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życzymy Państwu, aby przy 
świątecznym stole nie zabrakło 
światła i ciepła rodzinnej 
atmosfery, a Nowy Rok 2013 
niósł ze sobą szczęście 
i pomyślność.

Zarząd LGD Dunajec - Biała

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
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Jak najbardziej, chodziło nam właśnie o 
to aby zwiększyć ogólną świadomość 
na temat lokalnych produktów i tego 
co zdrowe i niezbędne w diecie każde-
go człowieka ze specjalnym uwzględ-
nieniem dzieci. Organizowane przez 
nas warsztaty były adresowane przede 
wszystkim do matek, które chciały-
by przygotowywać dla swoich pociech 
wyłącznie zdrowe i wolne od chemii 
posiłki. Wszyscy obecni na pewno od-
kryli wiele nowych, ciekawych i przy-
datnych rzeczy. Dzięki fachowym radom 
zaproszonej na spotkanie Pani dietetyk 
, Małgorzaty Gniadek dowiedzieliśmy się 
co gotować naszym najmniejszym aby 
rośli zdrowo i dobrze się rozwijali. 

Jakie były główne rady Pani dietetyk? Czy 
zapewnienie dzieciom zdrowej diety to fak-
tycznie takie trudne wyzwanie w dzisie-
jszych czasach?

To stosunkowo łatwe ale wymaga do-
brej organizacji i doboru produktów z 
właściwego źródła. Ograniczona dostęp-
ność ekologicznie czystej tzn wolnej 
od chemii żywności to faktycznie prob-
lem dlatego warto szukać niewielkich, 
lokalnych dostawców, którzy nie uży-
wają nawozów sztucznych i całej tej sz-
kodliwej chemii. Poza tym Pani Małgor-
zata zwróciła uwagę, że w diecie dzieci 
nie może zabraknąć surowych warzyw i  

owoców gdyż obecnie masowo produ-
kowane suplementy diety i witaminy 
w pastylka nigdy nie zastąpią tych 
naturalnych, pochodzących z czystych 
ekologicznie produktów. To wyjątkowo 
ważne wśród maluchów chorujących 
na cukrzycę. Ten temat szczególnie 
intensywnie omawialiśmy w trakcie 
całych warsztatów.

Podobno Fasola Piękny Jaś z Doliny Duna-
jca znakomicie nadaje się do przygotowy-
wania smacznych i zdrowych potraw dla 
najmłodszych. Czy w trakcie warsztatów 
była również mowa o tym lokalnym skład-
niku?

Oczywiście, nie mogło być inaczej. 
Wizytówka naszego regionu jaką jest 
„Jaś” to doskonałe i niezwykle bogate 
źródło magnezu oraz białka dlatego też 
powinien on być spożywany co najm-
niej 2 razy w tygodniu. Fasola jest niez-
będnym dla zdrowia składnikiem diety. 
Do tego posiada absolutnie wspaniałe 
walory smakowe więc może by przygot-
owywany na wiele sposobów, które za-
dowolą nawet największych niejadków. 
Potwierdziła to nie tylko Pani dietetyk, 
ale również kilka z blisko 40 pań biorą-
cych udział w warsztatach, które już 
dawno przekonały się, że nasz Jaś jest 
idealnym składnikiem diety dla dzieci. 

Grudzień 2012

Wiem co je 
moje dziecko

W dniach 18-19 września 2012 r. w Restauracji „Misterium” w Wojniczu odbyły się bezpłatne warsztaty 
kulinarne organizowane przez Lokalną Grupę Działania Dunajec – Biała. Zapraszamy do lektury wy-
wiadu z Panią Barbarą Zych, uczestniczką tego niezwykłego projektu.

W ostatnim czasie dużo mówi się o 
zdrowym trybie życia i wykorzystaniu 
w kuchni lokalnych produktów. Czy 
organizacja tego wydarzenia związa-
na jest właśnie z troską o poprawę 
nawyków żywieniowych mieszkańców 
obszaru LGD?

Nasz Piękny Jaś

„Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca” jest produktem powstającym wyłącznie 
dzięki połączeniu specyficznej kombinacji czynnika naturalnego (tj. klimatu i 
gleb) oraz umiejętności miejscowych producentów. Tylko takie zestawienie 
gwarantuje uzyskanie niepowtarzalnej jakości tego produktu. Wysoka zawar-
tość magnezu (Mg) w glebie na obszarze uprawy „fasoli Piękny Jaś z Doliny 
Dunajca” wpływa na podwyższenie zawartości tego pierwiastka w nasionach, 
jak również przyczynia się w połączeniu z zachowaniem odpowiedniego terminu 
zbioru nasion do uzyskania produktu o charakterystycznym słodkim smaku.

Przepis na zupę fasolową (specjalność gospodyń z Doliny Dunajca).

Składniki: 

- 1 kg fasoli “Piękny Jaś”, 
- 1/2 kg kości wieprzowej 
z karczku lub schabu, 
- 1/2 kg kości wieprzowych 
wędzonych, 
- 20 dkg boczku wędzonego, 
- 30 dkg mięsa mielonego, 
- 1 jajko, 
- jarzynka, pieprz, czosnek, 
- bułka tarta, 
- jarzyny: marchew, pietruszka, 
seler, por, ziemniaki, cebula, 
natka pietruszki. 

Wykonanie: 

Przygotowując zupę fasolową należy 
kości obrać z mięsa i gotować wywar. 
Fasolę ugotować do miękkości. Osobno 
ugotować jarzyny i ziemniaki. Z mięsa 
zrobić małe kulki i podsmażyć je z dwóch 
stron. Połączyć wszystkie ugotowane 
składniki i trochę razem podgotować. 
Boczek usmażyć i zrobić zasmażkę, 
zagęścić zupę i doprawić do smaku.

Smacznego!



3

Także i w tym roku nie mogło za-
braknąć Lokalnych Grup 

Działania z Małopol-
ski na tegorocz-

nym kiermaszu 
ś w i ąt e c z ny m 
towarzyszącym 
Targom Bożon-

arodzeniowym 
w Krakowie. Wy-

darzenie organ-
izowane na płycie Rynku 

Głównego odbyło się w dniach 14 -16 
grudnia, zgromadziło kilkudziesięciu 
wystawców prezentujących trad-
ycyjne produkty z Małopolski oraz 
przyrządzone na ich bazie  w oparciu 
o stare receptury potrawy na wigili-
jne stoły. Goście odwiedziający stois-
ka mogli zasmakować w tych wy-
jątkowych potrawach świątecznych 
przygotowanych. Oprócz degustacji 
można było porozmawiać z producen-
tami i zdobyć stare przepisy. 

