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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.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zostań leaderem
 Dziewiąty Małopolski Festiwal Smaku
  Nowe tablice turystyczne
   Wielkie święto Strażaków
    Jarmark Kasztelanii Wojnickiej
     Estrada z małych projektów
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Zapraszamy do lektury kolejnego wydania kwartalnika LGD „Dunajec-Biała”. Zamieszczamy w nim relacje z ciekawych wydarzeń 
oraz zaproszenia na organizowane spotkania i wydarzenia. LGD realizuje obecnie nowe projekty współpracy i przeprowadza nabór 
wniosków. Kontynuowany jest projekt budowy dwóch Wiosek tematycznych. Odbywają się spotkania i warsztaty. Tworzona jest 
mapa atrakcji turystycznych i produktów lokalnych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem LGD.

Zapraszamy również do współpracy w redagowaniu kwartalnika i upowszechnianiu w ten sposób organizowanych wydarzeń 
turystycznych, sportowych i kulturalnych.

Wszystkim Turystom odwiedzającym nasz region życzymy miłego pobytu na naszym obszarze.
Stanisław Haraf – Prezes Zarządu

Już dzisiaj zachęcamy do konsultowania
swoich pomysłów na projekty!

Wszelkich informacji udziela biuro LGD
Dunajec-Biała: tel. 14 665 37 37,

biuro@dunajecbiala.pl, 
ul. Browarki 7, 

32-840 Zakliczyn

Informujemy, że biuro LGD Dunajec-Biała świadczy usługi doradcze w zakresie 
przygotowania wniosków w ramach planowanego naboru. Prosimy o wcześniej-
sze skontaktowanie się z biurem LGD w celu umówienia się: 14 665 37 37 lub  
biuro@dunajecbiala.pl).

Ponadto informujemy, że 31 stycznia 2013 roku weszły w życie nowe regulacje 
prawne odnoszące się do działania „Małe projekty”. Główne zmiany dotyczą limitów 
dofinansowania dla poszczególnych Wnioskodawców, którzy dzięki wprowadzo-
nym zmianom będą mogli ubiegać się o wyższe dotacje na sfinansowanie swoich 
przedsięwzięć kierowanych do lokalnych społeczności.

Zgodnie z nowymi zapisami jeden Wnioskodawca, w perspektywie finanso-
wej 2007–2013, ma możliwość pozyskania dotacji na poziomie 200.000 złotych. 
Zwiększeniu uległa również wysokość maksymalnej kwoty pomocy przyznawanej 
na realizację jednego małego projektu, która obecnie wynosi 50.000 złotych.

Szczegółowe zmiany określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 24 grudnia 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegóło-
wych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

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
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@dunajec-
biala.pl 

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

Uwaga!

Nabór pracownika
do biura LGD

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Dunajec-Biała 
z siedzibą w Zakliczynie, ul. Bro-
warki 7, 32-840 Zakliczyn ogłasza 
nabór pracownika do biura Lokal-
nej Grupy Działania Dunajec-Biała 
na stanowisko Specjalista ds. 
wdrażania LSR więcej na stronie 
www stowarzyszenia pod adre-
sem www.dunajecbiala.pl

Uwaga!
W dniach 12 VII-26 VII 2013 zostanie przeprowadzony 

nabór wniosków.
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Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Małopolskiego oraz Małopol-
ski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w  Karniowicach ogłaszają kolejną 
edycję konkursu na „Najlepsze Go-
spodarstwo Agroturystyczne Woje-
wództwa Małopolskiego w 2013 r.”

Celem konkursu jest promocja 
agroturystyki oraz prezentacja obiek-
tów agroturystycznych, które wyróż-
niają się ciekawymi rozwiązaniami 
w  sposobie przygotowania oferty 
dla gości. 

Do udziału w konkursie zaprasza-
my gospodarstwa agroturystyczne 

działające na terenie Województwa 
Małopolskiego, wyróżniające się wy-
soką jakością usług, to jest: dobrą bazą 
noclegową, funkcjonalnym i estetycz-
nym wyposażeniem pokoi, ekologicz-
nym oddziaływaniem na środowisko, 
dodatkowymi atrakcjami związanymi 
z gospodarstwem i okolicą.

W konkursie mogą wziąć udział go-
spodarstwa agroturystyczne z terenu Wo-
jewództwa Małopolskiego, które wyślą lub 
złożą osobiście do dnia 19 lipca 2013 r. 
wypełnioną Kartę Zgłoszeniową wraz 
z dokumentacją zdjęciową gospodarstwa 
we właściwym dla miejsca prowadzenia 

gospodarstwa Powiatowym Zespole Do-
radztwa Rolniczego.

Gospodarstwa nagrodzone w okre-
sie ostatnich 3-ch lat nie mogą brać udziału  
w konkursie.

Dodatkowe informacje można pozy-
skać w Małopolskim Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Karniowicach , Dział Gospo-
darstwa Wiejskiego i Agroturystyki tel. 12 
2852113 w.21, drogą e-mail : agroturysty-
ka@modr.pl 

Serdecznie zapraszamy do udziału 
w konkursie i bardzo prosimy o umiesze-
nie informacji o  konkursie na stronach 
internetowych Państwa LGD.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
informuje o możliwości składania za pośrednictwem 

Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała 
działającej na terenie gmin: 

Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu 

„Odnowa i Rozwój wsi”, „Małe projekty” 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

12 lipca 2013 – 26 lipca 2013 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, miejscowość: Zakliczyn, ul. Browarki 
7, w godz. od 07.45 do 15.45. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi 
załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.
pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.dunajecbiala.pl, Kryteria wyboru operacji są udostępnione na 
stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl, Lokalnej Grupy Działania  www.dunajecbiala.pl, oraz do wglądu w siedzibie Biura 
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, miejscowość: Zakliczyn, ul. Browarki 7, w godz. od 07.45 do 15.45. 
Wysokość dostępnych środków w 2013 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:  
„Odnowa i rozwój wsi” wynosi 64 000,00 zł
„Małe projekty” wynosi 270 638,77 zł
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi 133 923,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Wszelkie 
informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała 
oraz pod numerem tel. 14 665 37 37
Minimalna liczba punktów, jaka musi uzyskać operacja w ramach oceny to 35 % z maksymalnej liczby punktów.

