest?
PROW na lata 2007- 2013 jest instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej w zakresie obszarów wiejskich w Polsce.
PROW posiada cztery osie priorytetowe - oś 4 stanowi LEADER.
LEADER jest oddolnym podejściem do obszarów wiejskich. Program realizowany przez LGD, polega na stworzeniu
Lokalnej Strategii Rozwoju (współpraca ze społecznością
wiejską) następnie realizację zapisów strategii poprzez innowacyjne projekty. Cel osi to przede wszystkim budowanie
kapitału społecznego wsi poprzez aktywizację społeczności,
tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich.
W skład LGD wchodzi trzy sektory: publiczny, gospodarczy
i społeczny.
Program LEADER jest realizowany w Unii Europejskiej od
roku 1991. Inicjatywa LEADER dotychczas była prowadzona
w czterech edycjach:
LEADER I (1991 - 1994)

LEADER II (1994 - 1999)
LEADER+ (2000 - 2006)
LEADER (2007-2013) - w trakcie realizacji
Program LEADER charakteryzują zasady:
Terytorialność – gminy od 5 tys.-150 tys. z wyłączeniem
miast powyżej 20 tys. mieszkańców
Oddolność inicjatywy – mieszkańcy przez LGD decydują
w jakim kierunku chcą działać i co robić
Partnerstwo – równouprawnienie wśród członków trzech
sektorów: gospodarczego, społecznego i publicznego
Integralność podejścia i widzenia spraw określonego
obszaru
Samodzielność zarządzania. LGD kieruje swoimi finansami według określonych zasad
Innowacyjność
Współpraca z innymi Lokalnymi Grupami Działania
w kraju i zagranicą

Możliwości, jakie daje nowa perspektywa na lata 2014-2020
Lokalna Grupa Działania chce stworzyć Lokalną Strategię
Rozwoju, na nowy okres programowania. Strategia powinna
powstać przy wsparciu ze strony społeczności wiejskiej należącej do obszaru LGD.
Działania (opracowane na podstawie Projektu Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020), które przyczynią się do
realizacji lokalnej strategii rozwoju w działaniu LEADER PROW na
lata 2014-2020 obejmują:
transfer wiedzy i innowacji oraz doradztwo
rozwój przedsiębiorczości
przetwórstwo marketing produktów rolnym, w tym tzw.
inkubatory „kuchenne”
tworzenie sieci w zakresie krótkich łańcuchów dostaw
podstawowe usługi, odnowa wsi na obszarach wiejskich- poprawa stanu dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego wsi,
świadczenia usług kulturalnych, społecznych dla różnych grup
społecznych , turystyka i rekreacja
W ramach działań, które znane są dla LGD z obecnego jeszcze
okresu programowania , czyli :poprawa stanu dziedzictwa, odnowa
wsi, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, turystyki rekreacji itp.
Nowy okres programowania przewiduje wsparcie dla rozwoju
rynku lokalnych artykułów rolno –spożywczych. Innowacyjny pomysł stanowią także inkubatory kuchenne- w programie określone
jako podmiot działający w celu:
- udostępniania pomieszczeń (spełniających standardy weterynaryjne, sanitarne, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska),
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w których znajdują się maszyny do przygotowania, przetwarzania produktów do sprzedaży producentom rolnym lub
małym przetwórcom
- doradztwa w zakresie technologii, marketingu, prawa
- forma zaawansowana inkubatora- oferowałaby wsparcie
dystrybucji, przechowalnia produktów rolnych
Dodatkowa korzyść wynikająca z utworzenia inkubatora to
stworzenie nowych miejsc pracy.
W jakim stopniu sprzedaż bezpośrednia umożliwi zdobycie
dodatkowego dochodu dla mieszkańców, będzie zależało od
rozwiązań szczegółowych zastosowanych przez LGD.

Czekamy na Państwa propozycję do lokalnej strategii
rozwoju, pomysły na własny biznes, plany na stworzenie
miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich, poprawy dziedzictwa kulturowego, innowacji,
transferu wiedzy, rozwoju turystyki i rekreacji itp.
Formularz zgłoszenia należy pobrać ze strony www.
dunajecbiała.pl
Propozycje można składać w wersji papierowej
w siedzibie LGD ul. Browarki 7, Zakliczyn od poniedziałku
do piątku od 7.45-15.45
lub na adres email: biuro@dunajecbiala.pl
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Promocja LGD w trakcie
Dni Powiatu Tarnowskiego w Żabnie