Obecność na tym wydarzeniu LGD z 
małopolski podkreśla ogromną rolę jaka 
odgrywa w naszym województwie pro-
gram LEADER w zakresie rozwoju i pro-
mocji obszaru poprzez produkt lokalny. 

Bez zaangażowania 
Lokalnych Grup Działania 
w działania promocyjne 
produktu lokalnego wiele 
produktów lokalnych nie 
ujrzało by światła dzien-
nego z powodu ogran-
iczonych środków na pro-
mocje wśród drobnych 
lokalnych producentów. 
Wystarczy tylko wspom-
nieć, że tylko dzięki 
jednemu projektowi 
współpracy małopolskich 
LGD pod nazwą Smak na Produkt do 
Urzędu Marszałkowskiego Województ-
wa Małopolskiego wpłynęło ponad 20 
wniosków o rejestracje nowych pro-
duktów tradycyjnych.

Marszałek Województwa Małopolskie-
go Pan Marek Sowa otwierając wraz z 
wicemarszałkiem Wojciechem Kozaki-
em kiermasz Wigilijny Małopolski Smak 
życzył Małopolanom obfitych świątec-
znych stołów. 
  
“Święta to czas niezwykły, zwłaszcza w 
naszej małopolskiej tradycji. To moment 
kiedy na chwilę zwalniamy, spędzamy czas 

z najbliższymi, możemy podładować aku-
mulatory – podkreślał marszałek.

Smakowanie Małopolski. 

Podczas kiermaszu LGD Dunajec – 
Biała wzięła udział w nagraniu do 
programu „Smakowanie Małopolski”. 
Program ma na celu prezentację re-
gionalnych produktów turystycznych, 
walorów kulturalnych, historycznych, 
przyrodniczych oraz kuchni. 

Grudzień 2012

LGD Dunajec - Biała na Wigilijnym 
Małopolskim Smaku.

Program zostanie wyemitowany 24 grudnia 
o godzinie 17:40 i powtórzony 25 grudnia o  
8:45 oraz 17:05 na antenie TVP Kraków. Ser-
decznie zapraszamy przed telewizory.

Za nami XIII „Święto Fasoli” w Zakliczynie.

Drugi weekend września już po raz trzynasty zgromadził wielu wystawców 
oraz tłumy smakoszy jedynego w swoim rodzaju „Pięknego Jasia”.
 
Pierwsze obchody w Stolicy Fasoli odbyły się w II połowie lat 90-tych  
z inicjatywy działaczy samorządu rolniczego, od 2000 r. fasolowa biesia-
da odbywa się cyklicznie. Impreza promująca produkt lokalnyi tradycyjny 
Małopolski organizowana przez Gminę Zakliczyn i Powiat Tarnowski wy-
jątkowo w tym roku mieściła się się na terenie Kompleksu Rekreacyjno – 
Sportowego. Pozwoliło to pomieścić licznych wystawców, których z roku na 
rok jest coraz więcej. Wystawa produktów lokalnych, degustacje potraw –  
w tym na stoisku Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, występy 
zespołów, mecz piłkarski „Fasola kontra Śliwka” to tylko niektóre z atrak-
cji jakie czekały na odwiedzających nas gości. „Święto Fasoli” stało się  
tradycją naszego regionu, którą z całą pewnością będziemy kultywowali. 

Przypominamy, że fasola „Piękny Jaś” z Doliny Dunajca została wpisana na 
listę chronionych nazw pochodzenia w UE jesienią 2011 roku i cieszy się 
dużym zainteresowaniem również u naszych zachodnich sąsiadów. Turyś-
ci odwiedzający region, nie tylko podczas naszego święta, coraz częściej 
pytają o potrawy na bazie „Pięknego Jasia”. Jest w czym wybierać, z fasoli 
potrafimy przygotować około stu dań od pierogów, przez masło na torcie 
fasolowym kończąc. 

Już teraz serdecznie zapraszamy na kolejne 
„Święto Pięknego Jasia”.
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Na zaproszenie Tatrzańskiej 
Agencji Rozwoju, Promocji i Kultu-
ry w dniach 9-16 sierpnia uczest-
niczyliśmy w trzecich Europjeskich 
Targach Produktów Regionalnych 

w Zakopanem.  Edycja ta była szcze-
gólna, ponieważ Unia Europejska 

obchodziła 50 lecie dziłalności Wspólnej 
Polityki Rolnej. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele z Brukseli. Im-
preza to wielkie święto wyrobów regionalnych w którym udział wzięło 
około 160-ciu wystawców z całej Polski oraz z wielu krajów Europy. Eu-
ropejskie Targi Produktów Regionalnych to impreza przygotowywana 
przede wszystkim dla turystów, stoiska odwiedziło kilka tysięcy osób. 
Dla wszystkich chętnych organizatorzy codziennie przygotowali de-
gustacje potraw regionalnych, pokazy kuchni z różnych stron Polski i 
Europy, ale i różnego rodzaju warsztaty np. malarstwa artystycznego 
na szkle. Cieszymy się, że na tak ważnym wydarzeniu mogliśmy prezen-
tować produkty z naszego regionu, które cieszyły się ogromnym zaint-
eresowaniem odwiedzających targi.

Grudzień 2012

LGD Dunajec Biała na III Europejskich Targach 
Prduktów Regionalnych w Zakopanem.

Szkolenie połączone z wizytą studyjną w naszym 
LGD.

W dniach 29 - 31 październik 2012 r. oraz 
28 - 30 listopad 2012 r. w siedzibie CDR 
Oddział w Krakowie odbyły się szkolenia, 
które uwzględniały najbardziej aktualne 
treści wynikające z dorobku naukowego 
w zakresie metod zarządzania organizacją 

oraz kontekst zmian w podejściu LEADER 
i wynikające stąd wyzwania dla lokalnych 
grup działania. W zajęciach teoretycznych 
i warsztatowych, udział wzięli przedstaw-
iciele z 43 LGD z terenu całej Polski.

Zajęcia warsztatowe dostarczyły wiedzy i 
umiejętności, poprzez opracowane narzęd-
zia, w zakresie analizy potencjału or-
ganizacji i metodyki budowania strategii 
rozwoju organizacji typu partnerstwo tró-
jsektorowe w konkretnych uwarunkowani-
ach, czyli w okresie zmiany podejścia LEAD-
ER w rozwoju obszarów wiejskich.