Województwo Małopolskie

Konkurs na najlepsze
gospodarstwo agroturystyczne
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HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW W 2013 ROKU

133 923,00 zł
0 zł

64 000,00 zł
270 638,77 zł

X
X X

X

X

2013 ROK
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Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała promowała się 
w  dniu 16 czerwca 2013 podczas półfinału 9. Małopolskiego 
Festiwalu Smaku.

16 czerwca 2013 r. w Tarnowie na rynku, odbył się półfinał 9 
Małopolskiego Festiwalu Smaku. Producenci żywności prezentowali 
tam małopolskie przysmaki, a na przybyłych gości czekały liczne 

Dziewiąty Małopolski
Festiwal Smaku

Wino domowe rzuchowskie pierwszym produktem trady-
cyjnym wpisanym na listę Ministrwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Uprzejmie informujemy, że  12 czerwca 2013 r., zgodnie z usta-
wą z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń 
produktów rolnych i  środków spożywczych oraz o  produktach 
tradycyjnych (Dz. U. 2005 Nr 10, poz. 68 oraz z  2008 r. Nr 171, 
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1368), po przekazaniu wniosku Lokalnej 
Grupy Działania Dunajec-Biała przez Marszałka Województwa 
Małopolskiego wino domowe „rzuchowskie” zostało wpisane na 
Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi.

Wino domowe „rzuchowskie” to wino, którego produkcja sięga 
początku XX wieku. Lekko kwaśny smak i łagodny zapach stanowią 
o jego specyficznym charakterze, natomiast barwa zależy od warun-
ków atmosferycznych, które panują w trakcie dojrzewania oraz od 
nasłonecznienia uprawy.

atrakcje (konkursy, koncerty) oraz możliwość degustacji produktów 
tradycyjnych i regionalnych. 

Już po raz kolejny Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała pre-
zentowała „fasolowe specjały” z Ciastem Fasolowym z Fasolą Piękny 

Jaś w roli głównej. Fasolowe produkty cieszyły się niezmiennie 
dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej publiczności 
zaś sama LGD Dunajec-Biała zdobyła I miejsce w kategorii Tra-
dycyjne Specjały. 

Pierwszy produkt
na Liście Produktów
Tradycyjnych MRiRW
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Cel ogólny I Cel  
szczegółowy Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu Źródło 

weryfikacji

War-
tość 

Bazowa

Wartość 
docelowa 
do 2015 

roku.

I.
ROZWÓJ 

TURYSTYKI 
BAZUJĄCEJ 

NA 
WALORACH

PRZYRODNI-
CZYCH  

I KULTURO-
WYCH 

OBSZARU 
LGD 

Dunajec-Biała

I.1.
ZAGOSPO-

DAROWANIE 
TURYSTYCZ-

NE
OBSZARU 

LGD
DUNAJEC-

-BIAŁA

I.1.1. Podniesie-
nie standardu 

istniejącej oraz 
rozwój nowej 
infrastruktury 
turystycznej, 
kulturalnej, 

rekreacyjnej, 
sportowej oraz 
dziedzictwa hi-

storycznego

Liczba nowych lub zmodernizo-
wanych obiektów infrastruktury 
pełniących funkcje turystyczne, 
kulturalne, sportowe, rekreacyj-
ne oraz znajdujących się w oto-
czeniu obiektów zabytkowych  

i historycznych

Dokumentacja 
LGD 0 22 

obiekty

Liczba odnowionych obiektów  
o charakterze zabytkowym, hi-

storycznym lub związanych  
z historią regionu

Dokumentacja 
LGD 0 4 

obiekty

Liczba nowych lub zmodernizo-
wanych szlaków turystycznych

Dokumentacja 
LGD 0 2  

szlaki

Liczba nowych lub zmodernizo-
wanych baz turystycznych lub 

gospodarstw agroturystycznych 
(remont, modernizacja, zakup 
wyposażenia) na terenie LGD

Dokumentacja 
LGD 0

6 
gospo- 
darstw

  Zbiorcza tabela celów, przedsięwzięć oraz wskaźników

Cel 
ogólny I

Cel  
szczegółowy Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu Źródło 

weryfikacji

War-
tość Ba-

zowa

Wartość 
docelowa 
do 2015 

roku.

I. 
ROZWÓJ 

TURYSTYKI 
BAZUJĄCEJ 

NA
WALORACH 

PRZYRODNI-
CZYCH 

I KULTURO-
WYCH 

OBSZARU  
LGD 

Dunajec-Biała

I.2. 
AKTYWNA 

PROMOCJA 
WALORÓW 
PRZYROD-
NICZYCH, 

TURYSTYCZ-
NYCH 

I KULTURO-
WYCH 

OBSZARU  
LGD 

DUNAJEC-
-BIAŁA

I.2.1. 
Znana marka 
turystyczna 

– działania pro-
mocyjne 

i informacyjne 
na temat 
atrakcji 

turystycznych 
obszaru 

LGD

Liczba imprez o charakterze pro-
mocyjnym zorganizowanych na 

obszarze LGD

Dokumentacja 
LGD 0 6 

imprez

Liczba działań promocyjnych 
obszaru LGD Dunajec-Biała na 
targach, wystawach i pokazach 

(różne formy)

Dokumentacja 
LGD 0 3 

działania

Liczba opracowań, projektów 
badawczych nad elementami 

kulturowymi i pamiątek 
z obszaru LGD

Dokumentacja 
LGD 0 10 

opracowań

Pierwszy produkt
na Liście Produktów
Tradycyjnych MRiRW
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Cel ogólny II Cel 
 szczegółowy Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu Źródło 

weryfikacji

War-
tość 

Bazowa

Wartość 
docelowa 
do 2015 

roku.

