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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działań „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”,
„Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” 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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Biuro LGD Dunajec–Biała
ul. Browarki 7
32–840 Zakliczyn
tel. 14 665 37 37
tel. kom 600 130 106

Drodzy Czytelnicy,
przekazujemy w Państwa ręce kolejny numer
kwartalnika naszego stowarzyszenia. Jest to już
13 wydanie obejmujące okres od 1 lipca 2014
do 30 września 2014 roku. W tym okresie zakończyliśmy ostatnie nabory wniosków w ramach
działań osie 4 LEADER PROW na lata 2007-2013
i prowadziliśmy liczne działania informacyjno-promocyjne.

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

Wielu beneficjentów zrealizowało projekty dzięki dofinansowaniu ze środków
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Za pośrednictwem kwartalnika upubliczniamy zaproszenia na organizowane przez nasze stowarzyszenie warsztaty,
szkolenia, spotkania i imprezy do uczestnictwa w których serdecznie zapraszamy.
Wszystkich zainteresowanych działalnością LGD zachęcamy 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

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

Podsumowanie działań dla przedsiębiorców
Dobiega końca okres wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (LGD)
obejmującej swym zasięgiem 4 gminy Ciężkowice, Pleśna,
Wojnicz i Zakliczyn.
W latach 2009-2014 w LGD były prowadzone nabory wniosków w ramach 4 działań takich jak, Małe projekty, Odnowa
i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. W ramach działania
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej dofinansowanie
otrzymało 5 rolników zamierzających rozpocząć własny biznes
zaś w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
dofinansowanie otrzymało 5 przedsiębiorców na założenie firmy

lub rozwój już istniejącego przedsiębiorstwa. Łączna kwota dofinansowania projektów ze środków LGD wg. stanu na dzień 30
września 2014 wyniosła 863 466,00 zł co w przeliczeniu na jeden
projekt dało średnio 86 346,60 zł.
W podziale na gminy liczba wniosków kształtuje się odpowiednio:
Ciężkowice 1 wniosek z kwotą dotacji 44 700,00 zł
Pleśna 0 wniosków z kwotą dotacji 0,00 zł
Wojnicz 6 wniosków z kwotą dotacji 659 144,00 zł
Zakliczyn 3 wnioski z kwotą dotacji 159 622,50 zł
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Finał
10.
Małopolskiego
Festiwalu
Smaku

W dniach 23 - 24 sierpnia 2014 r.
w Krakowie na placu Wolnica, odbył
się finał 10 Małopolskiego Festiwalu
Smaku. Producenci żywności prezentowali tam małopolskie przysmaki, a na
przybyłych gości czekały liczne atrakcje
(konkursy, koncerty) oraz możliwość
degustacji produktów tradycyjnych
i regionalnych.
Już po raz kolejny Lokalna Grupa
Działania Dunajec-Biała prezentowała
„fasolowe specjały” z lodami fasolowymi
tj. z Fasolą Piekny Jaś w roli głównej. „Fasolowe” produkty cieszyły się niezmiennie
dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej publiczności.
W plebiscycie dla publiczności producenci zaprezentowali około 59 produktów i potraw. Grand Prix konkursu
„Małopolski Smak” zdobyło w tym roku
mięsiwo z pieca - Jacek Pabis, ZPHU „Elimex” z Młoszowej.
Udział w imprezie był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach działań „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, „Funkcjonowanie Lokalnej
Grupy Działania, nabywanie umiejętności
i aktywizacja” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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,,Piękny Jaś - król Małopolski”

Co roku na południu Polski, w sercu
Pogórza Rożnowicko-Ciężkowickiego
odbywa się niecodzienne święto. O czym
mowa? Oczywiście o Świecie Fasoli.
Zapoczątkowana w 2000 roku impreza,
na stałe wpisała się w kalendarz kulturowy powiatu tarnowskiego. W tym
roku świętowano po raz XV. W upalny
wrześniowy weekend 6 i 7 września
Zakliczyn po raz kolejny stał się polską
stolicą fasoli. Nie wszyscy wiedzą, że to
jedno z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych przedsięwzięć promujących produkt tradycyjny w Małopolsce.
Tegoroczne święto przeszło do historii.
Jak je zapamiętamy? Pokrótce postaram
się to opisać.
Przedsmak zbliżającej się fety mogliśmy poczuć już w środę 3 września, kiedy
to z czeskich Moraw przyjechało wesołe
miasteczko, które tradycyjnie stacjonowało
na zakliczyńskim placu i bawiło gości przez
oba świąteczne dni.
Pierwszy dzień obchodów upłynął pod
znakiem zawodów sportowo-pożarniczych
młodzieżowych drużyn pożarniczych
powiatu tarnowskiego. Na płycie stadionu
LKS ,,Dunajec” przez niespełna 3 godziny
mogliśmy podziwiać rozgrywki blisko 300
młodych strażaków. Dodatkową atrakcją
była ekspozycja sprzętu ratowniczego
w tym amfibii, oraz poduszkowca. Po
sportowych zmaganiach miasto opanowała
Tarnowska Konfederacja Motocyklistów
,,Wataha”, która na swoich stalowych rumakach odbyła rundę po zakliczyńskim
rynku, po czym zaparkowała na kompleksie rekreacyjno-sportowym ,,Kamieniec”
wzbudzając zazdrość i podziw zwłaszcza
wśród męskiej części widowni. Wieczorem
wraz z zespołem After Day przybyli goście
szaleli na zabawie festynowej w Fasolandii.
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Z ,,Pięknego Jasia” można zrobić
dosłownie wszystko o czym przekonali
się uczestnicy Jarmarku Produktu Lokalnego, który zainaugurował drugi dzień
święta. Swoje wyroby zaprezentowało aż
55 wystawców, wśród nich agroturyści,
stowarzyszenia, wystawcy indywidualni.
W ramach kampanii ,,Zasmakuj w Małopolsce” na amatorów regionalnych
smaków czekała prawdziwa uczta dla
podniebienia. Nie zabrakło fasolowych
specjałów, w tym lodów fasolowych
serwowanych na stoisku LGD Dunajec-Biała, aromatycznych ciast z domowych
manufaktur, łazanek po zakliczyńsku, czy
tradycyjnie wypiekanego chleba. Na stoiskach lokalnych twórców rękodzielnictwa
artystycznego można było ,,od podszewki”
poznać proces rzeźbienia drewnianych mis
oraz podziwiać kompozycje z suszonych
kwiatów, kłosów zbóż i ziół. W trakcie imprezy odbyły się konkursy na największe
nasiono, najciekawszy przepis oraz najlepsze stoisko. Zainteresowani uczestnicy
otrzymali najnowszą książkę o Zakliczynie,
wydaną dzięki wsparciu środków Unii
Europejskiej. Również dzieci nie powinny
czuć się rozczarowane. Zorganizowana
przez stowarzyszenie ,,Bez Barier” Strefa
Rodzinna przyciągnęła wielu milusińskich.
Dla uczestników przygotowano m.in.
quiz rodzinny, pokaz baniek mydlanych,
warsztaty muzyczno-taneczne, malowanie
twarzy, tańce integracyjne oraz balonowe
show. Dzięki redakcji terenowej ,,Gazety
Krakowskiej” i ,,Naszego Miasta” każdy
chętny mógł zrobić sobie zdjęcie, po
czym już po chwili odebrać bezpłatny
egzemplarz gazety ze swoim zdjęciem.
Czas zwiedzającym umilały występy takich
zespołów jak: ,,Gwoździec”, ,,Podkóweczki”, The New Tones oraz Iglice i Obertyn.