15 czerwca 2014 roku tj. niedziela Lokalna Grupa
Działania (LGD) Dunajec-Biała wraz z pozostałymi 3 Lokalnymi Grupami Działania z terenu Powiatu Tarnowskiego
promowała się w Żabnie w trakcie jubileuszowych Dni
Powiatu Tarnowskiego. Na naszym stoisku można było
porozmawiać z pracownikiem biura LGD, pobrać bezpłatne materiały informacyjno-promocyjne wydawane
w ramach inicjatywy LEADER oraz spróbować lokalnych
produktów.
Przypomnijmy, że w Powiecie Tarnowskim znajduje się
5 LGD tj. LGD Dunajec-Biała, Pogórzańskie Stowarzyszenie
Rozwoju, Zielony Pierścień Tarnowa, Stowarzyszenie „Kwartet
na Przedgórzu”.

Stowarzyszenie LGD
Dunajec-Biała
przystąpi do realizacji
kolejnej ewaluacji
Lokalnej Strategii Rozwoju
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą
o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, dzięki której
możliwe będzie zbadanie poziomu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poznanie Państwa opinii
na temat pracy i funkcjonowania stowarzyszenia
LGD Dunajec-Biała. Informacje, jakie uzyskamy,
zostaną przeanalizowanei uwzględnione w dalszej
pracy stowarzyszenia, posłużą zbadaniu celowości działań zaplanowanych w strategii. Będziemy
wdzięczni za dokładne wypełnienie ankiet.
Ankietę możecie Państwo pobrać na stronie:
www.dunajecbiala.pl Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie i przesyłanie do biura LGD Dunajec-Biała.

Zgłoszenie do sieci miejsc
wytwarzania i sprzedaży
produktów lokalnych
Zarząd stowarzyszenia LGD Dunajec-Biała
i LGD „Wadoviana” uprzejmie informuje, że trwa
nabór lokalnych producentów i miejsc zbytu lokalnych produktów do projektu współpracy pn. „Wrota do Produktu Lokalnego”. W trakcie tego projektu
współpracy zostanie wykonane oznaczenie sieci
miejsc wytwarzania i zbytu lokalnych produtów.
Wtym celu należy wydrukować, wypełnic i przesłać
skanem na adres biuro@dunajecbiala.pl formularz
zamieszczony na stronie www.dunajecbiala.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel
14 665 37 37 w godz. 07:45-15:45
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Konkurs LOKALNY BOHATER 2014
Wzorem lat ubiegłych Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
organizuje kolejną edycję naszego konkursu tj.„LOKALNY BOHATER
2014”. Celem konkursu jest wyłonienie Lidera promującego produkt
lokalny, atrakcje przyrodnicze, kulturowe, podtrzymującego lokalne tradycje, przyczyniającego się do rozwoju turystyki na terenie
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.
To od Państwa zależy, kto w 2014 roku otrzyma ten tytuł, gdyż tytuł
ten trafia do osoby/podmiotu na którego oddana zostanie największa
liczba głosów. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są
na stronie www.dunajecbiala.pl oraz na tablicach informacyjnych LGD
w gminach Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn.
Przypomnijmy, że jest to już jubileuszowa 5 edycja konkursu. Jego
ostatnim laureatem jest Pan Stanisław Socha, lokalny artysta rzeźbiarz,
który otrzymał największą liczbę zgłoszeń nadesłanych do biura LGD.

Dodatkowe informacje można uzyskać
pod nr tel 14 665 37 37
w godz. 7.45 - 15.45

Dziesiąty
Małopolski
Festiwal
Smaku
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
zapromuje się w dniu 29 czerwca 2014 podczas półfinału 10. Małopolskiego Festiwalu
Smaku.
29 czerwca 2014 r. w Tarnowie na rynku,
odbędzie się półfinał 10 Małopolskiego Festiwalu
Smaku. Podczas tego wydarzenia producenci
żywności w tym stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Dunajec-Biała zajmująca się promocją
lokalnej żywności wysokiej jakości będą prezentować małopolskie przysmaki, m.in. „lody fasolowe”,
a na przybyłych gości będą czekały liczne atrakcje
(konkursy, koncerty) oraz możliwość degustacji
produktów tradycyjnych i regionalnych.
Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko 
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PLEŚNA