II.
RÓŻNICOWANIE
DZIALALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 
OBSZARU

 LGD 
DUNAJEC-

BIAŁA 
W OPARCIU O PRO-

DUKTY LOKALNE 
I TRADYCYJNE RZE-

MIOSŁO

II.1. 
WZROST 

DOCHODÓW 
LOKALNYCH 

GOSPO-
DARSTW 
ROLNYCH

II.1.1. 
CENTRUM 

PRODUKCJI 
ŻYWNOŚCI 
WYSOKIEJ 

JAKOŚCI NA 
OBSZARZE 

LGD DUNAJEC-
-BIAŁA

Liczba uruchomionych 
ekosklepów z lokalnymi 

produktami spożywczymi  
i rzemieślniczymi

(budowa, przebudowa,  
remont, wyposażenie)

Dokumentacja 
LGD 0 2 

ekosklepy

Liczba uruchomionych 
przetwórni lokalnych pro-
duktów rolnych (budowa, 

przebudowa, remont,  
wyposażenie)

Dokumentacja 
LGD 0 1 

obiekt

Liczba nowopowstałych 
lub zmodernizowanych 
obiektów budowlanych 
wykorzystywanych do 

sprzedaży  
lub tradycyjnego wyrobu 

produktów lokalnych

Dokumentacja 
LGD 0 1 

obiekt

Liczba kursów, szkoleń,  
warsztatów, wizyt studyj-

nych i innych działań  
edukacyjnych oraz wyda-

rzeń kulturalnych  
z zakresu promocji  

żywności  
wysokiej jakości

Dokumentacja 
LGD 0 2 

szkolenia

Cel 
 ogólny II

Cel 
szczegółowy Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu Źródło 

weryfikacji

War-
tość 

Bazowa

Wartość 
docelowa 
do 2015 

roku.

II.
RÓŻNICOWANIE
DZIALALNOŚCI

GOSPODARCZEJ 
OBSZARU 

LGD
DUNAJEC-

BIAŁA W OPARCIU 
O PRODUKTY LO-

KALNE 
I TRADYCYJNE RZE-

MIOSŁO

II.2. 
KREOWANIE 
ROZPOZNA-

WALNEJ 
MARKI 

PRODUKTÓW 
LOKALNYCH 

Z TERENU 
LGD 

II.2.1.
 POWRÓT 

DO TRADYCJI – 
PROMOCJA RZE-
MIOSŁA,RĘKO-
DZIELNICTWA 

I GNĄCYCH 
ZAWODÓW

Liczba działań promocyj-
nych obszaru LGD na tar-

gach, wystawach,  
pokazach (różne formy)

Dokumentacja 
LGD 0

3 
-krotny 

udział w 
targach, 

wystawach  
i pokazach

Liczba imprez, wydarzeń  
i akcji związanych z pro-
duktem lokalnym i kulty-

wowaniem tradycji  
(rzemiosło, rękodzielnic-

two, ginące zawody)

Dokumentacja 
LGD 0 5 

imprez
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Cel ogólny II Cel 
 szczegółowy Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu Źródło 

weryfikacji

War-
tość 

Bazowa

Wartość 
docelowa 
do 2015 

roku.

II.
RÓŻNICOWANIE
DZIALALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 
OBSZARU

 LGD 
DUNAJEC-

BIAŁA 
W OPARCIU O PRO-

DUKTY LOKALNE 
I TRADYCYJNE RZE-

MIOSŁO

II.1. 
WZROST 

DOCHODÓW 
LOKALNYCH 

GOSPO-
DARSTW 
ROLNYCH

II.1.1. 
CENTRUM 

PRODUKCJI 
ŻYWNOŚCI 
WYSOKIEJ 

JAKOŚCI NA 
OBSZARZE 

LGD DUNAJEC-
-BIAŁA

Liczba uruchomionych 
ekosklepów z lokalnymi 

produktami spożywczymi  
i rzemieślniczymi

(budowa, przebudowa,  
remont, wyposażenie)

Dokumentacja 
LGD 0 2 

ekosklepy

Liczba uruchomionych 
przetwórni lokalnych pro-
duktów rolnych (budowa, 

przebudowa, remont,  
wyposażenie)

Dokumentacja 
LGD 0 1 

obiekt

Liczba nowopowstałych 
lub zmodernizowanych 
obiektów budowlanych 
wykorzystywanych do 

sprzedaży  
lub tradycyjnego wyrobu 

produktów lokalnych

Dokumentacja 
LGD 0 1 

obiekt

Liczba kursów, szkoleń,  
warsztatów, wizyt studyj-

nych i innych działań  
edukacyjnych oraz wyda-

rzeń kulturalnych  
z zakresu promocji  

żywności  
wysokiej jakości

Dokumentacja 
LGD 0 2 

szkolenia

Cel 
 ogólny II

Cel 
szczegółowy Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu Źródło 

weryfikacji

War-
tość 

Bazowa

Wartość 
docelowa 
do 2015 

roku.