O godzinie 17 rozpoczęła się oficjalna
gala święta. Wśród zaproszonych gości
nie zabrakło, parlamentarzystów, samorządowców oraz zaprzyjaźnionych delegacji
z Węgier i Ukrainy. Galę otworzył patron
święta burmistrz Zakliczyna Jerzy Soska
i starosta Roman Łucarz. Po oficjalnych
pozdrowieniach, przekazano stypendia
dla najzdolniejszej młodzieży, wręczono
nagrodę honorową ,,Jordan 2014” stowarzyszenia ,, Klucz” oraz ogłoszono wyniku
konkursów: Super Fasola 2014, najlepsze
stoisko, a także najciekawszy przepis.
Poznaliśmy również wyniku plebiscytu
na Lokalnego Bohatera zorganizowanego przez LGD Dunajec-Biała. W tym roku
bezapelacyjnym zwycięzcą okazał się Pan
Józef Zięcina twórca wyrobów z wikliny. Dopełnieniem wieczoru był występ
gwiazd: Marka Piekarczyka z zespołem
oraz finalistów ,,The Voice of Poland” Natalii Sikory, Dominiki Kobiałko i Mateusza
Ziółko. Kulminacją imprezy był pokaz
sztucznych ogni. Po godz. 22 niebo nad
,,Kamieńcem” zabłysło ferią barw.
Na koniec kilka fasolowych rekordów. Największe fasolowe nasiono ma
46,5 mm i ten wynik będzie królował do
przyszłej edycji święta. Zebrano tak wiele
fasolowych przepisów, że w planach jest
wydanie Wielkiej Księgi Potraw Fasolowych.
Na scenie pojawiło się najwięcej w historii
imprezy artystów- w tym gości z zagranicy. Zainstalowano rekordową ilość stoisk
z produktami regionalnymi oraz z lokalnym
rękodzielnictwem. Jednak, to nie rekordy
świadczą o sukcesie imprezy. Najlepszym
miernikiem jest zadowolenie przybyłych
gości. Uśmiechnięte twarze ludzi opuszczających płytę stadionu, to jasny znak,
że impreza się udała. Następna za rok. Do
zobaczenia!
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Podsumowanie warsztatów
rękodzielnictwa we Wróblowicach

Warsztaty prowadzone były w okresie od 1 do 4 września w godzinach od 15tej do 20-tej w świetlicy wiejskiej we wsi
Wróblowice. Zajęcia powiązane zostały
z poznaniem historii regionu oraz
nauką tworzenia tradycyjny wyrobów. Mowa tu chociażby o palmach, stroikach wielkanocnych
i bożonarodzeniowych, zajączkach,
barankach czy jajkach, a także
innych ozdobach związanych z tradycją i kulturą regionu.
W warsztatach brało udział od
30 do 40 osób z różnych grup wiekowych. Uczestnicy mogli miło spędzić
czas, zdobyć nowe umiejętności,
a także zagłębić się w spuściznę
przodków. Była to również świetna
okazja na integracje wielopokoleniową oraz wzajemną wymianę
doświadczeń. Często tego typu działania
są jedyną okazją ,,wyjścia do ludzi”, zawiązania nowych znajomości, impulsem
do wyrwania się ze szponów marazmu
i rutyny. Atmosfera spotkań sprzyjała two-

rzeniu małych arcydzieł. Nad wszystkim
czuwała posiadająca odpowiednie uprawnienia i doświadczenie Pani Lucyna Gądek.
W przygotowaniu palm wielkanocnych

szczególnie wyróżniły się Panie: Bogusława Sowa i Marzena Zych, chociaż słowa
uznania należą się wszystkim członkiniom
Koła Gospodyń ,,Wróblowianki”. Warto
nadmienić, że zajęcia cieszyły się dużym

zainteresowaniem również wśród uczestników spoza miejscowości Wróblowice.
Podczas przerw w warsztatach
strudzeni uczestnicy mogli delektować się
aromatycznymi wypiekami oraz
specjałami tradycyjnej kuchni serwowanymi przez Panią Agatę Baca.
W ostatnim dniu zajęć zorganizowano podsumowanie. Nie
zabrakło dostojnych gości. Wśród
nich byli: Pan Stanisław Żabiński- zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Zakliczyn, Pani Maria
Kwiek- Dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Zakliczynie,
oraz przedstawiciele Lokalnej
Grupy Działania Dunajec-Biała Pan
Jan Czaja - Kierownik Biura oraz
Pani Urszula Żabińska. Przybyli
goście byli zachwyceni precyzją,
kunsztem wykonania oraz kolorystyką
przedstawionych prac. Hitem okazały się
wyroby z fasoli Piękny Jaś, które zaprezentowano na XV Święcie.
Zofia Pawłowska

Projekt współfinansowany 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”

5

lipiec-wrzesień 2014

Ogłoszenia LGD Dunajec-Biała
Zarząd stowarzyszenia LGD Dunajec-Biała i LGD „Wadoviana” przypomina, że trwa nabór lokalnych producentów i miejsc
zbytu lokalnych produktów do projektu współpracy pn. „Wrota
do Produktu Lokalnego” w trakcie którego zostanie wykonane

oznaczenie miejsc wytwarzania i miejsc zbytu lokalnych produktów. W tym celu należy wydrukować wypełnić i przesłać
skanem na adres biuro@dunajecbiala.pl formularz zamieszczony
w niniejszym ogłoszeniu więcej na stronie www.dunajecbiala.pl

Zarząd stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA w ramach
działania Małe projekty przygotowuje 9 opracowań dotyczących dziedzictwa kulturowego obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. W związku z powyższym na stronie www.
dunajecbiala.pl przedstawione zostały projekty niniejszych
publikacji. Zarząd stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA zaprasza
do zapoznania się z nimi i nadsyłania uwag :)

Po uwzględnieniu uwag opracowania te zostaną złożone
do publikacji w wersji graficznej i upublicznione.
Przypominamy, że opracowania te zostały przygotowane
w ramach realizacji operacji pn „Przygotowanie opracowań
nad elementami kulturowymi i pamiątkami w tym pamiątki
z obszaru LGD Dunajec-Biała” finansowanej ze środków osi 4
LEADER w ramach PROW 2007-2013.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA Projekt współfinansowany 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”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach
z zakresu żywności, produktu lokalnego- przepisy
UE i polskie produkty regionalne i tradycyjne.
Produkty zarejestrowane jako Chronione Nazwy
Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne
oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności i
inne. Zajęcia w teorii i praktyce.