Wizyta studyjna, która odbyła się na terenie 
LGD Dunajec - Biała wzbogaciła program sz-
koleniowo-warsztatowy poprzez spotkanie 
z władzami LGD i władzami samorządowy-
mi oraz zapoznała uczestników szkoleń z 

wybranymi przykładami zrealizowanych 
operacji współfinansowanych z funduszy 
Unii Europejskiej, na obszarze wdrażania 
lokalnej strategii rozwoju. Ponadto, wizy-
ta studyjna stworzyła warunki do swo-
bodnej wymiany poglądów uczestników 
szkolenia warsztatowego i przedstaw-
icieli przyjmującej LGD „Dunajec Biała”.

“Małe projekty” - szkolenia przed naborem.

W związku z naborem wniosków na działanie „Małe projekty”  w drugim 
półroczu 2012 roku zorganizowaliśmy spotkania informacyjne połączone 
ze szkoleniami na temat prawidłowego przygotowania dokumentacji. Od-
były się one 6 sierpnia w Ciężkowicach i Pleśnej oraz 7 sierpnia w Zak-
liczynie i Wojniczu.  Także w październiku 2012 roku w budynku Urzędu 
Gminy w Ciężkowicach zorganizowaliśmy spotkanie szkoleniowo - infor-
macyjne dla Kół Gospodyń Wiejskich na temat działania “Małe Projekty”. 
Wszystkich zainteresowanych szkoleniami dotyczącymi dofinansowań 
zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.dunajec-
biala.pl. Znajdą tam Państwo aktualne informacje dotyczące szkoleń i 
naborów.
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„Smak na Produkt” to bardzo zachęcająca 
nazwa. Co się za nią kryje?

To innowacyjny projekt współpracy 
mający na celu zwiększenie świado-
mości mieszkańców i rolników z ter-
enów wiejskich i miejsko-wiejskich z w 
zakresie promocji produktów lokalnych 
i nowych form dystrybucji . Mówiąc w 
skrócie przedsięwzięcie, którego głów-
nym założeniem jest takie pobudzenie 
lokalnych społeczności aby w pełni 
wykorzystywały możliwości jakie na 
danym terenie stwarza istnienie róż-
nego rodzaju, dotąd nie wystarczają-
co docenianych produktów lokalnych. 
Obszarem tematycznym projektu 
współpracy jest rolnictwo, kultura i 

dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, 
nowe technologie i know-how , produkt 
lokalny. Projekt współpracy opiera się 
na zasobach ludzkich, przyrodniczych, 
kulturowych, rolniczych, turystycznych. 
Wykracza poza wymianę doświadczeń, 
co wynika z wyznaczonego przez Part-
nerów celu i przewidzianych do real-
izacji zadań.

Do kogo adresowane jest to przedsięwzię-
cie? Kto z założenia ma na nim najbardziej 
zyskać? 

Projekt współpracy jest skierowany 
na pobudzenie aktywności środow-
isk lokalnych poprzez ożywienie i 
integrację społeczności lokalnej an-
gażując grupy docelowe: organizacje 
pozarządowe (w tym LGD), przedsiębi-
orców, lokalnych liderów, rodziny rol-
nicze, lokalnych mieszkańców, osoby 
starsze, turystów, kobiety, mężczyzn, 
młodzież i hodowców. Realizac-
ja projektu współpracy pozwala na 
pobudzenie aktywności środowisk 
lokalnych w trakcie i po zakończeniu 
realizacji projektu poprzez udział w 
spotkaniach promocyjnych, targach, 
odwiedzanie strony internetowej oraz 
rozdysponowanie albumu zawiera-
jącego opisy produktów tradycyjnych. 
Środowiska lokalne aktywnie biorą 
czynny udział we wszystkich działa-
niach projektu co najlepiej mogliśmy 
obserwować dotychczas w trakcie or-
ganizowanych na terenach poszcze-
gólnych LGD targów „Smak na pro-
dukt”. Wydarzenia te odbiły się wielkim 

echem, przyciągnęły dużą uwagę 
mediów jak i tłumów entuzjastycznie 
je odwiedzających. 

Co do tej pory udało się osiągnąć? 

Rezultatem projektu jest niewąt-
pliwie skuteczna promocja 
kilkudziesięciu lokalnych produktów 
na obszarze 8 lokalnych grup działa-
nia w tym jednej z Austrii. Udało 
nam się to znakomicie. Jeśli chodzi 
o efekty dotychczasowych działań 
to poza zbudowaniem rozpoznawal-
nej marki wspomnianych LGD i ich 
sztandarowych produktów powstał 
przewodnik po sprzedaży bezpośred-
niej oraz album. Dzięki naszym usil-
nym staraniom w ramach projektu 
do Urzędu Marszałkowskiego Wojew-
ództwa Małopolskiego złozyliśmy 8 
wniosków o rejestracje nowych pro-
duktów tradycyjnych.

Grudzień 2012

Projekt Smak na Produkt

Rozwój regionu oparty o produkty lokalne to główne założenie projektu zrzeszające-
go osiem Lokalnych Grup Działania. Zapraszamy do lektury wywiadu z Panią Barbarą 
Zych, koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia LGD Dunajec – Biała.   

Jak przetwarzać produkty lokalne?

6 grudnia 2012 roku we Wróblowicach odbyły się warsztaty na temat możli-
wości przetwarzania lokalnych produktów w oparciu o stare tradycyjne i lokalne 
przepisy żywności wysokiej jakości jak na przykład stare odmiany jabłek, grusz.

W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, że stare produkty można re-
jestrować w UMWM na listach produktów tradycyjnych, poznali dobre praktyki 
w zakresie małego przetwórstwa żywności wysokiej jakości. Jednym z tematów 
warsztatów dotyczył możliwości zarabiania na produkcie i wykorzystywania go 
w promocji.
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Zostań LEADERem weź sprawy w swoje ręce...

LEADER to znany i sprawdzony program 
pomocowy Unii Europejskiej utworzony 
w celu aktywizacji lokalnych społecznoś-
ci i zdynamizowania rozwoju obszarów 
wiejskich. To inicjatywa mająca na celu 
zapewnienie bezzwrotnej pomocy miesz-
kańcom wsi, którzy posiadają  innowacyjny 
pomysł na poprawę jakości życia w swojej 
miejscowości i są gotowi realizować go 
we współpracy z innymi podmiotami z da-
nego obszaru. Program LEADER stwarza 
możliwość skutecznej   integracji lokalnych 
zasobów i umożliwia realizację niewiel-
kich projektów, opartych na ich optymal-
nym wykorzystaniu. Promuje nowatorskie 
działania służące rozwiązywaniu tradycy-
jnych problemów dzisiejszej wsi w nowocz-
esny i oryginalny sposób.  

