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Drodzy Czytelnicy,

zapraszamy do lektury kolejnego 
wydania kwartalnika LGD „Dunajec-Biała”. 

Zamieszczamy w nim relacje z cie-
kawych wydarzeń oraz zaproszenia na 
organizowane spotkania i imprezy. LGD 
realizuje obecnie nowe projekty współ-
pracy i przygotowuje kolejny nabór wniosków w ramach wszystkich 4 działań. 
Kontynuowany jest projekt budowy dwóch Wiosek tematycznych. Odbywają się 
spotkania i warsztaty. 

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

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

Wszystkim Turystom odwiedzającym nasz region życzymy miłego pobytu.

Stanisław Haraf – Prezes Zarządu

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

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

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

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

Specjalista ds. projektu
Stanisław Haraf
Specjalista ds. wdrażania LSR  
Katarzyna Rubiś
e-mail: katarzyna.rubis@dunajec-
biala.pl, tel. wew. 23

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

Szkolenie połączone 
z wizytą studyjną w naszym LGD

W dniach 11-12 sierpnia 2013 r. na 
terenie LGD Dunajec-Biała miała miejsce 
dwudniowa wizyta studyjna 30 osób  
z Lokalnej Grupy Działania  Stowarzysze-
nie Brzeska Wieś Historyczna (wojewódz-
two opolskie).

Wizyta studyjna dotyczyła produktu 
lokalnego w tym budowy kanałów dys-
trubucji i samej sprzedaży produktów 
lokalnych oraz zapoznała uczestników  
z wybranymi przykładami zrealizowa-
nych operacji współfinansowanych  
z funduszy Unii Europejskiej, na obszarze 
wdrażania lokalnej strategii rozwoju. 
Ponadto, wizyta studyjna stworzyła wa-
runki do swobodnej wymiany poglądów 
uczestników szkolenia warsztatowego 
i przedstawicieli przyjmującej LGD „Du-
najec Biała”.

Stowarzyszenie LGD Dunajec-Biała niebawem przystąpi 
do realizacji kolejnej ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyj-
nej, dzięki której możliwe będzie zbadanie poziomu wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju oraz poznanie Państwa opinii na temat pracy i funkcjonowania stowarzy-
szenia LGD Dunajec-Biała. Informacje, jakie uzyskamy, zostaną przeanalizowane  
i uwzględnione w dalszej pracy stowarzyszenia, posłużą zbadaniu celowości działań 
zaplanowanych w strategii. Będziemy wdzięczni za dokładne wypełnienie ankiet.

Ankietę możecie Państwo pobrać na stronie: www.dunajecbiala.pl
Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie i przesyłanie do biura LGD Dunajec-Biała.

W związku z planowanym na połowę października 2013 roku Walnym Zebraniem 
Członków i wprowadzeniem zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie 
LGD Dunajec-Biała zwraca się z prośbą o wypełnienie i przesłanie ankiety dotyczącej 
aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dunajec-Biała. Dzięki ankiecie będziemy 
mogli lepiej i precyzyjniej zaktualizować naszą LSR.

Ankieta stanowi załącznik nr 10 do LSR i możecie Państwo ją pobrać na stronie: 
www.dunajecbiala.pl

Uprzejmie prosimy o jej wypełnienie i przesyłanie do biura LGD Dunajec-Biała.

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała inicjuje i realizuje na 
swoim terenie nowatorskie projekty ukierunkowane na wykorzy-
stanie unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych Pogórza 
Ciężkowicko-Rożnowskiego i poprawę jakości życia mieszkańców. 

Lokalna Grupa Działania „Dunajec-Biała” to grupa powstała 
w 2005 roku w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, obej-
mująca cztery gminy: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn. 

Siedzibą stowarzyszenia jest Zakliczyn. W jej skład wchodzą 
mieszkańcy, przedstawiciele urzędów gmin, przedsiębiorstw  
i organizacji działających na terenie LGD „Dunajec-Biała”.