Szkolenie odbędzie się w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach.
w dniach 4,5,18,19 października 2014 roku,
od godziny. 16.00- 21.00.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
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Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach
z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej.
Szkolenie z tematyki dotyczącej segregacji
odpadami, energii odnawialnej, szkodliwości
wyrobów azbestowych oraz ochrony środowiska.
Zajęcia w teorii i praktyce.

Szkolenie odbędzie się w
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Charzewicach.
W dniach 20,21,27,28 września 2014 roku, od
godziny. 16.00- 21.00.

Zapraszamy!!!

Zapraszamy!

Zarząd OSP.

Zarząd OSP.
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CHCESZ MIEĆ WŁASNY STRÓJ KRAKOWSKI?
Przyjdź na bezpłatne warsztaty szycia,
na których uszyjesz
i wyhaftujesz własny strój krakowski
Zgłoszenia prosimy składać w Zakładzie krawieckim
ul. Jagiellońska 9,
osobiście lub telefonicznie: 694 509 433
w godzinach od 8.00 -16.00.
Zajęcia odbywać się będą
w okresie październik - listopad 2014
w Firmie Produkcyjno-Usługowej
„Domena”, ul. Jagiellońska 9.
Termin zgłoszeń do 20.10.2014.

Liczba miejsc ograniczon

a

Zajęcia b

Decyduje kolejność zgłoszeń

ezpłatne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Inwestycja zrealizowana przez
Firma Produkcyjno – Usługowa Domena Lidia Borowiec pn. „Strój krakowski tradycyjnym ubiorem – warsztaty podnoszące umiejętności
i kwalifikacje mieszkańców LGD Dunajec-Biała”. 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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KOMUNIKAT
Zarząd stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA z siedzibą
w Rzuchowej uprzejmie informuje, że w miesiącach październik
– grudzień 2014 roku w miejscowości Janowice i w miejscowości Rzuchowa na terenie Gminy Pleśna zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia w zakresie szycia i zdobienia
haftem płaskim.
Szkolenia te prowadzone są w ramach operacji pn. „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących umiejętności
i kwalifikacje mieszkańców LGD Dunajec – Biała w zakresie
szycia i zdobienia haftem płaskim obrusów, serwet, stor, zasłon oraz w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
kreowania rynku zbytu i pozyskiwania klientów.” realizowanej
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
Dunajec-Biała poprzez działanie Małe projekty.

Szkolenia są bezpłatne, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona i wynosi 30 osób.
Organizatorzy zapewniają: prowadzących, materiały
i narzędzia, serwis kawowy, dwanaście 5-godzinnych spotkań
w popołudniowych porach w łącznym wymiarze 60 godzin.
Zapisy: do dnia 20 października 2014 roku na podstawie
wypełnionego zgłoszenia lub pod nr tel 603 99 56 10. Więcej
informacji udziela Pani Barbara Zych pod nr tel 603 995 610 Formularz do pobrania na stronie www.dunajecbiala.pl lub www.
grupa.odrolnika.pl Wypełniony formularz proszę przesłać na
adres: GRUPA ODROLNIKA, 33-114 Rzuchowa 1 lub skanem na
adres e-mail:grupaodrolnika@wp.pl

Serdecznie zapraszamy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA
Projekt współfinansowany 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

Na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała www.dunajecbiala.pl oraz stowarzyszenia GRUPA
ODROLNIKA www.grupa.odrolnika.pl znajdują się materiały
przygotowane przez stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA
w ramach działania Małe projekty. Jest to sześć opracowań dotyczących dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru
LGD Dunajec-Biała. Cztery opracowania dotyczą elementów
kulturowych gminy poszczególnych gmin należących do
obszaru działania LGD Dunajec-Biała, tj. Pleśnej, Ciężkowic,

Wojnicza i Zakliczyna. Jedno opracowanie dotyczy pamiątek
z terenu LGD jakie turysta może otrzymać wypoczywając na
naszym terenie. Ostatnie opracowanie dotyczy zabytków
obszaru LGD Dunajec-Biała. Zapraszamy do zapoznania się
z materiałami oraz w razie jakichkolwiek zastrzeżeń do tekstu w nich zawartego prosimy o nadsyłanie uwag na adres
grupaodrolnika@wp.pl lub o kontakt telefoniczny 603 99 56
10. Po uwzględnieniu uwag opracowania te zostaną złożone
do publikacji w wersji graficznej i upublicznione w wersji PDF.

Opracowania powstały w ramach projektu pn. „Przygotowanie opracowań nad elementami kulturowymi i pamiątkami
w tym pamiątki z obszaru LGD Dunajec-Biała” i ich powstanie jest współfinansowane 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

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
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KOMUNIKAT
Zarząd stowarzyszenia
Ochotnicza Straż Pożarna Ciężkowice
z siedzibą w Ciężkowicach przy ul. Św. Floriana 4, 33-190 Ciężkowice
uprzejmie informuje, że w dniach 23, 24, 25 i 27 październik 2014 roku
w miejscowości Ciężkowice w Gminie Ciężkowice
zostaną przeprowadzone
bezpłatne szkolenia ekologiczne na
obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec -Biała
w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
Szkolenia te prowadzone są w ramach operacji pn.
Przeprowadzenie szkoleń ekologicznych
na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, realizowanej
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała
poprzez działanie Małe projekty.
Szkolenia są bezpłatne, liczebność grupy powinna wynieść 30 osób,
a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Każde jedno szkolenie będzie trwało 5 godzin zegarowych, co daje razem 20 godzin.

Serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji udziela
Marek Stanuch pod nr tel. 512 57 09 04

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt opracowany przez stowarzyszenie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA CIĘŻKOWICE
Projekt współfinansowany 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

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
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W poszukiwaniu lokalnych
smaków i aromatów
18 września 2014 roku na terenie
LGD Dunajec-Biała gościliśmy Pana
Tomasza Jakubiaka który z 6 osobową
ekipą cały dzień kręcił materiał do odcinka poświęconego daniom z Fasoli
Piękny Jaś z Doliny Dunajca. Planowana
data emisji tego odcinka to połowa października 2014 roku. Program ten ma ok
110 tys oglądających.
Pan Tomasz Jakubiak już po raz trzeci
wyruszył w Polskę w poszukiwaniu lokalnych smaków i aromatów. Odwiedza
różne miejsca w kraju, a w swojej kuchni
inspiruje się poznanymi produktami. Łączy
tym samym odkrywanie polskich smaków
z kulinarną maestrią.
«Jakubiak lokalnie 3» – jak czytamy na
stronie programu - to autorska produkcja
kuchni+ prowadzona przez Tomasza Jakubiaka. Program podąża za światowymi
trendami sztuki kulinarnej. Poszukiwanie
lokalnych składników i potraw, które od
lat się produkuje i przyrządza, jest obecnie

popularne wśród najwybitniejszych szefów
kuchni.
Program był kręcony w gosp. Pani
Doroty Kuny w Szczepanowicach (Gm,.

Pleśna) 2/3 materiału i w Gminie Zakliczyn
w gosp. Pani Katarzyny Rubiś 1/3 materiału.
Gospodarzem odcinka jest kierownik biura
LGD Dunajec-Biała Pan Jan Czaja

Telewizja Polska S.A. z programem
„Dzień dobry w sobotę”
18 września 2014 roku na terenie
LGD Dunajec-Biała gościliśmy ekipę
Telewizji Polskiej S.A. która kręciła
materiał do programu „Dzień dobry
w Sobotę” Jak czytamy na stronie programu jest to telewizja śniadaniowa dla
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interesujących się życiem na wsi. Magazyn emitowany jest „na żywo” w stylu
telewizji śniadaniowej przeznaczony dla
wszystkich tych, którzy mieszkają poza
wielkimi miastami lub interesują się wsią
i rolnictwem, dobrą polską żywnością

i zdrowym stylem życia. Prezentujemy,
w jaki sposób produkuje się zdrową
i bezpieczną żywność i pokazujemy
pomysły na „ życie w zgodzie z naturą”.
W programie prowadzący i goście podpowiadają jak szukać tych najlepszych i najzdrowszych produktów, na co zwracać uwagę
przy robieniu takich spożywczych zakupów.
Czym wyróżniają się produkty z różnorodnymi
certyfikatami i czy warto ich szukać.
W programie nie brakuje ciekawych
propozycji dla osób, które zamierzają
otworzyć mały biznes na wsi czy w niewielkich miasteczkach. Pokazywane są
źródła, skąd czerpać pomysły na taką
działalność, gdzie szukać wsparcia finansowego. Podpowiada się, jak korzystać
z unijnych funduszy, gdzie i kiedy się
o nie starać, na co można je przeznaczyć.
Emisja programu w TVP 1, w sobotę 20
września 2014 roku, o godz 08:00
Materiał można oglądnąc na stronie
http://vod.tvp.pl/audycje/styl-zycia/dzien-dobry-w-sobote
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Projekt współpracy „Wrota
do Produktu Lokalnego”
Projekt współpracy „Wrota do Produktu Lokalnego” stanowi współpracę
wewnątrz regionalną w zakresie tworzenia i wspierania sieci drobnych lokalnych
producentów wytwarzających lokalne
produkty oraz w zakresie wspierania
zbytu tych produktów poprzez wspólną
promocje, poszukiwanie rynków zbytu,
tworzenie jednolitych znaków dla punktów wytwarzania i dla punktów sprzedaży lokalnych produktów, itp.
Koncepcja projektu zakłada opracowanie 2 oddzielnych znaków do identyfikacji miejsc w których są wytwarzane
tzn. produkowane lokalne produkty oraz
do identyfikacji miejsc w których lokalne
produkty są zbywane. Nie zawsze bowiem
miejsce wytwarzania lokalnych produktów
jest miejscem ich zbywania. Dzięki temu
zostaną stworzone jednolite znaki do oznaczenia miejsc zarówno wytwarzania jak i
zbywania lokalnych produktów na terenie
LGD partnerskich. Dzięki stworzeniu znaków do identyfikacji różnych pojedynczych
miejsc wytwarzania i zbywania lokalnych
produktów otrzymamy efekt sieci w wymiarze regionu.
Przedsięwzięcie polegać będzie na
wielopłaszczyznowych działaniach w które
zaangażowanych zostanie wielu lokalnych
partnerów z obszaru LGD uczestniczących
w realizacji operacji: rolnicy, rzemieślnicy,
twórcy ludowi, drobni przedsiębiorcy,
instytucje i firmy świadczące usługi w
zakresie doradztwa, organizacje pozarządowe i organy publiczne. Przedsięwzięcie
niniejsze jest komplementarne z innymi
przedsięwzięciami z celów ogólnych dotyczących produktów lokalnych oraz rozwoju
turystyki partnerów realizujących niniejszy
projekt. Uzupełnia ono znakomicie ofertę
turystyczną i agroturystyczną regionu, wraz

z działaniami kreującymi produkty lokalne
i rzemiosło.
W ramach projektu nastąpi wymiana
doświadczeń miedzy partnerami projektu
odnośnie produktu lokalnego oraz w wyniku przeprowadzonych działań nastąpi
zwiększenie świadomości mieszkańców
obszaru partnerów w zakresie produktów
lokalnych jak również zwiększenie liczby
nabywców produktów lokalnych z terenu
LGD uczestniczących w projekcie współpracy, stworzony zostanie znak sieci dla
produktów lokalnych i zostaną wydane
materiały informacyjno-promocyjne.
Dzięki opracowanej i wydanej publikacji przybliżającej tematykę produktu lokalnego zostanie zwiększona świadomość
na temat roli i znaczenia produktu lokalnego dla rozwoju małych miejscowości
jak również świadomość na temat samego
produktu lokalnego którym zgodnie z przyjętą definicją jest wyrób lub usługa z którą
utożsamiają się mieszkańcy danego regionu, produkowana w sposób nie masowy z
lokalnie dostępnych surowców. Zostanie
opracowana i wydana również publikacja
przybliżająca dobre praktyki w zakresie produktu lokalnego w której zostaną opisane
przykłady lokalnych inicjatywy które udało
się wdrożyć z sukcesem.
Zostanie wydana również publikacja pt Katalog lokalnych producentów
i twórców ludowych w której zostaną
przedstawieni lokalni producenci i wytwórcy wraz z danymi teleadresowymi dla
potencjalnie zainteresowanych nabywców
takich usług i produktów. Zostaną również
wydane roll-upy które będą wykorzystywane w trakcie przeprowadzanych działań
informacyjno – promocyjnych.
Ważna pozycją będzie książka kucharska w której zostaną zebrane stare trady-