Doceń integrację, działaj razem z nami.
 
Lokalna Grupa Działania Dunajec - Biała to 
powstałe w ramach Programu LEADER+ 
w 2005 roku stowarzyszenie, obejmujące 
swoją aktywnością obszar gmin: Ciężkow-
ice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn. Grupa 
stawia sobie za główny cel inicjowanie i 
realizację na swoim terenie nowatorskich  
projektów ukierunkowanych na wykorzys-
tanie unikalnych walorów przyrodniczych 
i kulturowych Pogórza Ciężkowicko - 
Rożnowskiego oraz poprawę jakości życia 
lokalnych mieszkańców. Rozwój turystyki 

i potencjału ludzkiego oraz różnicowanie 
działalności gospodarczej obszaru w opar-
ciu o produkty lokalne i rzemiosło to główne 
aspekty działalności LGD. Stowarzyszenie 
w skład, którego wchodzą mieszkańcy, 
przedstawiciele lokalnych samorządów, or-
ganizacji i przedsiębiorców stawia sobie za 
zadanie mobilizację miejscowej społec-
zności oraz integrację zasobów w 
celu podniesienia gospodarczej 
atrakcyjności całego regionu. 

Nie zmarnuj szansy, skorzys-
taj z dotacji.

Wykorzystaj możliwości jak-
ie stwarzają fundusze uni-
jne i przekuj swój niezwykły 
pomysł w prawdziwy sukces. 
Pomoże Ci w tym Lokalna Grupa 
Działania Dunajec - Biała, która real-
izując Lokalną Strategię Rozwoju wspiera 
mieszkańców w aktywnym korzystaniu ze 

środków unijnych pochodzących z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, oś 4 LEADER.

Jak otrzymać dotację ze środków Unii  Europejskiej na wcielenie w życie 
pomysłu? To naprawdę proste!

Krok 1

Wybierz działanie, w ramach którego 
chcesz zrealizować swoje przedsięwzię-
cie (małe projekty, odnowa i rozwój wsi, 
różnicowanie w kierunku działalności ni-
erolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw).

Zachęcamy również do odwiedzenia st-
rony www.dunajecbiala.pl i do zapozna-
nia się ze szczegółami dotyczącymi 
wypełnienia wniosku. Dostępni jesteśmy 
również pod numerem telefonu 14 665 
37 37 oraz pod adresem e-mail: biuro@
dunajecbiala.pl

Krok 2

Sprawdź czy Twój pomysł realizuje przyna-
jmniej jeden z celów Lokalnej Grupy Działa-
nia Dunajec - Biała. Jeśli tak to zapraszamy 
do naszego biura (Zakliczyn, ul. Browarki 7)            
w celu skonsultowania projektu. 

Nabory planowane  w 2013 roku.

Kwota: około 1 500 000 zł.
Szczegóły podamy wkrótce

Odnowa i rozwój wsi

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej OSTATNIE NABORY

Małe Projekty OSTATNIE NABORY
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Gmina Pleśna 
Co działo się w roku 2012:

Gmina Pleśna z 
p o w o d z e n i e m 
w y k o r z y s t u j e 
środki jakie do-
stepne są z pro-
gramu Leader. W 
2012 roku udało 
się zrealizować 

projekt pod tytułem 
„Promowanie terenu 

LGD Dunajec-Biała poprzez wyko-
nanie pamiątki charakterystycznej 
dla regionu i udział w targach tury-
stycznych”. Celem tego projektu było 
promowanie terenu LGD Dunajec – Biała 

poprzez wykonanie pamiątki charakt-
erystycznej dla regionu oraz udział w 
targach turystycznych. Uczestnictwo 
w targach ma na celu przybliżenie 
osobom spoza terenu LGD informacji o 
atrakcjach i tym samym zachęcenie do 
odwiedzenia naszego regionu. Na tar-
gach prezentowana jest między innymi 
lokalna twórczość. Wartość projektu to 
7586,68 zł, a dofinansowanie ze środ-
ków unijnych to 4639,00 zł

Plany na rok 2013:

Również rok 2013 będzie obfity w pro-
jekty, które będą współfinansowane 
ze środków unijnych zarówno jeśli cho-
dzi o realizację jak i ocenę wniosków 
projektów, które będą realizowane w 
kolejnych latach. 

W roku bieżącym realizowany zostanie 
projekt z działania „Odnowa i rozwój 

wsi” pn „Odnowa centrum wsi Świe-
bodzin”. Projekt ten zakłada między in-
nymi montaż w otoczeniu publicznym 
elementów wykorzystujących źródła 
energii odnawialnej, wykonanie infra-
struktury komunikacyjnej, montaż ele-
mentów małej  architektury: słup ogło-
szeniowy, ławeczki wypoczynkowe itp. 
Wartość projektu to 598232,33 zł, do-
finansowanie 250000,00 zł.

Drugi projekt z działania „Małe pro-
jekty” zakłada wykonanie i montaż 
tablic opisujących atrakcje turystyczne 
Gminy Pleśna w miejscowościach Łow-
czówek, Pleśna, Lichwin, Rychwałd 
i Rzuchowa.  Tablice informacyjne 
będą pomocnym źródłem informacji 
dla turystów odwiedzających region 
oraz dla mieszkańców; przyczynią się 
do upowszechnienia wiedzy o dzied-
zictwie historycznym i kulturowym 
miejscowości wchodzących w skład 
LGD Dunajec-Biała. Dzięki tablicom 
upowszechniona zostanie wiedza i pa-
mięć o budowlach, które pełniły ważna 
rolę w życiu mieszkańców, a już ich nie 
ma (dwór i kościół w Pleśnej) . Wartość 
projektu: 17099,46 zł, dofinansowan-
ie: 9731,00 zł (75% kosztów kwali-
fikowanych).

W 2013 roku zakończy się także ocena 
dwóch wniosków z działania „Odnowa i 
rozwój wsi” :

•     „Remont i wyposażenie pomieszczeń 
Domu Kultury w Janowicach” złożony   
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (przez oś LEADER). Projekt 
zakłada modernizację sali, kuchni, 
pomieszczeń magazynowych i pomoc-
niczych oraz sanitariatów oraz zakup 
wyposażenia (umeblowanie kuchni i 
sali konferencyjnej, nagłośnienie, gas-
tronomia i AGD). Całkowita wartość 
projektu wynosi 135968,88zł, z czego 
dofinansowanie to 84000,00 zł (76% 
kosztów kwalifikowanych). 