Przekazywanie dobrych praktyk z LGD Dunajec-Biała w województwie podlaskim

Paczka od rolnika - pomysł
na bezpośrednią sprzedaż żywności
Zdrowa żywność kup owana bez
pośrednio od rolnika może być tańsza,
a ekologiczne produkty przyciągają do
gospodarstw turystów, co służy rozwo
jowi regionu - przekonywali w Białym
stoku małopolscy rolnicy, zachęcając do
promowania lokalnej żywności rolników
podlaskich.
Podc zas środ ow eg o sem in ar ium
w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku
przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania
Dunajec-Biała (gminy: Ciężkowice, Pleśna,
Wojnicz oraz Zakliczyn w Małopolsce) opo

wiedzieli, jak działa pomysł tzw. paczki od
znajomego rolnika - to jedna z pierwszych
inicjatyw w Polsce promując ych lok alną
sprzedaży zdrowej żywności. Rolnicy z kilku gmin z Małopolski sprzedają tak swoje
ekologiczne warzywa i owoce od 2010 roku
i zachęcają do tego innych. Część z nich
prowadzi również gospodarstwa agrotu
rystyczne.
Mał op ols cy roln ic y przek on uj ą, że
wiele osób chce kup ować sprawd zon ą
ekol ogiczną żywność bezpoś redn io od
rolników. Zgodnie z przepisami sprzeda
wać można niep rzet wor zone prod ukt y
roś linne i zwier zęce. Organizacją mał o
pols kiej „paczk i” zajm uj e się Stowar zy
szen ie Grupa od Roln ik a, które twor zą
roln ic y (ok. dwud zies tu prod uc ent ów)
i konsumenc i. Jan Czaja poi nform ował,
że Grupa jest w stanie dos tarczać przez
cały rok swoje prod ukt y około dwus tu
stał ym klient om, choć zap ot rzeb ow a
nie jest znaczn ie więks ze. Na stron ie

internetowej zarejestrowanych jest ok.
1,3 tys. osób.
Dzięki unijnym dotacjom grupa koń
czy budowę Centrum Produktu Lokalnego,
gdzie będzie można kupować i odbierać
prod ukt y. Roln ic y wid ziel i takie cent ra
działające w Szkocji i korzystali z tamtych
wzorc ów. Stow ar zys zen ie myśli także
o budowie przechowalni produktów czy
ich przetwarzaniu, by np. zimą klient mógł
otrzymać przecier pomidorowy.
Najczęściej w formie paczki od rolnika
kupowana jest ekologiczna marchewka, ale

Paczk i z produktami - na kon
kretn e zam ów ien ia - roln ic y sami
dostarczają konsumentom; nie ma
żadn ych poś redn ik ów. Prod ukt y
mają udokumentowane pochodze
nie - klient może sam przyjec hać
do gospodarstwa i zobaczyć, jak są
uprawiane, a pod kontrolą rolnik a
nawet je zerwać. Dzięki temu droga
zazwyczaj ekologiczna żywność może
być tańsza - mówił Jan Czaja z LGD
Dun aj ec-Biał a. Zap ewn iał, że taka
żywność przyciąga do gospodarstw
turystów, w czym nie pomagały wcze
śniej foldery reklamowe.
inne warzywa również. Jan Czaja tłumaczył,
że wśród klientów dominują matki, które
kupują zdrowe owoce i warzywa dla małych
dzieci. Sporą grupę odbiorców stanowią
też osoby cierpiące na nowotwory, które
szuk ają żywności wyprodukowanej bez

środków chemicznych. Wśród klientów jest
też sporo zamożnych osób, które np. robią
duże zamówienia żywności na przyjęcia.
Średnia wartość jednego zamówienia to ok.
150 zł, ale bywają zamówienia o wartości
kilku tysięcy złotych.
Dyr ekt or dep art am ent u roln ict wa
w urzęd zie mars załk ows kim w Biał ym
stoku Ewa Kulikowska poinformowała, że
jeśli podlascy rolnicy będą zainteresowani
utworzeniem podobniej grupy oferującej
klient om swoje ekol og iczn e prod ukt y,
urząd marszałkowski postara się o pienią

dze na promocję przedsięwzięcia z Agencji
Rynku Rolnego.
Niektórzy podlascy rolnicy czy właści
ciele kwater agroturystycznych poznali, jak
wygląda lokalna sprzedaż bezpośrednia we
Włoszech w rejonie Padwy i Vento. Jeździli
tam z Białostock ą Fundacją Kształcenia
Kadr, która realizowała tematyczne projek
ty wspólnie z włoskimi stowarzyszeniami
rolników. Skorzystali z tego rolnicy i lokalni
liderzy z Białowież y, Tykocina, Drohiczy
na, Bociek, Puńska, Płaskiej, Ciechanowca
i Michałowa.
Z danych Podlaskiego Ośrodk a Do
radztwa Rolniczego w Szepietowie wynika,
że w 2012 r. Podlaskie było trzecim regio
nem w Polsce po Zachodniopomorskim
i Warmińsko-Mazurskim pod względem
liczby gospodarstw ekologicznych i ich
powierzchni. W regionie było wtedy 3 tys.
takich gospodarstw, a ich liczba rosła.
Źródło: PAP
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Zapraszamy do lektury wywiadu ze