cyjne przepisy na dania przygotowywane w
oparciu o lokalne produkty i stare tradycyjne przepisy z terenu LGD uczestniczących
w projekcie współpracy.
Zorganizowane zostaną dwie imprezy
na terenie LGD uczestniczących w projekcie współpracy w trakcie których LGD
uczestniczące w projekcie współpracy
będą prowadzić działania informacyjne i
promocyjne w zakresie lokalnych produktów. Zostaną zakupione gadżety promocyjne i partnerzy projektu zapromują się
w trakcie targów zagranicznych. W celu
wymiany doświadczeń pomiędzy lokalnymi producentami ostanie zorganizowany
wyjazd studyjny w trakcie którego lokalni
producenci będą mieli okazję się spotkać i
wymienić własnymi doświadczeniami. Zaplanowano również przeprowadzenie profesjonalnej sesji zdjęciowej w trakcie której
wykonane zostaną profesjonalne zdjęcia
lokalnych producentów uczestniczących
w projekcie wykorzystywane w wydawanych publikacjach jak książka kucharska,
rollup-y, katalog producentów i twórców
ludowych. Zostaną również przygotowane
wnioski na rejestracje nowych produktów
tradycyjnych (lokalnych) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
dla obu LGD uczestniczących w projekcie
współpracy.

KOMUNIKAT!
Uwaga beneficjenci działań Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi.
Czas na realizacje operacji upływa w dniu 31 grudnia 2014 roku oznacza to, że do tego dnia należy zrealizować
operacje i złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie wniosek o płatność wraz z fakturami i rachunkami.
Beneficjenci działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw powinni zakończy realizacje operacji i złożyć wniosek o płatność do dnia określonego w podpisanej z Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowie!
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PLEŚNA

Smacznie i ekologicznie podczas
XII EKO Święta Owoców w Pleśnej

Tegoroczne, XII już Święto Owoców
i Produktów Pszczelich Gminy Pleśna
odbyło się pod hasłem „EKO”. Impreza
miała miejsce 20 lipca w centrum wsi
Pleśna. Jednym z głównych celów jej
przeprowadzenia była promocja zdrowej, ekologicznej i głównie miejscowej
żywności. Pogoda i nastroje dopisały,
a smaki tegorocznej edycji były wyjątkowe!
Po godzinie 15.00 gospodarz Święta
i gminy - wójt Stanisław Burnat - powitał
wszystkich przybyłych na imprezę, w tym
zaproszonych gości. O znaczeniu tego
wyjątkowego w powiecie przedsięwzięcia wspominali poproszeni o głos: poseł
Urszula Augustyn, marszałek Stanisław
Sorys i starosta tarnowski Roman Łucarz.
Po powołaniu komisji konkursu„Pleśnieński
Smak” nadszedł czas na część artystyczną
imprezy.
Konferansjer Święta - Krzysztof Borowiec - zapowiadał występy kolejnych
zespołów i kapel ludowych. Dziecięcy
Zespół Pieśni i Tańca Gminy Pleśna wystąpił
z programem krakowiaków zachodnich,
w którym nie zabrakło typowego dla Krakowa akcentu w postaci lajkonika. Zgromadzona przy scenie publiczność nagradzała
brawami także występy zespołu ludowego
„Młodzi Jastrzębianie” i kapeli „Gwoździec”.
Nie lada atrakcją okazał się program przygotowany przez zespół regionalny „Biskupianie” spod Radłowa. koń, biorący udział
w przedstawieniu, spowodował spore zaskoczenie i zainteresowanie oglądających.
Oczywiście z wielkim przytupem zagrała po
raz kolejny Orkiestra Dęta Szczepanowice
pod batutą Jacka Skrzelowskiego.
Tańce i śpiewy ludowe przeplatane
były konkursami ekologicznymi, angażującymi w zabawę, ale i edukację, dzieci,
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młodzież i dorosłych. Wszyscy uczestnicy
konkursów otrzymali nagrody rzeczowe.
Stało się już tradycją, iż w Pleśnej podczas Święta Owoców prezentuje się szereg
wystawców, przede wszystkim biorący
udział w konkursie „Pleśnieński Smak”:
producenci, koła gospodyń, stowarzyszenia i rolnicy, chcący promować zdrową,
naturalną, smaczną żywność. W tym roku
obok 14 stoisk spożywczych, gościliśmy
także te z biżuterią, ceramiką, rękodziełem artystycznym oraz przedstawicieli
ginących zawodów: bednarza i rzeźbiarza
w drewnie. Od trzech lat Święto uatrakcyjnia stoisko „Zasmakuj w Małopolsce”
organizowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
w Krakowie, serwujące najlepsze, regionalne smaki województwa. W tym roku
gościli u nas z kącikiem zabaw dla dzieci
i sporą liczbą konkursów. Wreszcie, w ramach kampanii „Festiwal Dobrego Piwa”
firma Al.Capone serwowała smaczne piwa
pochodzące z regionalnych browarów,
ważone wg tradycyjnych receptur.
Organizatorzy zadbali także o najmłodszych, zapewniając im atrakcje