•  „Budowa boiska sportowego w mie-
jscowości Rzuchowa” złożony  w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (przez oś LEADER). Projekt 
przewiduje budowę boiska sportowego 
z nawierzchnią trawiastą przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowej. 
Obiekt będzie oświetlany z wykorzyst-

aniem lamp fotowoltaicznych. Boisko 
będzie ogólnodostępne. Całkow-
ita wartość projektu wynosi 610 
361,74, z czego dofinansowanie to 
223 980,00 zł (45% kosztów kwali-
fikowanych). W 2013 roku będą także 
realizowane projekty złożone przez 
Centrum Kultury, Sportu i Promocji 
Gminy Pleśna. 

Unijne środki są  istotne dla rozwoju 
polskiej wsi - dzięki dofinansowaniu 
można sfinansować wiele inicjatyw, 
które bez ich wsparcia nie byłyby 
możliwe. Mieszkańcy wsi mają utrud-
niony dostęp do wielu usług (również 
edukacyjnych), a środki unijne  ułat-
wiają ten dostęp. Dzięki funduszom 
polska wieś pięknieje (fundusze na 
odnowę wsi), modernizuje się i rozwi-
ja (dotacje na podjęcie działalności 
gospodarczej, szkolenia).

Grudzień 2012

Podsumowania i plany - program Leader w gminach 
zrzeszownych w LGD Dunajec – Biała.

Program LEADER stwarza możliwość skutecznej integracji lokalnych zasobów i umożliwia realizację 
niewielkich projektów opartych na ich optymalnym wykorzystaniu. Promuje nowatorskie działania 
służące rozwiązywaniu tradycyjnych problemów dzisiejszej wsi w nowoczesny i oryginalny sposób.  

Gmina Zakliczyn

Owocny rok 2012:

W ramach działa-
nia Małe projekty 
Gmina Zakliczyn  
otrzymała dofi-
nansowanie na 
zadanie pn. Budo-
wa wiaty drewni-
anej z paleni-
skiem i ławkami 
oraz zamontowanie 
stojaków rowerowych w miejscow-
ości Ruda Kameralna. Realizatorem 
zadania było Zakliczyńskie Centrum 
Kultury.  Wartość zadania 43 688,00 
zł. a wysokośćć wsparcia 25.000 zł. 
Z punktu widzenia realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju jest to bardzo waż-
na inwestycja dla całego obszaru LDG 
Dunajec-Biała.  

Drugie zadanie to  Budowa placu 
zabaw na terenach obiektów spor-
towych w miejscowości Zakliczyn. 
Wartość zadania 180 710,00 zł.     
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Dofinansowanie ze środków Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 wyniosło 123 636,00 zł. 
Miejsce to przeznaczone jest do za-
baw tematycznych i sprawnościowych 
dzieci. Znajduje się tu wydzielona 
część z elementami zabawowymi oraz 
zestawem zręcznościowym, na której 
równocześnie może przebywać kil-
kanaścioro dzieci, zjeżdżalnia-wieża, 
pomost ruchomy z dwoma trapami, 
huśtawka podwójna, huśtawkę waż-
ka, poręcze gimnastyczne oraz lin-
arium-stożek. W rekreacyjnej części 
placu usytuowano drewnianą altanę, 
ławki wypoczynkowe z oparciem i ko-
sze na śmieci. Urządzenia do zabawy 
zostały rozmieszczone na bezpiec-
znej, sztucznej nawierzchni amor-
tyzującej, z pozostawieniem wolnych 

przestrzeni dla zapewnienia strefy 
ochronnej dla dzieci korzystających z 
placu. Część rekreacyjna z altana zos-

•  oznaczenie atrakcji turystycznych i 
wykonanie tablic w sołectwach,

•  remont pomieszczeń w budynku 
Ratusza w Zakliczynie,

•  zabezpieczenie ruin zamku w 
Melsztynie – mur arkadowy.

Środki finansowe możliwe do uzys-
kania z funduszy unijnych stwarzają 
szansę na szybkie odrabianie dystan-
su rozwojowego dzielącego polską 
wieś od standardów cywilizacyjnych, 
strukturalnych i  rozwojowych, dom-
inujących w krajach Unii Europejskiej.  
Pozyskiwane środki dają szansę na 
zmniejszanie dysproporcji regional-
nych w krajach mniej rozwiniętych 
aby mogły one być konkurencyjne 
względem obszarów bardziej rozwi- 
niętych.

tały zlokalizowane na powierzchni ze 
sztucznej trawy.

W budżecie Gminy Zakliczyn na 2013 
rok zaplanowanych jest szereg inwest-
ycji współfinansowanych ze środków 
programu LEADER. Wśród wniosków 
złożonych w 2012 roku, pozytywną 
opinię uzyskały dwa wnioski zgłaszane 
przez Gminę Zakliczyn w ramach 
Małych projektów :

•  zakup urządzeń i utworzenie siłowni 
na świeżym powietrzu usytuowanej na 
terenach obiektów sportowych w mie-
jscowości Zakliczyn,

•  zakup estrady wraz z podestem i 
zadaszeniem z przeznaczeniem na 
imprezy organizowane na terenie LGD 
Dunajec – Biała,

Wniosek zgłoszony w ramach działania 
Odnowa i rozwój wsi :

•  adaptacja budynku Szkoły Podst-
awowej w Słonej na Ośrodek Integracji 
Społecznej.

Gmina Zakliczyn w ramach 
planowanych w 2013 roku naborów 
do działania Odnowa i rozwój wsi oraz 
Małe projekty zamierza złożyć wnioski 
na kolejne zadania :

•  budowa parkingu publicznego dla 
samochodów osobowych przy cmen-
tarzu w Zakliczynie,

Gmina Ciężkowice

Zestawienie pro-
jektów dofinanso-
wanych z programu 
LEADER, których re-
alizacja odbyła się w 
2012r. oraz których 
realizacja przewid-
ziana jest w 2013 i 
2014r.