II.
RÓŻNICOWANIE
DZIALALNOŚCI

GOSPODARCZEJ 
OBSZARU 

LGD
DUNAJEC-

BIAŁA W OPARCIU 
O PRODUKTY LO-

KALNE 
I TRADYCYJNE RZE-

MIOSŁO

II.2. 
KREOWANIE 
ROZPOZNA-

WALNEJ 
MARKI 

PRODUKTÓW 
LOKALNYCH 

Z TERENU 
LGD 

II.2.1.
 POWRÓT 

DO TRADYCJI – 
PROMOCJA RZE-
MIOSŁA,RĘKO-
DZIELNICTWA 

I GNĄCYCH 
ZAWODÓW

Liczba działań promocyj-
nych obszaru LGD na tar-

gach, wystawach,  
pokazach (różne formy)

Dokumentacja 
LGD 0

3 
-krotny 

udział w 
targach, 

wystawach  
i pokazach

Liczba imprez, wydarzeń  
i akcji związanych z pro-
duktem lokalnym i kulty-

wowaniem tradycji  
(rzemiosło, rękodzielnic-

two, ginące zawody)

Dokumentacja 
LGD 0 5 

imprez

Cel ogólny III Cel 
szczegółowy Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu Źródło 

weryfikacji

War-
tość Ba-

zowa

Wartość 
docelowa 
do 2015 

roku.

III.
ROZWÓJ SPOŁECZ-
NOŚCI LOKALNEJ 

OBSZARU LGD
DUNAJEC-BIAŁA

III.1. 
WZROST 

UMIEJĘTNO-
ŚCI I KWALI-

FIKACJI
MIESZKAŃ-

CÓW

III.1.1. 
Lokalny system 

szkoleń 
i przekwalifiko-

wania 
mieszkańców

Liczba szkoleń, kursów, 
warsztatów i innych 

działań edukacyjnych

Dokumentacja 
LGD 0 5 

szkoleń

Liczba wizyt studyjnych Dokumentacja 
LGD 0 2 

wizyty

Liczba szkoleń lokalnych 
liderów

Dokumentacja 
LGD 0 2 

szkolenia

Cel ogólny III
Cel

szczegółowy Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu Źródło 
weryfikacji

Wartość 
Bazowa

Wartość 
docelowa 
do 2015 

roku.

III. 
ROZWÓJ SPOŁECZ-
NOŚCI LOKALNEJ 

OBSZARU LGD 
DUNAJEC-BIAŁA

III.2. 
INTEGRACJA 
MIESZKAŃ-

CÓW

III.2.1.  
ROZWÓJ OFERTY 

SPĘDZANIA
WOLNEGO
CZASU DLA 

WSZYSTKICH 
GRUP

SPOŁECZNYCH

Liczba nowych instrumen-
tów artystycznych dla ze-

społów artystycznych

Dokumentacja 
LGD 0

5 
instru-

mentów

Liczba nowych strojów dla 
zespołów artystycznych

Dokumentacja 
LGD 0

5 
komple-

tów 
strojów

Liczba nowo utworzonych 
lub wyremontowanych, 

odnowionych, 
wyposażonych obiektów 

pełniących funkcje miejsca 
publicznego 

(świetlice wiejskie, ośrodki 
kultury, obiekty sportowe, 

obiekty turystyczne)

Dokumentacja 
LGD 0 5 

obiektów

Liczba warsztatów, wy-
darzeń, imprez i atrakcji 

kulturalnych, sportowych i 
rekreacyjnych na obszarze 

LGD

Dokumentacja 
LGD 0 5 

wydarzeń



10

kwiecień-czerwiec 2013

Cel ogólny IV
Cel szcze 
gółowy

Przedsię- 
wzięcie Wskaźnik produktu Źródło 

weryfikacji
Wartość 
Bazowa

Wartość 
docelowa 
do 2015 

roku.

IV.
ZACHOWANIE 
DZIEDZICTWA 

PRZYRODNICZEGO 
OBSZARU LGD DU-

NAJEC-BIAŁA

IV.1.
PODNOSZE-

NIE ŚWIA-
DOMOŚCI 

EKOLOGICZ-
NEJ MIESZ-

KAŃCÓW

IV.1.1.
Zmiana świado-
mości mieszkań-
ców w zakresie 

ochrony zasobów 
przyrodniczych

Liczba kursów, szkoleń, 
wizyt studyjnych i innych 

działań edukacyjnych 
w zakresie podnoszenia  

świadomości ekologicznej 
oraz odnawialnych źródeł 

energii

Dokumentacja 
LGD 0

6  
kursów, 
szkoleń, 

wizyt

Liczba działań inwesty-
cyjnych wpływających 

na kształtowanie obszaru 
przestrzeni publicznej  

i zmierzające do poprawy 
warunków środowisko-

wych

Dokumentacja 
LGD 0 2 

działania

Liczba akcji informa-
cyjnych, happeningów 

dotyczących postaw eko-
logicznych  

i przyczyniających się do 
ochrony przyrody  

i ochrony środowiska

Dokumentacja 
LGD 0 2 

akcje

 

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała kolejny rok  
z rzędu uczestniczyła w Targach Turystyki i Wypoczynku 
Lato 2013, które odbyły się w dniach 19-21 kwietnia 2013 
roku w Warszawie

W ramach stoiska powiatu tarnowskiego i Tarnowskiego 
Centrum Informacji podczas tegorocznej, 18 już edycji War-
szawskich targów prezentowaliśmy swoją ofertę wraz z innymi 
500 wystawcami z Polski i zagranicy.

Liczba odwiedzających targi wg danych organizatora wy-
niosła 25 000 osób. Wśród wystawców prym wiodły samorządy 
oraz lokalne organizacje turystyczne i lokalne grupy działania.

Swoje oferty prezentowały także liczne biura podróży, 
ośrodki SPA, hotele. 

Bardzo szeroką ofertę wypoczynku na wsi i bogactwo 
lokalnych wyrobów prezentowały także licznie obecne na 
targach stowarzyszenia gospodarstw agroturystycznych. 
Targom towarzyszyły konferencje branżowe, prezentacje 
i spotkania. Na stoiskach można było otrzymać liczne 
materiały promocyjne i informacyjne na temat oferty tu-
rystycznej naszego terenu, możliwości spędzania wolnego 
czasu w sposób aktywny oraz spokojnego wypoczynku na 
tarnowskiej wsi.