Stowarzyszenie LGD Dunajec-Biała zostało wybrane do 
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego Uchwałą nr 708/09. Budżet na wdrażanie Osi 
IV Leader w ramach PROW 2007-2013 wynosi 7 117 320,00 zł
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W dniach 31 sierpnia i 1 września już 
po raz czternasty Zakliczyn zgromadził 
wielu wystawców oraz tłumy smakoszy 
jedynego w swoim rodzaju „Pięknego Ja-
sia”. Przypominamy, że pierwsze obchody 
w Stolicy Fasoli odbyły się w II połowie lat 

90-tych z inicjatywy działaczy samorządu 
rolniczego, od 2000 r. i od tego czasu 
fasolowa biesiada odbywa się cyklicznie. 
Impreza promująca produkt lokalny i tra-
dycyjny Małopolski organizowana przez 
Gminę Zakliczyn i Powiat Tarnowski od 

2 lat mieści się się na terenie Kompleksu 
Rekreacyjno – Sportowego.

Pozwala to pomieścić licznych wy-
stawców (w ramach jarmarku produktu 
lokalnego), których z roku na rok jest coraz 
więcej. Wystawa produktów lokalnych, 
degustacje potraw – w tym na stoisku 
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, 
występy zespołów, to tylko niektóre  
z atrakcji 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 
UE jesienią 2011 roku i cieszy się dużym 
zainteresowaniem również u naszych za-
chodnich sąsiadów. Turyści 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.

Za nami XIV „Święto Fasoli” w Zakliczynie

W ramach ostatniego naboru wnio-
sków przeprowadzonego w dniach 12 
lipca 2013 r. – 26 lipca 2013 r.  do biura 
LGD Dunajec-Biała wpłynęło łącznie 37 
wniosków o przyznanie pomocy, w tym 
32 wnioski w ramach działania Małe 
projekty, 1 wniosek w ramach działa-
nia Odnowa i rozwój wsi i 4 wnioski  
w ramach działania Różnicowanie  
w kierunku działalności nierolniczej. 

Rada Decyzyjna spotkała się 4 razy  
w dniach 31 lipca 2013,  2 sierpnia 2013 
oraz po złożeniu odwołań przez część 
wnioskodawców w dniach 30 sierpnia 2013 
i 4 września 2013 r.

O s t a t e c z n i e  R a d a  D e c y z y j n a 
wybrała do finansowania 9 operacji  
w ramach Małych projektów, 1 operację 
w ramach działania Odnowa i rozwój 
wsi oraz 1 operację w ramach działania 

Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej. 

Z podziału środków wynika, że do gmi-
ny Wojnicz trafiło 246 079,00 = (63779,00 
+ 82300,00 + 100 000,00) do gminy Pleśna 
trafiło 106 773,68, do gminy Zakliczyn 
trafiło 38 632,00 i do gminy Ciężkowice 
trafiło 18 704,00.

W podziale na sektory – publiczny -  261 
088,68 + społeczny - 149 100 gospodarczy - 0

71%

29%

Tytuł wykresu
sektor publiczny sektor społeczny

60%
26%

9% 5%

Tytuł wykresu
Wojnicz Pleśna Zakliczyn Ciężkowice

Podsumowanie ostatniego
naboru wniosków
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Wrota Pogórza to innowacyjny projekt na skalę województwa 
małopolskiego. Lokalne Grupy Działania, które realizują projekt, 
położone są geograficznie w paśmie Pogórza Ciężkowicko-
Rożnowskiego oraz Płaskowyżu Tarnowskiego. Tworzy to niejako 
wrota do Pogórza. 
Cele projektu:
1. Zagospodarowanie turystyczne obszaru LGD