Stanisławem Burnatem,
Wójtem Gminy Pleśna
i Przewodniczącym Rady Decyzyjnej
LGD Dunajec-Biała.
Rozmawiała Katarzyna Korzeniowska.
Kilkuletnie funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała
skłania do podsumowań w zakresie
dotychczas przebytej drogi w ramach
zawiązanego partnerstwa na terenie 4
gmin w tym Gminy Pleśna. Czy z dzisiejszej perspektywy może Pan stwierdzić,
że przystąpienie Gminy do LGD było
właściwym i potrzebnym krokiem?
Gmina Pleśna jest jednym z członków
założycieli Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Przystąpiła do stowarzyszenia 1
października 2008 roku. Podjęciu uchwały
o stowarzyszeniu towarzyszyły burzliwe
dyskusje, niepewność i wiele wątpliwości.
Dzisiaj już nikt tego nie pamięta. Co więcej
dla wielu sprawą obligatoryjną wydaje się
być fakt przynależności naszej gminy do
Lokalnej Grupy Działania. Pokutuje przeświadczenie, że to się nam ,,z góry” należy.
Nic bardziej mylnego. Każdy pozytywny
element, czy sukces w działalności Lokalnej Grupy Działania nie byłby możliwy
bez wspólnego wysiłku pracowników
Urzędu Gminy, samego stowarzyszenia,
mieszkańców gminy oraz naszych władz
samorządowych.
Czy, zostając członkiem Lokalnej
Grupy Działania Dunajec-Biała gmina
stawiała sobie jakieś szczególne cele
i zadania?
Z chwilą przystąpienia do stowarzyszenia dysponowaliśmy wiedzą ogólną
o zasadach i celach funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w ramach schematu
LEADER, znaliśmy potencjalny budżet –
kwotę środków możliwą do pozyskania
do roku 2015 (2013 + 2) i były to wartości
liczone w milionach złotych. W odniesieniu do Gminy Pleśna było około 1 mln zł
do pozyskania na różne przedsięwzięcia
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zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju oraz
właściwymi przepisami dotyczącymi zasad
wspierania rozwoju obszarów wiejskich.
Cele szczególne, jakie wtedy sobie
stawialiśmy, dotyczyły dokonywania zmian
w tzw. przestrzeni publicznej – poprawy
wizerunku naszych miejscowości wraz
z tworzeniem warunków do wypoczynku,
rekreacji i kultywowania tradycji. Chodziło
też o uaktywnienie działających organizacji pozarządowych i wzmacnianie więzi
międzyludzkich w celu budowania społeczeństwa obywatelskiego. Jak wiemy
gmina Pleśna powszechnie uznawana jest
za zagłębie owoców miękkich. Naszym
celem było wykorzystanie tego potencjału
dla rozwoju gospodarczego oraz tworzenia
miejsc pracy. Wychodząc naprzeciw słowom poety ,,Cudze chwalicie, swego nie
znacie” od samego początku kładziemy
nacisk na realizacje nowatorskich projektów ukierunkowanych na wykorzystanie
unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru. Działania te stanowią
istotny bodziec dla miejscowej ludności
do udziału w przedsięwzięciach mających
na celu przyciągnięcie turystów. Wpływa
to na wzrost zamożność lokalnych środowisk, jest czynnikiem mającym znaczenie
w zmniejszeniu bezrobocia, ale co równie
istotne budowa nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych i kulturowych służy nam
wszystkim.
Partnerstwo w ramach Lokalnej
Grupy Działania otworzyło drogę do pozyskiwania środków unijnych na przedsięwzięcia zgodne z Lokalną Strategią
Rozwoju. Wskazano działania, w ramach
których można uzyskać dofinansowanie.
Jedno z nich to „Odnowa i rozwój wsi”.
Jakie najważniejsze inicjatywy i przez