Stoisko Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała reprezen-
towała Anna Różak - członek LGD i właścicielka gospodarstwa 
agroturystycznego w gminie Zakliczyn oraz Adam Gancarek 
– członek LGD i właściciel gospodarstwa Agroturystycznego 
we wsi Jamna w gminie Zakliczyn. 

XVIII Targi Turystyki i Wypoczynku
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Cel ogólny IV
Cel szcze 
gółowy

Przedsię- 
wzięcie Wskaźnik produktu Źródło 

weryfikacji
Wartość 
Bazowa

Wartość 
docelowa 
do 2015 

roku.

IV.
ZACHOWANIE 
DZIEDZICTWA 

PRZYRODNICZEGO 
OBSZARU LGD DU-

NAJEC-BIAŁA

IV.1.
PODNOSZE-

NIE ŚWIA-
DOMOŚCI 

EKOLOGICZ-
NEJ MIESZ-

KAŃCÓW

IV.1.1.
Zmiana świado-
mości mieszkań-
ców w zakresie 

ochrony zasobów 
przyrodniczych

Liczba kursów, szkoleń, 
wizyt studyjnych i innych 

działań edukacyjnych 
w zakresie podnoszenia  

świadomości ekologicznej 
oraz odnawialnych źródeł 

energii

Dokumentacja 
LGD 0

6  
kursów, 
szkoleń, 

wizyt

Liczba działań inwesty-
cyjnych wpływających 

na kształtowanie obszaru 
przestrzeni publicznej  

i zmierzające do poprawy 
warunków środowisko-

wych

Dokumentacja 
LGD 0 2 

działania

Liczba akcji informa-
cyjnych, happeningów 

dotyczących postaw eko-
logicznych  

i przyczyniających się do 
ochrony przyrody  

i ochrony środowiska

Dokumentacja 
LGD 0 2 

akcje

 

- Czy na pasji rzeźbiarskiej da się 
zarobić ?

S.S.: - Na pewno tak. Niemniej jed-
nak początki są bardzo trudne. Prze-
tarcie swoich ścieżek kosztuje tro-
chę wysiłku. Mój syn Łukasz poszedł  
w moje ślady, ale jemu jest już łatwiej. 
Mnie ludzie już znają dość dobrze i chętnie 
zamawiają u mnie rzeźby. Są tacy, którym 
ten mój styl naprawdę się podoba. Miałem 
zamówienie z Prądnika, to jest ok. 350 km 
od Faściszowej. Klient przyjechał po rzeźbę 
z tak daleka specjalnie.

- A co tak szczególnie lubi Pan rzeź-
bić?

S.S.: - Jest to głównie tematyka wiejska 
i sakralna. Na prezenty najwięcej klienci 
zamawiają Jezusa Frasobliwego - jest to 
taka galicyjska rzeźba, pokazuje się ona  
w całej Polsce, ale pochodzi z Galicji.

-  Z pewnością są takie rzeźby 
przy których praca daje satysfakcję,  

ale są również i takie, które trzeba robić, 
bo jest na nie zamówienie. Czy zawsze 
jest wena na rzeźbienie tych rzeźb na 
zamówienie?

S.S.: - Jeżeli nic mi do głowy nie 
przychodzi, to biorę się za Jezuska Fra-
sobliwego, a pomysły to już sama natura 
podpowiada. Wykorzystuję często odnogi 
drzewa, powstaje w ten sposób ręka albo 
noga. Nie jest to może forma idealna, ale 
ma to swój urok.

- Gdzie możemy zobaczyć pana 
rzeźby?

S.S.: - Najwięcej ich znajduje się  
w okolicach Zakliczyna, Dębna, Wojnicza, 
Brzeska, Ciężkowic, Tuchowa, Ryglic, Skrzy-
szowa, Przemyśla. Do tego wykonywałem 
całą infrastrukturę Skamieniałego Miastecz-
ka i Ośrodka Edukacyjnego w Polichtach.

- Nie boi się pan konkurencji?
S.S.: - Każdy rzeźbiarz robi inaczej. Nie 

jestem zazdrosny. Chcę, żeby jak najwięcej 

ludzi rzeźbiło. Ten świat jest ładniejszy, 
jeżeli się go przyozdobi. 

- Jakie drzewo wykorzystywane jest 
najczęściej do rzeźbienia?

S.S.: - Mniejsze rzeźby robię w drzewie 
lipowym, ale również wykorzystuję dąb, 
modrzew, sosnę, z liściastych: jabłonie, 
olchę, brzozę. 

- Jak wygląda przygotowanie drzewa 
do pracy?

S.S.: - Dobrze, żeby drzewo trochę 
przeschło. Później trzeba okorować, żeby 
w to nie wszedł robak, żeby to odparowało. 
Później drewno musi trochę poleżeć. Grub-
sze rzeźby muszą schnąć dłużej. Jedynie  
w topoli rzeźbi się w surowym, bo później 
bardziej się drewno wgniata niż gnie. 

- Dziękuję za rozmowę i pozostaje 
zaprosić wszystkie chętne grupy zorga-
nizowane do uczestnictwa w warsztatach 
rzeźbiarskich. 

Ze Stanisławem Sochą 
- znanym na Pogórzu rzeźbiarzem 
z Faściszowej rozmawia Piotr Fir-
lej CUT.Travel.Pl. Wywiad powstał  
w ramach funkcjonowania informacji 
turystycznej LGD Dunajec-Biała. 

Dobrze, żeby drzewo trochę 
przeschło. Później trzeba okorować, 
żeby w to nie wszedł robak, żeby to 
odparowało. Później drewno musi 
trochę poleżeć. Grubsze rzeźby 
muszą schnąć dłużej. Jedynie w to-
poli rzeźbi się w surowym, bo później 
bardziej się drewno wgniata niż gnie.