1.1. Podniesienie jakości oznakowania obiektów 
atrakcyjnych pod względem turystycznym na 
obszarze LGD

1.2. Rozbudowa infrastruktury turystycznej
1. Promocja atrakcji obszaru LGD

1.1. Promocja obszaru w mediach
1.2. Opracowanie i wydanie publikacji

Projekt Wrota Pogórza pełni rolę wirtualnej karty turystycznej, 
dzięki której turysta ma możliwość „kolekcjonowania” 
odwiedzonych miejsc. 
Koncepcja zakłada utworzenie 7 Wrót Pogórza, które zostaną 
otwarte po zdobyciu wszystkich kluczy. 
Aby zdobyć klucz, należy odwiedzić poszczególne miejsca, które 
przypisane są do odpowiednich wrót, każde wrota otwiera inna 
liczba kluczy odpowiadających atrakcjom z danej tematyki. 
Wrota:
1. Słodkie Wrota (miejsca wytwarzania wyrobów słodkich, tj. 

miodów, dżemów, przetworów owocowych)
2. Wrota przeszłości (miejsca związane z historią)
3. Rowerowe wrota (miejsca atrakcyjne z punktu widzenia tu-

rystyki rowerowej: miejsca widokowe, przystanie rowerowe)
4. Święte wrota (miejsca kultu religijnego, kościoły, sanktuaria, 

kapliczki)
5. Ludowe wrota (miejsca kultu rzemiosła ludowego i trady-

cyjnego)
6. Końskie wrota (przystanie i stajnie konne)
7. Wrota relaksu (miejsca rekreacyjne, aktywnego spędzania 

wolnego czasu)
Zdobywanie kluczy do wrót odbywa się na zasadzie wirtualnej. 
Podstawą projektu będzie aplikacja na urządzenia mobilne 
(komórki, smartfony), które po połączeniu z bazą danych będzie 
rejestrowała wszystkie zdobyte punkty przez turystę. Aplikacja 
ta będzie zaimplementowana w serwisie społecznościowym 
Facebook, co pozwoli na budowanie społeczności wokół projektu. 
Każdy z obiektów na liście wrót będzie wyposażony w tabliczkę 

Wrota PogórzaPartnerzy
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu
Zielony Pierścień Tarnowa
Stowarzyszenie Na Śliwkowym Szlaku
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informacyjną, która zawierać będzie opis obiektu, dane 

kontaktowe oraz kod QR. 
Kod QR jest alfanumerycznym, dwuwymiarowym kwadratowym 
kodem kreskowym umożliwiającym zakodowanie pod nim treści. 
Kod jest skanowany przez aplikację, dostępną na urządzenia 
przenośne (smartfony, komórki, tablety).
Fizyczne odwiedzenie obiektu i zeskanowanie kodu QR stanowić 
będzie dowód na „zdobycie” punktu – klucza do wrót. Użytkownik 
-  Turysta po zeskanowaniu kodu QR zostanie przekierowany do 
aplikacji, która zapisze w bazie danych zdobycie klucza do wrót 
(obiektu). Informacja o zdobyciu klucza wyświetlona zostanie 
również na Facebooku (jako forma pochwalenia się zdobyciem 
miejsca – obiektu). 
Po zdobyciu wszystkich kluczy do danych wrót, np. Winnych – czyli 
po odwiedzeniu wszystkich winnic na obszarze 5 LGD, turysta 
otrzyma button, który będzie mógł przypiąć do papierowej wersji 
mapy z wrotami, na znak ich zdobycia.
Po zdobyciu wszystkich wirtualnych wrót, turysta zgłasza się 
do LGD w celu odebrania koszulki wysokiej jakości z grafiką 
promującą projekt. 

Podsumowanie
Projekt konsoliduje atrakcje na obszarze wszystkich LGD, co 
pozwala uatrakcyjnić ofertę całego obszaru. Ma charakter 
promocyjny oparty o nowe technologie portali społecznościowych 
i aplikacji mobilnych. 
W dzisiejszych czasach prawie każdy posiada komórkę/smartfon 
umożliwiający korzystanie z internetu. Dlatego też nasza aplikacja 
będzie pełniła rolę promocyjną zarówno obiektów turystycznych, 
jak również będzie formą autopromocji użytkowników – 
turystów. Spowoduje to aktywniejszy udział w korzystaniu  
z aplikacji. 