w postaci dmuchanych zjeżdżalni czy
eurobungge oraz stoisk z lodami i watą
cukrową. Najmocniejszym akcentem dwunastej edycji Święta był koncert gwiazdy
wieczoru - działającej od ponad 20 lat grupy
rockowej ZIYO z Tarnowa. Zgromadzeni na
koncercie fani bawili się przednio, a muzycy
bisowali kilkakrotnie.
Wkomponowany w tradycję dwunastoletniego Święta konkurs „Pleśnieński
Smak” w tym roku zorganizowany został
pod kątem żywności ekologicznej. Spośród
14 uczestników komisja w składzie:
¾¾ Przewodnicząca - Marta Rzepa - Z-ca
Wójta Gminy Pleśna
¾¾ Członkowie: Eugeniusz Tadel - kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tarnowie,
Elżbieta Siedlik - przedstawiciel
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego O/Tarnów, Anna Wadas - Radna Gminy Pleśna, Leszek
Nowicki - Radny Gminy Pleśna.
¾¾ Sekretarz - Jolanta Zych - MODR
Karniowice, PZDR Tarnów,
wyłoniła laureatów w czterech kategoriach:
Napoje, wina i nalewki
I miejsce: Gospodarstwo Ekologiczne
Zofii Gromba z Janowic - za napój
zdrowotny „Vita”,
II miejsce: Stowarzyszenie „Dolina Czereśni” ze Szczepanowic - za nalewkę
czereśniową,
III miejsce: Zofia Michałowska z winnicy „Zadora” - za miodowe wino
likierowe.
Desery, ciasta, wypieki
I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich
z Rzuchowej - za kołacz z serem,
II miejsce: Gospodarstwo Agroturystyczne Barbary Bała z Janowic - za
babeczki owocowe,
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III miejsce: F.P.H.U. „MARCEPAN” z Pleśnej - za słodką malinkę.
Potrawy domowe
I miejsce: Gospodarstwo Ekologiczne
Teresy Filipowicz z Mogilna - za pierożki ze śliwkami w sosie miodowo
- orzechowym,
II miejsce: Stowarzyszenie Grupa
„ODROLNIKA” z Rzuchowej - za fasolę
ze śliwką,
III miejsce: Winnica „Zawisza” Mariusza Chryka z Wesołowa - za szynkę
dojrzewającą,
I wyróżnienie: Koło Gospodyń Wiejskich „Warkocz Tarłówny” z Dębna - za
groch „Jaś” ze śliwką suszoną,
II wyróżnienie: F.H.U. Marcin Mazur
z Pieniążkowic - za oscypka na ciepło
z żurawiną.
Miody i produkty pszczele
I miejsce: Wiesław Skruch z Koła
Pszczelarzy w Pleśnej - za pierzgę
w miodzie,
II miejsce: Pasieka Wędrowna „Burnat”
z Chojnika - za miód lipowy,
III miejsce: Pasieka „Karwat” z Tarnowa
- za kit pszczeli.
Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane
przez organizatorów. Tytuł najatrakcyjniejszego, najładniejszego stoiska
wystawowego XII EKO Święta Owoców
jednomyślnie przyznano Stowarzyszeniu
„Dolina Czereśni” ze Szczepanowic.
Organizatorzy imprezy - Centrum
Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna
oraz Gmina Pleśna - serdecznie dziękują
zaangażowanym w przeprowadzenie
Święta osobom, firmom i instytucjom,
a przede wszystkim: Starostwu Powiatowemu w Tarnowie, Powiatowemu Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Tarnowie,
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego, firmie Al.Capone
S.C, PPHU „El-Stach”, Oddziałowi Banku
Spółdzielczego „Rzemiosła” w Pleśnej,
Sekretariatowi Regionalnemu KSOW
Województwa Małopolskiego, Zakładowi
Gospodarki Komunalnej w Pleśnej
Organizatorzy dziękują mediom zainteresowanym promocją tego gminnego
wydarzenia: Gazecie Krakowskiej, która
po raz kolejny gościła w Pleśnej z redakcją
terenową, rozgłośni RDN Małopolska, Telewizji Polskiej Kraków oraz tygodnikowi
Miasto i Ludzie z Tarnowa.
S. Smoleń

PLEŚNA

W nowych strojach

Kapela „Pleśnianie” oraz Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca z Gminy Pleśna
prezentują się bardziej okazale w nowo
kupionych strojach regionalnych i obuwiu. Inwestycje te były możliwe dzięki zaangażowaniu Centrum Kultury,
Sportu i Promocji Gminy Pleśna, które
31 sierpnia 2012 r. złożyło dwa wnioski do LGD Dunajec – Biała na operacje
z zakresu małych projektów w ramach
działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju”, objętego PROW na
lata 2007 – 2013.
Po pozytywnym ich rozpatrzeniu
wniosków, umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
podpisano 16 maja 2013r. Stroje zostały
zakupione ze środków unijnych przy dwudziestoprocentowym wkładzie własnym.
W ramach operacji pn. „Zakup strojów regionalnych i obuwia dla kapeli ludowej Pleśnianie działającej przy Centrum
Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna”
kapela otrzymała 5 kompletów strojów,
w skład których wchodzą: czapka, koszula, żupan, spodnie, pas, buty. Nadrzędnym
celem realizowanej operacji jest aktywne
kultywowanie tradycji, obrzędów i zwy-

czajów regionalnych oraz rozwój działalności kapeli właśnie poprzez zakup nowych strojów.
Druga z operacji pn. „Zakup strojów
regionalnych i obuwia dla Dziecięcego
Zespołu Pieśni i Tańca działającego przy
Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy
Pleśna” pozwoliła na zakup 24 kompletów
strojów: 12 damskich i 12 męskich. Pierwsze obejmują wianek, bluzkę, korale, halkę, spódnicę, fartuszek, buty, natomiast
chłopcy występują w nowych czapkach,
koszulach, żupanach, pasach, spodniach
i butach. Cel tej inwestycji dotyczy kultywowania tradycji, obrzędów i zwyczajów
regionalnych oraz rozwoju działalności
zespołu.
Zespół i kapela po raz pierwszy
w nowych strojach prezentowali się już
w sierpniu 2013r. podczas gminnych dożynek. Zespół uświetniał część artystyczną, natomiast „Pleśnianie” towarzyszyli
korowodowi i obrzędowi dożynkowemu,
dopełniając tym samym polskiej tradycji.
Stroje, zgodnie z wymogami projektów, przechowywane są w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna.
S. Smoleń