W roku 2012 zreal-
izowano projekt pod nazwą 

“Rewitalizacja centrum rekreacyjno 
sportowego w Ciężkowicach ‘’. Również 
w roku 2013 zaplanowane są działania 
fiansowane z programu Leader, a są 
to:  “Rewitalizacja centrum Ciężkow-
ice   etap - II”, “Oznakowanie obiektów 
o kluczowym znaczeniu turystycznym 
na terenie Gminy Ciężkowice’’, “Za-
gospodarowanie działki nr 646/3 w 
Ciężkowicach pod małą infrastrukturę 
turystyczno-rekreacyjną wioska row-

erowa’’, “Budowa wieży widokowej w 
miejscowośći Bruśnik”. Na etapie oceny 
formalnej jest także wniosek “Zagosp-
odarowanie centrum wsi Jastrzębia”, 
którego realizacja zaplanowana jest do 
końca roku 2013.

Unijne środki stanowią niejednokrot-
nie jedyne źródło sfinansowan-
ia inwes- tycji mających ogromne 
znaczenie dla społeczności lokalnych. 
Stanowią istotny czynnik przyczynia-
jący się do rozwoju społeczno – go- 
spodarczego.
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Gmina Wojnicz

Środki unijne stwarzają dla polskiej 
wsi możliwości fi-

nansowania przed-
sięwzięć mających 
znaczący wpływ 
na podniesienie 
jakości życia ich 

mieszkańców. Mądre 
korzystanie z fun-

duszy unijnych pozwala 
także podkreślać walory 

krajobrazowo-architektoniczne i un-
ikatowość polskiej wsi, gdzie tradycja i 
historia zaczyna przeplatać się z now-
oczesnością. Fundusze unijne to nie 
tylko wymierne efekty dla polskiej wsi 
w postaci zrealizowanych projektów 
inwestycyjnych ale także możliwości 
dla jej mieszkańców do zmiany dotych-
czasowego sposobu funkcjonowan-
ia poprzez zakładanie i prowadzanie 
własnych firm, często mocno wpisu-
jących się w lokalne tradycje. Przy 
wykorzystaniu środków unijnych moż-
na także z sukcesem promować swoje 
”małe ojczyzny”  i  wszystko to co jest 
z nimi związane w wymiarze nie tylko 
ogólnopolskim ale również międzynar-
odowym. 

Gmina Wojnicz w roku 2013 zamier-
za kontynuować realizację projektów, 
które rozpoczynano w roku 2011 i 
2012  złożeniem wniosków w konkur-
sach ogłaszanych przez Lokalną Grupę 
Działania Dunajec Biała w ramach 
działania Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju dla małych projektów ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 – Oś 
Leader.

W ramach tego działania Gmina Wo-
jnicz uzyskała dofinansowanie na 
realizację imprezy plenerowej pn. Jar-
mark Kasztelanii Wojnickiej. Imprezę 
realizować będzie Gmina Wojnicz – 
jako koordynator w partnerstwie m.in. 
z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi 
Wojnickiej, Szkołą Podstawową im. 
św. Jana Kantego w Wojniczu. Głów-
nym założeniem organizatorów jest 
- oprócz zaspokojenia potrzeb kultur-
alnych mieszkańców – wzmocnienie 
tożsamości lokalnej i kultywowanie 
unikalnych, a narażonych na zapom-
nienie wartości regionu. Całkowi-
ta wartość zadania to 68 899,30 a 
wysokość dofinansowania wynosić 
będzie 25 000,00 zł.

W roku 2013 zaplanowano również 
realizację operacji pn. Śladami 
przeszłości – wyznaczenie ścieżki his-
torycznej po Wojniczu.  Projekt obe-
jmować będzie wykonanie i montaż 
tablic informacyjnych w miejscach 
ogólnie dostępnych i szczególnie 
ważnych dla historii Wojnicza. Zadanie 
ma na celu promocję walorów tury-
styczno-rekreacyjnych Wojnicza oraz 
próbę tworzenia nowej marki tury-

stycznej i przyciąganie turystów na 
teren miasta i gminy Wojnicz. Całkow-
ita wartość zadania to 15 536,13 a 
wysokość dofinansowania  wynosić 
będzie 8 841,70 zł.

Do działań zaplanowanych do real-
izacji w roku 2013 należy również 
operacja pn. Budowa obiektów 
małej architektury w miejscowości 
Łukanowice. Zadanie realizowane 
będzie przez Gminę Wojnicz w part-
nerstwie m.in. z Radą Sołecką Wsi 
Łukanowice i Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Łukanowicach. Efektem 
realizacji operacji będzie utworzenie 
tzw. „wioski rowerowej” w miejscow-
ości Łukanowice.  Miejsce to będzie 
mogło stanowić początek do dalszej 
wędrówki przez atrakcyjne zakąt-
ki obszaru Lokalnej Grupy Działania 
istniejącymi ścieżkami rowerowy-
mi i pieszymi. Planowana wartość 
całkowita zadania to 64 538,04 zł 
a wartość dofinansowania wynosić 
będzie 25 000,00 zł.

Gmina Wojnicz w ramach 
planowanych w 2013 roku naborów 
w ramach  działań Odnowa i rozwój 
wsi i małe projekty zamierza wni-
oskować o uzyskanie dofinansowa-
nia na remont świetlicy  wiejskiej w 
miejscowości Isep oraz budowę placu 
zabaw w Wojniczu.

Ankieta ewaluacyjna skierowana do mieszkańców 
obszaru LGD Dunajec - Biała

Stowarzyszenie LGD Dunajec - Biała” przystąpiło do realizacji ewaluacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie 
ankiety ewaluacyjnej, dzięki której możliwe będzie zbadanie poziomu wdraża-
nia Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poznanie Państwa opinii na temat pracy 
i funkcjonowania stowarzyszenia LGD Dunajec - Biała. Informacje jakie uzys-
kamy zostaną przeanalizowane i uwzględnione w dalszej pracy stowarzysze-
nia, 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.
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Małopolska uczta w Monachium Przy okazji promocji Tarnowa w stolicy Bawarii, LGD Dunajec – 
Biała podbiła serca zgromadzonych głębią smaków naszego re-
gionu.

W zeszłym roku Praga w tym
Monachium.

Na zaproszenie Konsulatu Generalne-
go RP w stolicy Bawarii „Polski Biegun 

Ciepła” promował 
swoją ofertę kultur-
alną, turystyczną i 
kulinarną. Monachi-
jczycy byli zach-
wyceni! O prezen-
tację tej ostatniej 
zadbała LGD Duna-

jec – Biała, która przy-
gotowała na tę okazję 

znane i lubiane produkty 

regionalne.
Przy akompaniamencie tarnowskich 
zespołów MONK oraz Leliwa Jazz Band 
zgromadzeni goście bawili się wprost 
doskonale, a o spektakularnym suk-
cesie tego wydarzenia przesądziła 
degustacja produktów regionalnych 
zorganizowana przez naszą Lokalną 
Grupę Działania. Zebrani w Cen-
trum Kultury Polskiej mogli również 
spróbować produktów z fasoli Piekny 
Jaś oraz innych pochodzących z terenu 
LGD Dunajec-Biała. Nie zabrakło mate-
riałów promocyjnych naszego obszaru.