Efektem projektu będzie:
- zagospodarowanie turystyczne obszaru dzięki tabliczkom 
informacyjnym oraz nowym obiektom małej architektury 
drewnianej o charakterze turystycznym
- promocja obiektów turystycznych w „Realu” oraz „wirtualnej 
rzeczywistości”
- „wciągnięcie” w „zabawę” grona młodych ludzi aktywnie 
korzystających z nowych technologii
- kampania promocyjna obszaru 5 LGD

Projekty współpracy
naszej Lokalnej Grupy Działania
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W ramach planowanego projektu planujemy podział na 
zadania główne: 

                                                                            
 Zadanie 1 - budowa portalu internetowego (jednego portalu w 
czasie do listopada 2014). W ramach zadania powstanie platforma 
internetowa w postaci portalu internetowego opisującego historię 
regionów (trzy regiony). W skład zadania wchodzi: budowa portalu 
zawierającego moduły dostosowane do każdego partnera projek-
tu m.in. poprzez personalizacja grafiki, wersję językową. Wdrożenie 
portalu, testy, hosting oraz promocję i pozycjonowanie portalu w 
wyszukiwarkach (12 miesięcy promocji i pozycjonowania). Całość 
zadania zostanie zlecona jako usługa firmie zewnętrznej.

 Zadanie 2  - zebranie treści i przygotowanie ich do umiesz-
czenia w portalu. To zadanie obejmuje całość prac polegającą 
na zebraniu i opracowaniu materiału: zdjęć, klipów filmowych, 
nagrań historyków. Zajmą się tym odpowiednio zorganizowane 
grupy eksperckie.

 Zadanie 3  - cześć organizacyjna projektu. Możemy tu odnaleźć 
koszty związane ze spotkaniami partnerów projektu, koordynacją 
działań, dokonaniem niezbędnych tłumaczeń (projekt między-
narodowy).

 Zadanie 4 - zadanie nie finansowane w ramach projektu: upo-
wszechnienie informacji o realizacji projektu współpracy na terenie 
Partnerów projektu poprzez:

 �  zawarcie w informacji o projekcie współpracy zaproszenia do 
współpracy w ramach projektu dla: pracowników urzędów 
gmin odpowiedzialnych za działania promocyjne, nauczycieli, 
uczniów, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, 
właścicieli gospodarstw agroturystycznych 
 �  zamieszczenie informacji na stronach internetowych: part-
nerskich LGD, gmin członkowskich LGD, lokalnej prasie, 
 �  zebranie zgłoszeń od osób chętnych do współpracy w ramach 
realizacji projektu                                     