Projekt współfinansowany 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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Wieża
widokowa
z panoramami
turystycznymi
Wieża widokowa w Bruśniku
wzbogaciła się o kolejne atrakcje,
bowiem zakończyła się realizacja
projektu w ramach, którego zamontowano lunety obserwacyjne (2szt.)
oraz panoramy turystyczne.
W ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich PROW na lata
2007 – 2013, działanie 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” (małe
projekty) za pośrednictwem Lokalnej
Grypy Działania Dunajec-Biała zrealizowano projekt pn. Wykonanie panoram
turystycznych oraz zakup lunet obserwacyjnych stanowiących przewodnik edukacyjno-obserwacyjny po obszarze LGD
Dunajec Biała oraz Pogórza Karpackiego.
Wykonaniem i opracowaniem projektu graficznego panoram turystycznych zajęła się tarnowska Agencja Reklamowa M-Studio Mirosław Dryla przy
współpracy z Piotrem Firlej z Centrum
Usług Turystycznych Przedsiębiorczości odpowiedzialnym za opracowanie
merytoryczne i koncepcję wydawniczą,
a rysunki atrakcji turystycznych wykonała Bożena Wojtanowska.
Zamontowane panoramy turystyczne stanowią zdjęcia widocznego
obszaru wraz rysunkami atrakcji turystycznych zawierającymi współrzędne
GPS i kody QR. Panoramy szczegółowo
opisują obszar LGD Dunajec Biała,
Pogórza Ciężkowickiego, Beskidu
Niskiego, częściowo widocznych Tatr
i Beskidu Wyspowego, a ponadto
najważniejsze obiekty przyrodnicze,
turystyczne i kulturowe widoczne
z wieży. Jedna panorama skierowana
jest na stronę południową (zasięg min.
180 stopni), a druga na stronę północną
(zasięg min. 180 stopni).
Całość uzupełniają zamontowane
obrotowe lunety obserwacyjne (2szt.),
które z pomocą panoram turystycznych
posłużą do identyfikacji obserwowanych atrakcji turystycznych.
Powstała infrastruktura udostępniona jest bezpłatnie dla wszystkich
zainteresowanych przez cały rok.
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Kolejny kompleks sportowy otwarty
Wraz z nadejściem nowego roku
szkolnego w miejscowości Siekierczyna
gm. Ciężkowice oddano do użytku nowoczesny kompleks boisk sportowych.
Zrealizowany projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego
w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” Odnowa
i Rozwój Wsi objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Roboty budowlane rozpoczęte
w dniu 19 marca 2014r. zrealizowało
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEGBUD Krzysztof
Cetnar z Komorowa.
Całkowita wartość projektu wynosi 345 107,08 zł, a wartość dofinansowania stanowi kwota 224 459,00 zł.
W ramach zadania zrealizowano:
 boisko wielofunkcyjne (piłka nożna,
siatkówka, koszykówka) z nawierzchnią z trawy syntetycznej, z wyposażeniem w sprzęt sportowy oraz ogrodzeniem wraz z piłkochwytami,

chodnik stanowiący połączenie boiska
ze szkołą.
W dniu otwarcia nowego obiektu
Siekierczyna gościła zacnych gości z terenu
ciężkowickiej gminy. Obecni byli: Burmistrz
Gminy Ciężkowice Zbigniew Jurkiewicz,

Przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Szczerba, Skarbnik i jednocześnie
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego – Wojciech Skruch, radni Rady
Gminy, Anna Zagała – Dyrektor ASPO, dy-

rektorzy szkół i przedszkoli oraz gospodarz
obiektu – Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Siekierczynie Marzena Szczepańska wraz
z gronem pedagogicznym.
W uroczystości uczestniczyli również
sołtys Włodzimierz Gałka wraz z Radą Sołecką, Przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich – Kazimiera Świętoń oraz
licznie zgromadzeni mieszkańcy.
Uroczystego poświęcenia kompleksu dokonał ks Proboszcz Sylwester Krużel.
Atrakcyjna lokalizacja nowo wybudowanych obiektów w centrum
wsi, pomiędzy Szkołą Podstawową
a Domem Wiejskim, spowodowała,
iż znacznie wzbogaciła się oferta
spędzania wolnego czasu przez
mieszkańców jak również poszerzyła
się baza szkoleniowo dydaktyczna
placówki oświatowej.
Licznie grupy spędzające wolny czas
na nowym kompleksie sportowym świadczy o tym, jak ważną dla mieszkańców jest
budowa tego typu obiektów.

Nowoczesny kompleks
rekreacyjno-sportowy w Ostruszy
Po wielu latach oczekiwań i starań
w niedzielny poranek 24 sierpnia 2014r.
w życiu mieszkańców miejscowości
Ostrusza gm. Ciężkowice miała miejsce
donośna chwila.
W centrum miejscowości udało się
wybudować i oddać do użytku nowoczesny
kompleks sportowo - rekreacyjny.
Aktu poświęcenia dokonał ks. Mieczysław Koszyk, a uroczystego przecięcia
wstęgi dokonał Burmistrz Gminy Ciężkowice Zbigniew Jurkiewicz, Radny Gminy
Ciężkowice Edward Kuzera oraz Sołtys
Bożena Brach. W uroczystości uczestniczyli
ponadto Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jan Baniak, Radny Gminy Ciężkowice
Michał Rąpała oraz licznie zgromadzeni
mieszkańcy miejscowości.
Realizacja tego przedsięwzięcia była
współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Odnowa i Rozwój Wsi objętego Progra-

mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
W dniu 31.07.2013r. została zawarta
z Urzędem Marszałkowski Województwa
Małopolskiego umowa o przyznanie pomocy. Całkowita wartość projektu wynosi

346 466,14 zł, a wartość dofinansowania to
kwota 225 343 zł.
Rozpoczęte w dniu 07 marca 2014r.
roboty budowlane zrealizowała Firma
Usługowo – Handlowa Jan Marek Stanuch
z Ciężkowic.
W ramach zadania zrealizowano:
boisko wielofunkcyjne (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis)
z nawierzchnią z trawy syntetycznej,
z wyposażeniem w sprzęt sportowy
oraz ogrodzeniem i piłkochwytami,
plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią
poliuretanową, wyposażony w urządzenia zabawowe, elementy małej
architektury (ławki, kosze), ogrodzenie,
parking wraz z 15 stanowiskowym
stojakiem rowerowym.
Powstały kompleks posłuży do większej integracji mieszkańców, jak również
do promocji alternatywnych form rekreacji
ruchowej i aktywnego spędzania wolnego
czasu.

Projekt współfinansowany 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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Ruszyły prace przy budowie
placu zabaw w Wojniczu
W pięknej scenerii wojnickiego parku
miejskiego powstaje nowy plac zabaw. Już
niebawem najmłodsi mieszkańcy miny
będą mogli korzystać z nowego obiektu,
który realizowany jest z wykorzystaniem
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Projekt wpisuje się w cele
operacyjne LSR, polega na budowaniu
bogatej oferty spędzania wolnego czasu
dla lokalnej społeczności i turystów. Całe
zadanie ma polegać na przygotowaniu terenu, wykonaniu niezbędnej infrastruktury
oświetleniowej, odwodnienia, ogrodzenia
i oczywiście obiektów małej architektury
– huśtawek, drabinek, mostków itp. Już
niedługo w miejscu gdzie jeżdżą koparki
i spychacze, niebawem będą jeździć ich
zabawkowe odpowiedniki.