Zapraszamy na warsztaty ze Szlaku Rzemiosła.

Istnieje możliwość organizacji warsztatów dla 15-20 osobowych grup szkolnych.
Stanisław Socha, tel. 14 665 30 86

Zapoznaj się z ofertą Szlaku Rzemiosła www.szlakrzemiosla.pl 
Zobacz również na stronę Stanisława Sochy www.socha.cba.pl
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PLEŚNA

Zachęcamy wszystkich turystów  
i mieszkańców do korzystania z nowych 
przewodników znajdujących się na tere-
nie gminy Pleśna. Z informacji zamiesz-
czonych na tablicach można dowiedzieć 
się m.in. kto był właścicielem dworu  
w Pleśnej, gdzie przeprowadzona zosta-
ła tzw. „akcja maślana”, co wspólnego 
z dworem w Rzuchowej miała rodzina 
Jana Matejki.

Tablice informacyjne zamontowane 
zostały przy najważniejszych zabytkach  
i miejscach ważnych wydarzeń historycz-
nych: 

 �we wsi Łowczówek przy Cmentarzu Le-
gionistów z okresu I Wojny Światowej,
 �we wsi Pleśna przy kościele parafial-
nym, w miejscu gdzie stał pierwszy 
kościół parafialny oraz w miejscu, 
gdzie stał zabytkowy dwór,
 �w Rzuchowej przy dworze, 
 �w Rychwałdzie w miejscu upamiętnia-
jącym batalion „Barbara” ,

 �w Lichwinie w miejscu rozwiązania 
batalionu „Barbara”. 

Na każdej tablicy znajduje się krótki 
opis, zdjęcia obiektu (na niektórych tabli-
cach zdjęcia archiwalne), mapa  obszaru 
Lokalnej Grupy Działania Dunajec Biała z za-
znaczonymi atrakcjami turystycznymi, oraz 
informacje o współfinansowaniu tablicy.

Szczególne podziękowania składamy 
Pani Agnieszce Partridge za pomoc meryto-
ryczną przy opracowaniu tablic dotyczących 
Pleśnej i Łowczówka oraz Panu Krzysztofowi Si-
korze za pomoc merytoryczną i udostępnienie 
zdjęć i map zamieszczonych na tablicach upa-
miętniających I Batalion „Barbara” 16 pp AK.

Tablice wykonano w ramach projektu 
„Wykonanie i montaż tablic opisujących 
atrakcje turystyczne Gminy Pleśna w miej-
scowościach Łowczówek, Pleśna, Lichwin, 
Rychwałd i Rzuchowa”, współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach osi 4 LEADER Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.

W kwietniu 2013 roku Wójt Stani-
sław Burnat podpisał umowę na dofi-
nansowanie remontu Domu Kultury  
w Janowicach. Środki na realizację in-
westycji będą w dużej części pochodziły  
z  Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. Celem projektu 
jest podniesienie standardu świadczo-
nych usług kulturalnych przez Dom 
Kultury w Janowicach, poprzez remont 
i wyposażenie jego pomieszczeń.

Projekt przewiduje remont sali, kuchni, 
pomieszczeń pomocniczych, pomieszczeń 
magazynowych, sanitaria-
tów, osprzętu elektrycznego 
oraz zakup wyposażenia do 
sali konferencyjnej (m.in. stoły, 
krzesła, projektor multimedialny, 
okablowanie, statywy mikrofo-
nowe) i kuchni (m.in. chłodziarka, 
garnki, zmywarka, stoły, regały, 
filiżanki).Wszystkie zaplanowane do 
zakupu urządzenia będą wykorzysty-
wane do przygotowywania posiłków 
na przedsięwzięcia organizowane przez 

mieszkańców wsi Janowice (np. kursy go-
towania, zebrania wiejskie) oraz na uroczy-
stości organizowane przez Centrum Kultu-
ry, Sportu i Promocji Gminy Pleśna, którego 
filią jest Dom Kultury w Janowicach (np. 
dożynki, imprezy lokalne, uroczystości pa-
triotyczne). Dom Kultury będzie jednym z 
niewielu miejsc na terenie gminy, w którym 
znajdować się będzie profesjonalny sprzęt 
do organizacji przedsięwzięć ważnych 
dla mieszkańców miejscowości Janowice 
i mieszkańców gminy Pleśna. Całkowita 
wartość projektu sięga blisko 136 000,00 

zł, z czego dofinansowanie wynosi 84 000 
,00 zł. Inwestycja zostanie zakończona  
w grudniu 2013 roku.

W maju Wójt Stanisław Burnat pod-
pisał kolejną umowę na dofinansowanie 
zadania    z  Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Tym razem 
przedmiotem inwestycji będzie budowa 
boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Rzuchowej. Projekt przewiduje 
budowę boiska trawiastego, trybun dla 
kibiców oraz ogrodzenia. Na boisku za-
montowane zostaną ławki, kosze na śmieci, 

wiaty boiskowe, bramki oraz piłkochwyty. 
Obiekt oświetlany będzie lampami foto-

woltaicznymi - to kolejna inwestycja na 
terenie gminy, w której wykorzystuje 

się odnawialne źródła energii. Cał-
kowita wartość projektu wynosi 

ponad 608  000,00 zł,  dofinanso-
wanie sięgnie blisko 224 000,00 

zł. Boisko będzie dostępne dla 
wszystkich mieszkańców, któ-

rzy chcą aktywnie spędzić 
wolny czas.

Nowe tablice turystyczne

Unijne pieniądze na remont Domu Kultury 
w Janowicach i budowę boiska
sportowego w Rzuchowej
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CIĘŻKOWICE

2 czerwca obchodziliśmy w naszej 
gminie 100-lecie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jastrzębi. Uroczystości rocz-
nicowe zostały uświetnione wręczeniem 
odznaczeń związkowych. 