kogo zostały dotychczas zrealizowane
dzięki tym środkom?
Osobiście zawsze stosuję zasadę:
,,Z ludźmi i dla ludzi”, dlatego też do konsultacji społecznych zaprosiłem miejscowych
rezydentów. Nasza aktywność w zakresie przygotowania projektów z działania
„Odnowa i rozwój wsi”, przyniosła pożądane rezultaty. W ramach tego działania
zrealizowano takie projekty jak: Odnowa
nawierzchni trawiastej istniejącego boiska
sportowego wraz z budową ogrodzenia
przy szkole podstawowej w Dąbrówce szczepanowskiej, Budowa infrastruktury przy
świetlicy w miejscowości Woźnicza, Odnowa
centrum miejscowości Świebodzin, Remont
i wyposażenie pomieszczeń Domu Kultury
w Janowicach, Budowa boiska sportowego
w miejscowości Rzuchowa. Projekty te były
realizowane przez gminę.
Oczywiście, jako Gmina oprócz środków pozyskiwanych za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania, skutecznie
ubiegaliśmy się o fundusze w ramach
„podstawowych” działań z PROW, także
z Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego.
Jeśli jesteśmy już przy działaniu
Odnowa i rozwój wsi to możemy się
pochwalić tym, że w ramach tego działania na naszym terenie dobiega końca
realizacja operacji pod nazwą: ,,Budowa
Centrum Produktu Lokalnego” w miejscowości Rzuchowa. Inwestycję tą prowadzi
stowarzyszenie „GRUPA ODROLNIKA”
posiadające status organizacji pożytku
publicznego i dzięki temu wieś Rzuchowa
jako jedyna na terenie całego LGD liczącego 63 sołectwa w ramach programu
LEADER pozyskała maksymalna dostępną
kwote na jedną miejscowość tj. dokładnie
0,5 mln złotych.

kwiecień-czerwiec 2014
A jak wygląda dotychczasowe zainteresowanie „Małymi projektami”? Jacy
beneficjenci najczęściej składali wnioski
w ramach tego działania i co udało im
się osiągnąć?
„Małe projekty” w założeniu miały
służyć uaktywnieniu osób i organizacji
pozarządowych (NGO). Jednakże fakt, iż
aby uzyskać dofinansowanie, należało
wcześniej z własnych środków pokryć całość inwestycji był dla wielu barierą nie do
przejścia. Ponadto projekty są małe tylko
z nazwy. Zakres pracy ,,biurokratycznej”
jest porównywalny z dużymi projektami
realizowanymi w ramach PROW. Niestety,
dla wielu zwykłych obywateli również
stanowiło to skuteczną zaporę. Pomimo
takich trudności udało się nam zrealizować kilka „małych projektów”. Najwięcej
sukcesów na tym polu ma Centrum
Kultury i Promocji Gminy Pleśna. Chodzi
tu m.in. o zakup strojów regionalnych,
obuwia i instrumentów dla tutejszych
zespołów folklorystycznych. W ramach
,,Małych projektów” remontujemy świetlice wiejskie, organizowaliśmy cykliczne
imprezy kulturalne (np. Święto owoców
miękkich i produktów pszczelich), budujemy place zabaw, wykonujemy tablice
turystyczne.
Wspomnijmy również o działaniach
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej”. Czy rolnicy
i przedsiębiorcy wykazali zainteresowanie nimi?

PLEŚNA
Niestety na tym polu nie mamy powodów do dumy. Zaznaczam jednocześnie, że
wnioski kilku osób zostały odrzucone przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa z powodów formalnych.
Nie jest łatwo uzyskać wsparcie na
działalność gospodarczą – nie zawsze
potencjalni beneficjenci są na tyle uparci
i konsekwentni, aby pokonać wszelkie
bariery formalne. Przypomnę tylko, że spełnienie wymagań wynikających z Lokalnej
Strategii Rozwoju to dopiero pierwszy krok
na drodze do sukcesu. Każde przedsięwzięcie musi być zgodne z wieloma odrębnymi
przepisami, chociażby dotyczącymi ochrony środowiska i budownictwa.
Jak dotychczasowe partnerstwo
w ramach Lokalnej Grupy Działania
Dunajec-Biała wpłynęło na rozwój
gminy Pleśna, zdobywanie nowych doświadczeń przez samorząd i integrację
mieszkańców?
Poprzez przystąpienie do stowarzyszenia uruchomiony został pewien proces
społeczny. Mieszkańcy, uczestnicząc w tworzeniu założeń i analiz poszczególnych
projektów uspołecznili procesy decyzyjne
w gminie. Zależy mi bardzo na takiej partycypacji. Zależy mi, aby każdy mógł wyrażać
swoje opinie i współdecydować o kierunkach rozwoju swojej ,,małej ojczyzny”.
Ponadto rozwój spójnej dla całego
obszaru oferty turystyczno-kulturowej oraz
jej prezentacja na targach agroturystycznych wpływa na wzrost zainteresowania
turystów naszym regionem. Warto w tym