Projekty współpracy
naszej Lokalnej Grupy Działania

LGD Dunajec-Biała od kilku lat współpracuje z LGD Sto-
warzyszenie Mroga i LGD Pays de Verdun z Francji w zakresie 
działań i tematów związanych z I Wojną Światową. W czasie 
spotkań organizacyjno - ro-
boczych w Polsce i Francji 
powstała koncepcja stwo-
rzenia międzynarodowe-
go projektu współpracy. 
Tematem projektu miało 
być powołanie do życia 
wirtualnego muzeum przy-
bliżającego działania zbroj-
ne, życie ludzi w czasach  
I Wojny Światowej.  Uda-
ło się ustalić ostateczny 
kształt i celowość: powsta-
nie wielojęzyczny, między-
narodowy portal interneto-
wy pokazujący życie miesz-
kańców naszych terenów 
przed wydarzeniami z 1914 
- 1918 roku. Przedstawimy 
wpływ działań wojennych na życie ludzi, na rozwój regionów  
i ścieżki prowadzące do wspólnej Europy. Nie zabraknie również 
oferty turystycznej i pokazania możliwości spędzenia czasu. 
Platforma będzie tętniła życiem: filmy, zdjęcia, elementy 3D, dy-
namiczne mapy z przesuwającymi się frontami działań zbrojnych 
to tylko niektóre rozwiązania mające przyciągnąć odwiedzających. 
Zaplanowano podstawowe zadania w ramach projektu: - budowę 
potralu, - zebranie i opracowanie treści, - implementację, testy  
i oddanie do użytku gotowego produktu: wirtualnego muzeum 
oraz koordynację i tłumaczenia w ramach projektu. W ramach za-
dania: budowa portalu zostanie nawiązana współpraca z firmami  
z branży informatycznej i zostanie opracowana koncepcja, warunki 
techniczne, zasady współpracy pomiędzy partnerami. Ostateczna 
współpraca zostanie podjęta z oferentem, który zaproponuje 
najlepszą cenę. W ramach wydatków przewidziano usługę pole-
gająca na: technicznej budowie  portalu, przygotowania hostingu, 
wdrożenia mechanizmów i rozwiązań technicznych pozwalających 
na łatwą implementację w późniejszych fazach rozwoju projektu, 
implementację przygotowanych treści multimedialnych, testy 
finalne. W ramach zadania: zebranie i opracowanie treści przewi-
dziano nawiązanie współpracy, z firmami i osobami związanymi 
z tematyką projektu, mające na celu ustalenie, jakie dostępne są 
treści i dane, w jaki sposób można je wykorzystać, jak odpowied-
nio przygotować je do publikacji. W ramach treści przewidziano 
grupy: treści o charakterze filmowym (nakręcenie, montaż scen, 
sekwencji wideo), treści audio (nagranie, montaż wywiadów  
z np. historykami itp), treści fotograficzne (zebranie, wypożyczenie, 
digitalizacja i obróbka starych fotografii), animacje (opracowanie). 
Dodatkowo zaplanowano obsługę projektu w postaci koordynato-
ra i tłumaczeń. Koordynator zajmie się całością prowadzenia pro-
jektu, zawieraniem umów, sprawowaniem nadzoru finansowego 
i poprawnym rozliczeniem. Usługa tłumaczenia jest niezbędna, 
chcąc realizować międzynarodowy projekt.               

I Wojna Światowa
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Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 18 sierpnia 2013 
roku w trakcie Dożynek Gminnych w Ciężkowicach. Komisja 
konkursowa w składzie: Zofia Czaja, Maria Bajorek, Irena Połeć 
i Stanisław Gniadek - postanowiła przyznać:

I miejsce:
Koło Gospodyń Wiejskich - Bruśnik 137 pkt .

II miejsce:
Koło Gospodyń Wiejskich - Kąśna Dolna 114 pkt.

III miejsce:
Koło Gospodyń Wiejskich - Pławna 90 pkt,
Koło Gospodyń Wiejskich - Ciężkowice 87 pkt,
Koło Gospodyń Wiejskich - Zborowice 65 pkt.

IV miejsce:
Koło Gospodyń Wiejskich - Jastrzębia Dolna,
Koło Gospodyń Wiejskich - Kąśna Górna,
Koło Gospodyń Wiejskich - Falkowa,
Koło Gospodyń Wiejskich - Ostrusza,
Koło Gospodyń Wiejskich - Kipszna,
Koło Gospodyń Wiejskich - Jastrzębia Górna

Wszyscy wymienieni wyżej otrzymali nagrody rzeczowe 
oraz dyplomy, w tym upominki AGD oraz podziękowanie za 
uczestnictwo w konkursie. Nagrody i upominki współfinan-
sowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umie-
jętności i aktywizacja”.

 
Wzorem ubiegłych lat Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała 

zorganizowała konkurs „LOKALNY BOHATER 2013”, którego celem 
było wyłonienie Lidera promującego produkt lokalny, atrakcje 
przyrodnicze, kulturowe, podtrzymującego lokalne tradycje, przy-
czyniającego się do rozwoju turystyki na terenie Lokalnej Grupy 
Działania Dunajec-Biała.

30 sierpnia odbyło się zebranie Zarządu Lokalnej Grupy Działania 
Dunajec-Biała, który po podliczeniu zgłoszeń jednogłośnie wybrał te-
gorocznego zwycięzcę konkursu. Tytuł LOKALNEGO BOHATERA 2013 
otrzymał Stanisław Socha, lokalny artysta rzeźbiarz, który otrzymał 
największą liczbę zgłoszeń nadesłanych do biura LGD. Pan Stanisław 
poprzez częsty udział w targach produku lokalnego, a także organiza-
cję warsztatów rzeźbiarkich promował teren Lokalnej Grupy Działania 
Dunajec Biała.  Wręczenie nagrody odbyło się 1 września 2013 r. podczas 
XIV Święta Fasoli. 