Obchody 100-lecia OSP w Jastrzębi 
rozpoczął uroczysty przemarsz członków 
OSP w asyście pocztów sztandarowych, 
przy dźwiękach Orkiestry Dętej OSP do 
kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja 
Apostoła w Jastrzębi. Mszę św. w intencji 
Ochotniczej Straży Pożarnej koncelebro-
wali: ksiądz proboszcz Stanisław Pazdan, 
ksiądz wikary Mariusz  Gałat, dekanalny 
ksiądz kapelan OSP Mieczysław Koszyk. Po 
Mszy Św. rozpoczęły się uroczystości na bo-
isku szkolnym przy Domu Kultury i Remizie 
OSP, gdzie nastąpił uroczysty apel. Honory 
gospodarza w imieniu całej jednostki peł-
nił Prezes Zarządu OSP w Jastrzębi druh 
Leopold Jurkiewicz. 

W uroczystości wzięły udział władze 
wojewódzkie i powiatowe na czele z Ro-
manem Łucarzem – Starostą Tarnowskim, 
Zbigniewem Karcińskim – Przewodniczący 
Rady Powiatu Tarnowskiego. Powiatowy 
Odział OSP RP reprezentował wiceprezes 
zarządu Andrzej Jarocha, Miejską Komendę 
Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie re-
prezentował bryg. Robert Kłósek. W uroczy-
stości wzięli także udział: Kazimierz Fudala 
– Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Jerzy 
Soska – Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, 
oraz władze gminy Ciężkowice na czele  
z Burmistrzem Zbigniewem Jurkiewiczem. 

Głównym punktem programu było 
wręczenie odznaczeń związkowych. Ochot-
nicza Straż Pożarna w Jastrzębi została 

odznaczona Złotym Znakiem Związku za 
wieloletnią ofiarna działalność w ochronie 
przeciwpożarowej dla dobra społeczeń-
stwa i Rzeczypospolitej Polskiej.    

Złotym Medalem za zasługi dla pożar-
nictwa zostali odznaczeni druhowie: po raz 
drugi Leopold Jurkiewicz oraz Stanisław 
Oślizło, Waldemar Jurkiewicz, Marek Ha-
raf,  Władysław Wielgus, Leopold Gaborek,  
Antoni Stanuch.

Srebrnym Medalem za zasługi dla 
pożarnictwa zostali odznaczeni druhowie: 
Antoni Steczyński, Janusz Maciaszek, Wła-
dysław Kiełbasa, Kazimierz Wolski,  Prze-
mysław Krzyszkowski, Jarosław Gaborek. 

Brązowym Medalem za zasługi dla 
pożarnictwa zostali odznaczeni druhowie: 
Waldemar Hołda, Witold Kiełbasa, Rafał 
Jurkiewicz, Paweł Jurkiewicz, Kazimierz 
Gucwa, Jan Gucwa. 

Odznaczenia wręczyli: druh Andrzej 
Jarocha – wiceprezes zarządu Oddziału 
Powiatowego OSP RP, bryg. Robert Kłó-
sek – zastępca Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.    

Ponadto Burmistrz Gminy Ciężkowice 
Zbigniew Jurkiewicz wręczył odznakę „Stra-
żak Wzorowy” druhom: Mariuszowi Musiał, 
Mikołajowi Włudyka, Dariuszowi Hołdzie, 
Łukaszowi Gucwie i Robertowi Bednarzowi. 

Podczas uroczystości nastąpiło także 
pasowanie członków młodzieżowych dru-
żyn pożarniczych dziewczęcej i chłopięcej 
– pasowania dokonał Andrzej Jarocha. 

Podczas imprezy towarzyszyłyby nam: 
koncert Orkiestry Dętej OSP im. Jana Muchy 
z Ciężkowic, występ zespołu folklorystycz-
nego „Młodzi Jastrzębianie” oraz występ 
kabaretu Truteń ze Skawy. Uroczystości 
zakończyła zabawa taneczna z  zespołem 
z Limanowej. Przy dźwiękach muzyki ba-
wiliśmy się do późnych godzin nocnych. 

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się zorga-
nizowania tak ważnej dala naszej małej 
społeczności uroczystości.

Leopold Jurkiewicz 
Prezes OSP w Jastrzębi

Wielkie święto Strażaków z Jastrzębi 

Podziękowania dla sponsorów: 
- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Tarnowie 
- Starostwo Powiatowe w Tarnowie
- Urząd Gminy Ciężkowice 
- Krakowski Bank Spółdzielczy o/Ciężkowice 
- Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice 
- Członkowie Komitetu Honorowego uroczystości
- Maria i Zdzisław Szczerba – przewodniczący Rady 

Miejskiej w Ciężkowicach 
- Grażyna i Zbigniew Jurkiewicz – Burmistrz Gminy 

Ciężkowice 
- Anna i Jan Baniak – Prezes PSL i Radny Wsi 

Bogoniowice 
- Izabela Malinowska – Radna Wsi Kąśna Górna 
- Kazimiera Gdowska – Trela – radna Powiatu 

Tarnowskiego 
- Stanisław Kuropatwa – radny Powiatu Tarnow-

skiego 
- Marzena i Grzegorz Wójcik – Firma Wójcik 
- Kazimierz Ludwa – Firma GiL w Jastrzębi 
- Kazimierz Gac – Firma GiL w Jastrzębi 
- Augustyn Włudyka – Tartak Kąśna Dolna 
- Władysław Kiełbasa – Tartak Kąśna Górna 
- Artur Roman – Komendant Komisariatu Policji w 

Ciężkowicach
- Marek Stanuch – Firma Handlowo Usługowa Jan 

Marek Stanuch 
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kwiecień-czerwiec 2013
WOJNICZ

O tym, że średniowiecze wcale nie 
było mroczne i ponure przekonać się 
mogli wszyscy ci, którzy 16 czerwca od-
wiedzili Jarmark Kasztelanii Wojnickiej. 
Teren Parku Miejskiego na ten jeden 
dzień przekształcił się we wczesnośre-
dniowieczną osadę słowiańską. Zaczęło 
się od barwnego korowodu przebierań-
ców średniowiecznych, którzy przeszli 
przez miasto prowadząc wszystkich 
zainteresowanych na jarmark.