miejscu wspomnieć o szeregu imprez promujących gminę. Mowa chociażby o wspomnianym już corocznym ,,Święcie owoców
i produktów pszczelich” czy dożynkach
gminnych. Działania te, to nie tylko dobra
zabawa, czy atrakcja dla wczasowiczów,
ale przede wszystkim okazja do budowy
lokalnego patriotyzmu.
Czas biegnie szybko i niekiedy zapominamy o trudnościach, jakie napotykamy na
drodze do realizacji planów. Sfinalizowane
projekty stają się dla wielu z nas czymś
oczywistym. Przypomnijmy sobie wygląd
wielu miejsc sprzed realizacji inwestycji,
przypomnijmy sobie tamte rozmowy
i dyskusje – co należy tu zrobić. I w Świebodzinie, Woźnicznej i Rzuchowej chociażby.
Jesteśmy więc jako mieszkańcy bogatsi
o doświadczenia współpracy i pomimo
różnic mocniej zintegrowani i mocniej
związani z naszymi ,,małymi ojczyznami.”
Czy, Pana zdaniem, formuła Lokalnych Grup Działania sprawdza się?
Czy warto ją kontynuować w nowej
perspektywie finansowej? Czy gmina
Pleśna będzie nadal uczestniczyć w zawiązanym partnerstwie?
Po ponad sześcioletniej współpracy
moja odpowiedź brzmi jednoznaczna:
tak. Gmina Pleśna powinna nadal być
członkiem Lokalnej Grupy Działania i aktywnie uczestniczyć w jej pracach. W końcu
wszystkie nasze działania ukierunkowane
są na to, aby tworzyć silne, zintegrowane
oraz świadome swojego dziedzictwa i korzeni społeczeństwo.

Kolejne walne zebranie członków za nami
9 maja w Sali Ratusza w Zakliczynie odbyło się Walne
Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.
Było to Walne sprawozdawcze. Prowadzącym zebranie był
Prezes LGD Pan Stanisław Haraf.
Porządek Obrad:
Otwarcie WZC i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie i przyjęcie proponowanego Porządku
Obrad, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2013, przedłożenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji
dodatkowej.
Sprawozdanie Rady Decyzyjnej za 2013 r., podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny pracy Zarządu
za 2013 r., podjęcie Uchwał w sprawach przyjęcia sprawozdania i udzielania absolutorium Zarządowi.
Ustalenie wysokości składek członkowskich, podjęcie
Uchwały w sprawie wysokości składek na 2015 r.

Przedstawienie wyników ewaluacji z Wdrażania LSR,
podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia wyników ewaluacji.
Zmiany w LSR, podjęcie Uchwały w sprawie zmian w LSR.
Dyskusja.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Zakończenie obrad.
Przedstawiony Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Sprawozdania z działalności za 2013 r przedstawili kolejno: w imieniu Zarządu - Pan Stanisław Haraf, w imieniu Rady
Decyzyjnej – Pani Beata Padło, w imieniu Komisji Rewizyjnej
- Pan Jacek Filipek. Natomiast Pan Wojciech Skruch przedstawił
Sprawozdanie finansowe. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte przez Walne, a Zarząd otrzymał absolutorium. Wszystkie
punkty porządku obrad zostały zrealizowane z wyjątkiem
punktu dotyczącego podwyższenia składek członkowskich
dotyczących Gmin. Sprawę składek, ze względu na nieobecność
przedstawicieli Gmin: Wojnicz, Pleśna i Ciężkowice odłożono
do następnego WZC.
Urszula Żabińska
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CIĘŻKOWICE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

INFORMACJA O SZKOLENIU
Zarząd stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Ciężkowicach z siedzibą w Ciężkowicach uprzejmie informuje,
że w miesiącu lipiec 2014 w miejscowości Ciężkowice odbędzie się szkolenie pt: „Przeprowadzenie szkoleń z robótek
ręcznych na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała”.
W ramach przedmiotowego projektu odbędzie się szkolenie w zakresie haftu w wymiarze czasu
20 godzin oraz szydełkowania w wymiarze czasu 20 godzin. W trakcie szkolenia prowadzone będą zajęcia teoretyczne
i praktyczne mające na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego haftu i szydełkowania.
W szkoleniu mogą wziąć udział mieszkańcy obszaru objętego wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dunajec-Biała tj. Gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń!
Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi ok. 30 osób!