Niemiecki rynek niezmiernie 
ważny.

Miejsce do promocji miasta nie zos-
tało wybrane przypadkowo, gdyż nie-
miecki rynek jest dla Tarnowa niez-
miernie ważny. To właśnie z tego 

kraju do naszego regionu przyjeżdża 
najwięcej zagranicznych turystów. 
Akcję promocyjną w Monachium zor-
ganizowały: Tarnowskie Centrum 
Informacji oraz magistracki Wydział 
Marki Miasta. Kulinaria zapewniła LGD 
„Dunajec-Biała”. Dofinansowanie do 
wyjazdu miasto otrzymało z Konsula-
tu RP w Monachium.

Małopolski dzień w Budapeszcie

13 grudnia mieszkańcy stolicy Węgier, jak również turyści 
odwiedzający w tym czasie Budapeszt, mogli wziąć udział w 
wydarzeniu “Małopolski Dzień w Budapeszcie”. Motywem prze-
wodnim wydarzenia zorganizowanego przez Województwo 
Małopolskie oraz Stowarzyszenie MANKO w budapeszteńskim 
Instytucie Polskim była  prezentacja unikatowej oferty tury-
stycznej regionu pod nazwą “Węgierska Małopolska” opartej o 
dziedzictwo węgierskie w Małopolsce.

Mieszkańcy naddunajskiej stolicy i turyści zaproszeni zostali na 
Spotkanie z Małopolską. Była to okazja do degustacji wyśmien-
itych małopolskich przysmaków przygotowanych przez region-
alnych przedsiębiorców i producentów żywności, w tym m.in.: 
pieczywa, precli, jodłownickiego kołacza z serem, wędlin, śled-
zi, miodów, soków, herbaty tarninówki oraz śliwowicy łąckiej. 
Były również produkty, które zostały oficjalnie docenione przez 
Unię Europejską i zarejestrowane jako produkty regionalne                       
z Małopolski np. jabłka łąckie, suszona śliwka i fasola “Piękny 
Jaś”. Walory turystyczne i kulturowe Małopolski zaprezen-
towano na stoisku promocyjnym Województwa Małopolskie-
go, a w strefie uzdrowiskowej zaprezentowana została oferta 
małopolskich uzdrowisk, natomiast osoby zainteresowane stu-
diowaniem w Małopolsce miały okazję zasięgnąć fachowych in-
formacji dotyczących małopolskich uczelni na stoisku edukacy-
jnym. Wszystko to odbywało się będzie przy akompaniamencie 
muzyki regionalnej.

Ponadto, dla przybyłych gości przygotowano konkursy z cen-
nymi nagrodami oraz promocję książki “Węgierska Małopolska” 
i spotkanie autorskie z Katarzyną Siwiec - współautorką publik-
acji pod tym samym tytułem. Wszystkiemu temu towarzyszyła 
degustacja potraw i dźwięki muzyki regionalnej. Odbył się też 
“małopolski wieczór” z koncertem zespołu Kasi Sochackiej. 
Była to doskonała okazja, by poznać i doświadczyć tego, co w 
Małopolsce najlepsze.

LGD Dunajec - Biała rezprezentowała Pani Małgorzata Martyka. 
Na stoisku promowane były dania z fasoli Piękny Jaś.
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Stylowy budynek malowniczo położony 
w Dolinie Dunajca z widokiem na oko-
liczne wzgórza i ruiny melsztyńskiego 
zamku. W środku niezwykła atmosfera, 
a co najważniejsze pyszna kuchnia, nie 
tylko staropolska. Tak w kilku słowach 
można opisać to urokliwe miejsce, 
gdzie gospodarzem jest Pani Anna 
Grzegorczyk-Hajdecka z którą roz-
mawiamy o przepisie na sukces.

Serwują Państwo w restauracji Zajazdu 
Ania potrawy wg starych tradycyjnych 
receptur używając do tego produktów re-
gionalnych, skąd pomysł na takie menu?

Nasz zajazd położony jest w dolinie 
Dunajca Białego, a jak wiadomo region 
ten słynie z z uprawy fasoli Piękny 
Jaś. W naszej restauracji można sko-
sztować mnóstwo potraw opartych na 
tym składniku. Jeśli chodzi o tradycyjne 
receptury to fakt, przepisy wg których 
przyrządzamy dania często pochodzą 
jeszcze od naszych babć.

Jakie potrawy przyrządzacie Państwo na 
bazie Pięknego Jasia?

Tak jak wcześniej wspomniałam, jest 
ich naprawdę dużo. To czym można się 
delektować na co dzień to przepyszne 
pierogi z farszem fasolowym. W menu 
figurują takie pyszności jak fasolka 
po zakliczyńsku, karkówka nadziewa-
na farszem fasolowym, a także ciasto 
fasolowe. Kiedy zaczęliśmy serwować 
pierogi z fasolą, dałam mojemu mężo-
wi do skosztowania, nie mówiąc mu 
o zawartości. Nie był w stanie pow-
iedzieć co jest w środku, ale bardzo 
mu posmakowały. Ludzie, którzy sko-
sztują potraw przygotowywanych na 
bazie Pięknego Jasia wracają do nas 
po więcej. Pamiętam jak gościliśmy 
w naszym hotelu małżeństwo z 
Warszawy, podczas pobytu raczyli się 
m.in. pierogami z fasolą. Niedługo po 
tym wrócili do nas zamawiając blachę 
ciasta fasolowego i oczywiście pierogi 
na wynos.

Jakie potrawy oprócz tych z fasolą można 
znaleźć w Państwa menu?

Motywem przewodnim w naszym 
jadłospisie są oczywiści tradycyjne 
potrawy kuchni polskiej. Aczkolwiek 
nie trzymamy się sztywno zasady, 
że wszystko musi być wg polskich 
receptur. Serwujemy pyszną lazanię 
z pieczarkami lub mięsem - polecam! 
Schabowy, mielony, zraziki w sosie 
pieczarkowym, kapusta zasmażana, 
całą paleta zup, pierogi z mięsem,          
z owocami, słowem goście którzy nas 
odwiedzą mają w czym wybierać. Co 
warte zaznaczenia wszystko przy-
gotowujemy od samego początku do 
końca, nie opieramy się na gotowych 
składnikach. Sami robimy makaron, ten 
do lazanii oczywiście też. Wszystk-
ie ciasta, farsze itd są przygotowy-
wane od podstaw w naszej kuchni. 
Zaznaczam to dlatego, iż jest to rzad-
ko spotykane.