Do Wojnicza przybyła drużyna wo-
jów wiślańskich, grupa rzemieślników, 
wojnickie bractwo rycerskie i oczywiście 
kupcy. Licznie zgromadzona publiczność 
miała okazję zobaczyć pokazy musztry  

i walk dzielnych wojowników a każdy za-
interesowany mógł zapoznać się z zasadą 
działania tokarki z X wieku, poznać tajniki 
pracy farbiarza, kowala, mincerza i wielu 
innych. Dużą popularnością cieszyły się 
kupieckie kramy, na których domino-
wały wyroby rękodzielnicze i żywność 
ekologiczna wszelkiego rodzaju: miody, 
kasze, chleby i nalewki. Niecodziennym 
widowiskiem był również obrzęd Tryzny – 
igrzyska pogrzebowe na cześć poległego 
wojownika, połączone ze spaleniem jego 
ciała na stosie.

Odwiedzający jarmark mogli również 
uczestniczyć w pokazie mody średnio-
wiecznej, grze miejskiej „Droga Woja” oraz 

skosztować specjalnie na tą okoliczność 
przygotowanego piwa - Woynickiego.

 Imprezie towarzyszyły również koncer-
ty. Tego wieczoru w Wojniczu zagrały takie 
zespoły jak: Trio Akordeonowe, Anaconda, 
Rzepczyno i Kapela ze Wsi Warszawa.

W ramach jarmarku odbyła się także 
konferencja regionalna „W średniowiecz-
nym Wojniczu” poświęcona tematyce 
jarmarków, targów i życia w średniowieczu, 
która zorganizowana była przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej. 

Cały projekt dofinansowany był ze 
środków UE w ramach LSR LGD Duna-
jec-Biała - Oś 4 LEADER PROW na lata 
2007-2013   

Jarmark Kasztelanii Wojnickiej
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kwiecień-czerwiec 2013
ZAKLICZYN

Zakliczyńskie Centrum Kultury zrealizowało  
i rozlicza projekt pod nazwą  „Zakup estrady wraz  
z podestem i zadaszeniem z przeznaczeniem na im-
prezy organizowane na terenie LGD Dunajec-Biała 
w ramach osi 4 „LEADER” działanie 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, 
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przy-
znania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczy-
niają się do osiągnięcia celów tej osi objętego PROW 
na lata 2007-2012. 

Autorką wniosku jest Maria Chruściel – spe-
cjalistka ZCK ds. administracyjno-ekonomicznych,  
a umowę podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Dy-
rektor Zakliczyńskiego Centrum Kultury w dniu 11 
czerwca 2013 roku, w tym samym dniu złożył wniosek 
o rozliczenie projektu.  Mobilna, zadaszona scena  
o wymiarach 10 x 5 m kosztowała 34 tys. zł. Dofinanso-
wanie unijne zakupu sceny wynosi 22 tys. zł. Środki te 
pożyczyliśmy z budżetu Gminy i po pomyślnej weryfi-
kacji i faktycznym uzyskaniu dofinansowania unijnego, 
tj. wpływu na konto ZCK, zwrócimy je do gminnego budżetu. 
Finansowy wkład własny do projektu, czyli ok. 12 tys. zł pochodzi 
z budżetu Zakliczyńskiego Centrum Kultury, a dokładnie z osią-
gniętych przychodów własnych oraz mniejszych niż planowano 
wydatków na wynagrodzenia w pierwszym półroczu 2013 roku.  
Estrada od czasu przybycia do Zakliczyna służyła już do organiza-

cji uroczystości Bożego Ciała, Dni Powiatu Tarnowskiego „Brawo 
Zakliczyn, Brawo Tarnowskie”, koncertu plenerowego Tomasza 
Kumięgi & Orkiestry Viktoria, będzie wykorzystywana w tym w 
sezonie m.in. do organizacji Dożynek Gminy Zakliczyn oraz Święta 
fasoli.  Zgodnie z rygorami projektu przez najbliższe 5 lat estrada 
może być używana na imprezach organizowanych na terenie LGD 

Dunajec-Biała i jej właściciel, czyli ZCK, nie 
będzie z tego tytułu pobierał opłat. Osobne 
kwestie związane są z montażem i demonta-
żem estrady – to powierzyliśmy strażakom 
z OSP Zakliczyn, którzy jako jedynizostali 
uprawnieni  do wykonania tego zadania. Takie 
rozwiązanie wynika z troski o sprzęt którego 
wartość jest nie mała, a także z troski o bez-
pieczeństwo wykonujących tą pracę. Ekipa  
z OSP Zakliczyn została w sprawie montażu  
i demontażu poinstruowana przez wykonaw-
cę estrady w formie praktycznej, uczestnicząc 
w montażu estrady na zakliczyńskim rynku. 
W związku z powyższym zanim ktoś zechce 
zarezerwować sobie estradę w ZCK na or-
ganizowaną przez siebie imprezę, powinien 
skontaktować się z naczelnikiem Łukaszem 
Łachem bądź prezesem Maciejem Gofronem 
w sprawie  warunków montażu i demontażu 
estrady u siebie. Należy też pamiętać o środku 
transportu estrady.

Estrada z małych projektów
LGD Dunajec - Biała
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