Zgłoszenia zawierające imię nazwisko, informacje
o wybranym szkoleniu (haft, szydełkowanie), adres i telefon
kontaktowy prosimy składać w siedzibie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ciężkowicach ul. Św. Floriana 4, 33-190 Ciężkowice
w terminie do 30.06.2014 roku.

łatne!
łkowicie bezp

Zajęcia są ca

Operacja pt: „Przeprowadzenie szkoleń z robótek ręcznych
na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała” jest finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Małe
projekty objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 w ramach osie 4 LEADER ze środków przewidzianych na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej
Grupy Działania Dunajec-Biała.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała z głębokim żalem zawiadamia,
że odszedł od nas Pan Tadeusz Salwa. Pan Tadeusz był Członkiem założycielem
naszego Stowarzyszenia, reprezentował sektor społeczny i był Przedstawicielem
Stowarzyszenia Ciężkowickie – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Kulturalnego Gmin Pogórza Ciężkowickiego.
Panie Tadeuszu, nigdy o Panu nie zapomnimy.
Stanisław Haraf
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Zarząd OSP Ciężkowice
informuje, że w sierpniu rozpocznie szkolenia w dziedzinie
szeroko pojętej ekologii.
Wkrótce szczegóły.
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WOJNICZ

Zabytkowa figurka
w Biadolinach Radłowskich uratowana
W maju 2014 r. zostały zakończone
prace renowacyjne przy zabytkowej,
kamiennej figurce przydrożnej w Biadolinach Radłowskich. Figurka z rzeźbą
Matki Bożej z Dzieciątkiem i 4 płaskorzeźbami pochodzi z 1888 r., a wykonał
ją znany artysta z Borzęcina, autor wielu
innych figur w okolicy, Adeodat Jan Martyński (patrz Zeszyty Wojnickie 1992 r, nr
7, 1996 r., nr 10 i nr 12).
Figurka usytuowana jest na poboczu polnej drogi pomiędzy Wojniczem,
a Biadolinami, dawnego, ważnego szlaku
komunikacyjnego prowadzącego do
Krakowa („droga królewska”). Na krótkim
odcinku Wojnicz - Biadoliny znajdowało się w przeszłości kilkanaście figur
oraz krzyży, które strzegły wędrowców
i kupców. Niestety dzisiaj większość
z nich już nie istnieje. Tym bardziej więc
cenna jest inicjatywa kilku mieszkańców
Biadolin, wspieranych przez Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Wojnickiej oraz Urząd
Miejski w Wojniczu, efektem której jest
uzyskanie dotacji unijnej i przeprowadzenie renowacji tej cennej, lecz bardzo
zniszczonej figurki – „perły polskiego
krajobrazu”. Jej świetność została przedłużona o następne kilkadziesiąt lat.
Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013 i działania Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju (małe projekty),
operacja: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Wniosek
o przyznanie pomocy składało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej, ale efekt

końcowy w postaci uzyskania pomocy
finansowej ze środków unijnych, sprawnego zorganizowania i przeprowadzenia
wszystkich prac związanych z renowacją
oraz zdobycie brakujących funduszy to
wynik zaangażowania i pięknej współpracy mieszkańców Biadolin Radłowskich,
Urzędu Miejskiego w Wojniczu, Zarządu
TPZW oraz LGD Dunajec - Biała.
Szczególną determinacją i sprawnością organizacyjną wykazali się pp. Stanisław Kubala, Zdzisław Płaneta i Edmund
Solak z Biadolin Radłowskich. Zorganizowali kwestę na rzecz renowacji figurki, zdobyli
sponsorów - Firma BRUK – BET oraz Bank
Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Wojnicz, a także wykonali fundament

(wniosek o dotację dotyczył tylko renowacji
samej figurki).
Dzięki przychylności burmistrza
Wojnicza pana Jacka Kurka udało się
sprawnie pokonać wiele spraw formalnych. Szczególne słowa podziękowania kierujemy pod adresem pracowników Urzędu Miejskiego: pani Anety
Zielińskiej i pana Jana Sygnarowicza.
Fakt, że pięknie odnowiona, dzięki naszym wspólnym działaniom, figurka będzie
nas witać w czasie wakacyjnych wędrówek
po wojnickiej ziemi da nam wszystkim wiele satysfakcji, a być może i zachęci innych
do wspólnego działania pro publico bono.
W imieniu Zarządu TPZW
przewodnicząca Teresa Duman

Stojaki
informacyjne LGD
W Urzędzie Miejskim w Wojniczu 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 producentów i twórców ludowych, 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 Dunajec-Biała.