Istnieje możliwość zamówienia u państwa 
cateringu?

Oczywiście świadczymy usługi ca-
teringowe. Codziennie otrzymuje-
my zamówienia od klientów, którym 

dowozimy potrawy do miejsca pracy, 
domów. Jesteśmy w stanie zreal-
izować każde zamówienie. Orgnizow-
aliśmy catering dla gości Europe-
jskiego Centrum Muzyki Krszystofa 
Penderckiego w Lusławicach, gdzie 
oprócz posiłków dostarczyliśmy 
pełną zastawę. Częstymi gośćmi za-
jazdu są okoliczni mieszkańcy, którzy 
przychodzą całymi rodzinami aby 
spędzić miło i smacznie czas przy 
naszych stołach.

Strona “Zajazdu Ania”: www.zajazdania.pl

Zajazd Ania - restauracja 
regionalna -wyjątkowe 
miejscew Dolinie Dunajca
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Warsztaty dla Gospodyń Wiejskich w Ciężkowicach

Uczestnicy spotkania mieli okazję 
dowiedzieć się jakie korzyści płyną z 
integracji w stowarzyszeniach mają-
cych formę prawną. Jako świetny tego 
przykład zostało zaprezentowane Koło 
Gospodyń Wróblowianki z Wróblowic w 
gminie Zakliczyn. Panie zrealizowały 
dwa małe projekty w ramach LSR LGD 
Dunajec-Biała. Zrzeszenie pomaga być 
aktywnym w lokalnych środowisk-

ach, odnaleźć swoje pasje oraz rozwi-
jać się. Duży nacisk podczas warsz-
tatów kładziony był na promowanie                         
i upowszechnianie najlepszych praktyk 
w zakresie zakładania stowarzyszeń. 
Szeroko omówiono kwestię pozyski-
wania grantów i dotacji z funduszy 
europejskich w tym głównie z progra-
mu LEADER w ramach naborów prow-
adzonych przez LGD Dunajec - Biała.

Warsztaty obrzędów i jodła starodawnego

01 grudnia 2012 Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała wraz      
z Kołem Gospodyń Wiejskich w Falkowej zorganizowała dla lokal-
anych liderów warsztaty obrzędów i jodła starodawnwgo. Warsz-
taty odbyły się w Remizie OSP w Falkowej (Gmina Ciężkowice)      
i miały charakter szkoleniowo - informacyjny. Warsztaty cieszyły 
się dużym zainteresowaniem mieszkańców, a udział w nich     
wzieło ponad 100 osób.

Z wizytą w Podhalańskiej Lokalnej Grupie Działania

Lokalna Grupa Działania Dunajec - Biała 
była organizatorem wyjazdu studyj-
nego dla lokalnych liderek sołeckich 
jakimi są Panie najczęściej działające 
w Kołach Gospodyń Wiejskich z te-  
renu Gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz 
i Zakliczyn. Wizyta w Podhalańskiej 
Lokalnej Grupie Działania miała na celu 
pobudzenie do aktywności i korzys-

tania ze środków programu LEADER 
poprzez zapoznanie Pań z innymi 
projektami realizowanymi w małopol-
skich LGD. Była to świetna okazja do 
zintegrowania i zaktywizowania pań 
/ lokalnych liderek wiejskich z ter-
enu LGD oraz zaciśnienia współpracy 
między nimi, a także wzajemnej wy-
miany informacji.

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała promowała swoje walo-
ry kulinarne i turystyczne wśród uczestników konferencji zor-
ganizowanej w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego                  
w Karniowicach.

Stoisko promocyjne w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
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W dniach 25 - 26 sierpnia 2012 r. w Krakowie na placu Wolni-
ca, odbył się finał 8 Małopolskiego Festiwalu Smaku. Producenci  
żywności prezentowali tam małopolskie przysmaki, a na przy-
byłych 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 Masłem Rzuchowskim  
z Fasolą Piekny Jaś w roli głównej. “Fasolowe” produkty cieszyły się  
niezmiennie dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej 
publiczności. 

W plebiscycie dla publiczności producenci zaprezentowali prawie 
60 produktów i potraw. Grand Prix konkursu “Małopolski Smak” 
zdobyła w tym roku kozina z sosem miętowym z Gospodarstwa 
Agroturystycznego Magdaleny Zygmunt z Juraszowej.

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała promowała się w dniach 
25 - 26 sierpnia 2012 podczas finału 8 Małopolskiego Festiwalu Smaku.
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Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec - Biała ogłosił konkurs 
”Lokalny Bohater 2012”.

Zgłoszenia do konkursu dotyczyły: 
rękodzielników, gospodarstw agrotury-
stycznych, hoteli, schronisk, zajazdów, 
producentów produktów lokalnych  
z terenu gmin Ciężkowice, Pleśna,  
Wojnicz oraz Zakliczyn. Lokalnym Bohater-
em 2012 roku została Pani teresa Bigos  
z Ciężkowic.

Produkt lokalny na terenie LGD Dunajec-Biała

Na stronie Loklanje Grupy Działania Dunajec - Biała 
pod adresem www.dunajecbiala.pl prezentujemy 
nowy katalog produktów loklanych i oferty nocle-
gowej z terenu Gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz  
i Zakliczyn.

Uprzejmie informujemy, że Lokalna Organizacja Turystycz-
na “Tarnowska Organizacja Turystyczna” w ramach operacji 
pt; “Udział w międzynarodowych, krajowych i wirtualnych 
targach turystycznych oraz opracowanie publikacji, a przez 
to promocja terenu LGD Dunajec-Biała” poprzez działanie 
Małe projekty w ramach LSR LGD Dunajec-Biała przy wspar-
ciu finansowym ze środków Uni Europejskiej PROW na lata 
207-2013 Oś 4 LEADER opracowała 4 publikacje które 
można pobrać w wersji elektronicznej na stronie www.lot.
tarnow.pl oraz www.dunajecbiala.pl.

Publikacje w wersji elektronicznej

Przykładowe prace Pani Teresy Bigos

www.lot.tarnow.pl   www.dunajecbiala.pl
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