Kolejny projekt w ramach działania Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiebiorstw dobiega końca

Kolejny przedsiębiorca z terenu Gminy Wojnicz kończy realizacje operacji pt „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zatrudnienia poprzez zakup wyposażenia do restauracji oraz środków transportu, sprzętu i wyposażenia niezbędnego
do obsługi cateringowej”. Operacja ta uzyskała dofinansowanie w wysokości blisko 200 000,00 zł ze środków Lokalnej Grupy
Działania Dunajec-Biała. W zakresie planowanej operacji jest zakup wyposażenia i urządzeń do istniejącej restauracji oraz zakup
wyposażenia, urządzeń, sprzętów i środków transportu niezbędnych do prowadzenia usług cateringowych oraz organizacji
imprez plenerowych.
Dzięki dotacji firma gotowa jest obsługiwać na najwyższym poziomie przyjęcia w całej Małopolsce.
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ZAKLICZYN

Kolejny Mały projekt zrealizowany
Tytuł: Warsztaty podnoszące umiejętności i kwalifikacje mieszkańców LGD
Dunajec - Biała - krawiectwo
Organizator - Stowarzyszenie
Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn KLUCz opis operacji:
Jednym z głównych źródeł
zatrudnienia w gminie Zakliczyn jest rolnictwo. Podczas
spotkań z członkami stowarzyszenia oraz rozmów z mieszkańcami zrodził się pomysł
zorganizowania warsztatów krawieckich
dla mieszkańców gminy Zakliczyn. Długo
zastanawialiśmy się w jakiej formule i
czego dokładnie mają dotyczyć zajęcia, w
rezultacie doszliśmy do wniosku iż należy
uwzględnić zarówno wiedzę teoretyczną
jak i praktyczną. Z problemem kupić, uszyć
czy przerobić borykają się najczęściej
rodzice dzieci z rodzin wielodzietnych, jak
i rodzice dzieci zaangażowanych w zespołach działających na terenie gminy: Zespół
Folklorystyczny Gwoździec i Strażacka
Orkiestra Dęta w Filipowicach.
Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców chcemy przeprowadzić
warsztaty szycia i kroju, które będą obejmować następujące
zagadnienia: podstawy krawiectwa
– teoretyczne zagadnienia związane z szyciem i krojem; elementy techniki odzieżowej; ocena jakości materiałów, wykonanie
projektu, rysunków i szablonów, rozkrój
materiałów, zasady bezpiecznej pracy
podczas produkcji wykrojów; konstrukcję i
modelowanie: spódnica, koszula, spodnie,
kamizelka, krawat, beret; pomiary ciała

dla potrzeb krawiectwa miarowego oraz
zajęcia praktyczne mające na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego
wykonywania stroju; przygotowanie stanowiska pracy, obsługa podstawowych
urządzeń i maszyn szwalniczych, żelazek,
maszyn prasowalniczych, szczegółowa obsługa maszyny, dobieranie koloru i grubości
nici do tkaniny, szycie właściwe. Kurs będzie
obejmował 100h szkoleń podzielonych na
20 spotkań w okresie lipiec – sierpień 2014,
część teoretyczna będzie odbywać się w
zakliczyńskim ratuszu – siedzibie stowarzyszenia, natomiast część praktyczna w
siedzibie firmy wyłonionej z terenu gminy
Zakliczyn na podstawie ofert złożonych
przez zakłady krawieckie.
Bezpłatne warsztaty przewidziane są
dla grupy 20 osób z terenu LGD Dunajec
– Biała, które zostaną wybrane podczas
rekrutacji wg kolejności zgłoszeń w naborze przeprowadzonym zarówno na
stronie internetowej www.zakliczyninfo.
pl, w miesięczniku Miasta i Gminy Zakliczyn
„GŁOSICIEL” jak i na plakatach zawieszonych
na tablicach ogłoszeń.

Stroje powstałe w wyniku
warsztatów pozostaną własnością
uczestników . Przewidujemy, iż
każdy uczestnik uszyje po dwa
kompletne stroje składające się z:
koszula, kamizelka, krawat, beret,
spodnie lub spódnica.
Całkowity koszt warsztatów
wraz z niezbędnymi materiałami
wynosi 20 000,00 zł, płatność na
podstawie rachunku wystawionego
przez prowadzącego zajęcia. Sala do
prowadzenia zajęć teoretycznych
zostanie użyczona przez Zakliczyńskie
Centrum Kultury nieodpłatnie, plakaty
informacyjne zostaną przygotowane i
wydrukowane przez stowarzyszenie bezkosztowo.
Wskaźnikiem produktu będzie 100 godzin zajęć w 20 spotkaniach - weryfikacja na
podstawie list obecności, podczas których
uczestnicy nabędą niezbędne umiejętności kroju i szycia, co poprawi ich sytuację
zarówno na rynku pracy jak i w życiu codziennym przy domowych obowiązkach.
Wskaźnik rezultatu: 80% uczestników pozyska umiejętności krawieckie - weryfikacja
na podstawie ankiety wypełnianej przez
uczestników projektu.
Partnerzy zarówno Zakliczyńskie
Centrum Kultury jak i Ochotnicza Straż Pożarna Filipowice nie będą ponosiły żadnych
kosztów. ZCK – udostępni nieodpłatnie
sale i zamieści ogłoszenie o warsztatach
na stronie oraz w miesięczniku Głosiciel,
natomiast OSP Filipowice pomogą przy
promocji i informacji o projekcie poprzez
wywieszenie plakatów przekazanych przez
wnioskodawcę na terenie gminy Zakliczyn.

„Fotografia wokół nas”
profesjonalny katalog w którym
12 września 2014 roku w Gaznalazły się prace uczestników
lerii „Poddasze” Zakliczyńskiego
oraz fotograficzne reminiscencje
Centrum Kultury odbył się werz warsztatów. Katalog opatrzony
nisaż wystawy powarsztatowej
jest wstępem nestora tarnowskiej
„Fotografia wokół nas” – profotografii Jana Gomoły pod wiele
jektu realizowanego przez ZCK,
mówiącym tytułem: W Zakliczynie
a współfinansowanego ze środkochają fotografię. Zapraszamy
ków Unii Europejskiej.
do oglądania wystawy, bo już po
W warsztatach wzięło udział
miesiącu obecności w ratuszu,
20 uczestników, których prace
wystawa trafi do wojnickiej galerii
na wystawę wybrał Stanisław
wystaw „Findrówka.”
Kusiak – On też prz ygotował
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
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Strona internetowa LGD Dunajec Biała

http://www.dunajecbiala.pl/
Wydawca: Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała
ul. Browarki 7
32-840 Zakliczyn
tel: +48 14 665 37 37
tel. kom. 600 130 106
e-mail: biuro@dunajecbiała.pl