17

WOJNICZ

kwiecień-czerwiec 2014

Jarmark Kasztelanii
Wojnickiej
Przez wiele stuleci jarmarki oraz rzemiosło w bardzo
dużym stopniu tworzyły krajobraz kultury materialnej
mieszkańców ziemi wojnickiej. Oprócz kasztelańskiego
grodu, Wojnicz słynął właśnie z jarmarków, których w szczytowym okresie odbywało aż 14 w roku. Przywilej organizowania tak dużej liczby dni handlowych nie był powszechny,
a każdy z tych dni był dla miasta wielkim wydarzeniem.
Było to prawdziwe święto handlu. W takich warunkach,
z tak rozwiniętym rynkiem zbytu, rzemiosło mogło bez
przeszkód się rozwijać. I tak się działo. Do pewnego czasu.
Z biegiem lat nawyki konsumenckie ulegały zmianom. Wytwarzane ręcznie przedmioty zaczęły być wypierane przez
tańsze produkty seryjne, aż dotarliśmy do strasznych czasów,
gdy zalała nas fala marnej jakości produktów wytwarzanych
daleko w Azji. Wydaje się jednak, że ten etap również dobiega końca. Historia zatacza koło i możemy zaobserwować
nawrót do tradycyjnych, wręcz starodawnych metod produkcji. Rzemiosło odzyskuje należne mu miejsce, jest coraz
bardziej doceniane i zyskuje coraz większą liczbę fanów.
Rękodzieło stało się bardzo popularne. Naturalną rzeczą jest
więc nawrót do tradycyjnych form prowadzenia wymiany
handlowej. Jarmarki wracają do kalendarzy. 21 i 22 czerwca
w Wojniczu odbył się, po raz drugi, Jarmark Kasztelanii Wojnickiej. I rzeczywiście było to wielkie handlowe święto, ze
wszystkimi obowiązkowymi pozycjami. Ponad czterdziestu
wystawców prezentujących swoje produkty (w większości
rękodzieło i tradycyjne artykuły spożywcze), turniej kasztelański, zabawy dla najmłodszych i scena, na której przez 2 dni
wystąpiło w sumie 9 grup prezentujących swoje umiejętności
– gwiazdami były takie zespoły jak Brathanki i Golden Life.
Przez miasto przeszedł barwny korowód przebierańców
- rzemieślników, paradowali motocykliści z Małopolskiej
Grupy Motocyklowej, a Ochotnicza Straż Pożarna świętowała
145-tą rocznicę utworzenia. Zainteresowani mogli poszerzyć
swoją wiedzę uczestnicząc w warsztatach rękodzielniczych,
artystycznych i kulinarnych i wziąć udział w konferencji regionalnej, której tematyka związana była, rzecz oczywista,
z jarmarkami i rzemiosłem. A to wszystko w przepięknej,
parkowej scenerii. Wszystko na przekór piosence Maryli
Rodowicz - nie zabrakło blaszanych zegarków, pierzastych
kogucików i baloników na druciku…
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ZAKLICZYN

Zapraszamy na warsztaty szycia i kroju
realizowane w ramach projektu „Warsztaty podnoszące umiejętności i kwalifikacje mieszkańców
LGD Dunajec – Biała – krawiectwo”
realizowanego w ramach działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
Zajęcia odbywać się będą w okresie lipiec – sierpień 2014 w Zakliczyńskim Centrum Kultury
eń!
oraz w Firmie Produkcyjno – Usługowej „Domena”, ul. Jagiellońska 9.
głosz
z
ć
ś
W programie: teoretyczne zagadnienia związane z szyciem i krojem
lejno
je ko tne!
u
d
a!!
y
oraz zajęcia praktyczne mające na celu przygotowanie uczestników
Dec a bezpła raniczon
i
g
c
o
ę
do samodzielnego wykonywania stroju.
jsc
Zaj
a mie
Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby mieszkające
Liczb
na terenie Lokalnej Grupy Działania Dunajec – Biała w każdym wieku.
Zgłoszenia zawierające imię nazwisko, adres i telefon kontaktowy prosimy składać
w Zakliczyńskim Centrum Kultury Rynek 1 poddasze, telefonicznie: 146283331
lub mailowo: maria.chrusciel@op.pl w terminie do 27.06.2014.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Inwestycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn KLUCZ pn. „Warsztaty podnoszące umiejętności i kwalifikacje
mieszkańców LGD Dunajec – Biała – krawiectwo”. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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