Gratulujemy wygranej!

Konkurs LOKALNY BOHATER 2013 rozstrzygnięty

Zapraszamy już za rok do wzięcia udziału 
w konkursie LOKALNY BOHATER.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr tel 14 665 37 37 w godz. 07.45 - 15.45

Wyniki konkursu KGW na 6
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Konkurs LOKALNY BOHATER 2013 rozstrzygnięty

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała promowała 
się w dniach 24-25 sierpnia 2013 podczas finału 9. Mało-
polskiego Festiwalu Smaku.

W dniach 24-25 sierpnia 2013 r. w Krakowie na placu 
Wolnica odbył się finał 9. Małopolskiego Festiwalu Smaku. 
Producenci żywności prezentowali małopolskie przysmaki, 
a na przybyłych gości czekały liczne atrakcje (konkursy, kon-
certy) oraz możliwość degustacji produktów tradycyjnych  
i regionalnych.

Już po raz kolejny Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała 
prezentowała „fasolowe specjały” z ciastem fasolowym, tj.  
z fasolą „Piękny Jaś” w roli głównej. „Fasolowe” produkty cieszyły 
się niezmiennie dużym zainteresowaniem licznie zgromadzo-
nej publiczności.

W plebiscycie dla publiczności producenci zaprezentowali 
prawie 60 produktów i potraw. Grand Prix konkursu „Mało-
polski Smak” zdobył w tym roku żur od Piskorka z Nowej Wsi .
Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 14 665 37 37 w godz. 07.45 - 15.45

9. Małopolski 
Festiwal Smaku

30 lipca 2013 roku komisja Konkursu na „Najlepszy Produkt Ziemi Tarnowskiej 
2013” odwiedziła osoby i gospodarstwa agroturystyczne, które zgłosiły swoje uczest-
nictwo w tegorocznej edycji konkursu i dokonała oceny poszczególnych produktów. 
Na tej podstawie wypracowany został ostateczny werdykt komisji oraz lista laureatów 
konkursu, w dniu 7 sierpnia br. zatwierdzona na posiedzeniu Zarządu Powiatu Tar-
nowskiego.

Miło nam poinformować, że z terenu LGD Dunajec-Biała zwycięzcą w kategorii-
produkt turystyczny – agroturystzka została „Chatka Włóczykija” – Adama Gancarka 
z Jamnej oraz wyróżnienie otrzymała „Gajówka Jamna” – Pani Eleonory Witkowskiej! 
Serdecznie  gratulujemy!

Następnie zwycięzcą w kategorii produkt żywnościowy – produkt regionalny 
zostało nasze „Ciasto fasolowe”, które w 2013 roku zdobywa pierwsze miejsca na 
wszystkich konkursach.

Najlepszy Produkt Ziemi
Tarnowskiej 2013



8

lipiec-wrzesień 2013

– Jak dużą frekwencją odwiedzają-
cych cieszy się nowe Muzeum Przyrod-
nicze w Ciężkowicach?

Wojciech Sanek: – Do końca 2012 
roku muzeum odwiedziło 10 000 turystów. 
Muzeum otwarte było od początku grud-
nia 2011 roku. Sezon 2012 był znakomity. 
Dominowały oczywiście grupy zorganizo-
wane. Nie prowadziliśmy jeszcze dogłębnej 
analizy obrotu kasowego, ale szacunkowo 
mogę powiedzieć, że wycieczki stanowiły 
między 85, a 90% całego ruchu. To znaczy, 
że liczba indywidualnych turystów docho-
dzi do 2000. W stosunku do tego, co było 
wcześniej, to ogromna zmiana jakościowa, 
bo muzeum w starej formie miało o wiele 
mniej indywidualnych turystów. W okresie 
letnim muzeum miało utrudnione funkcjo-
nowanie.

– Czy przybywający do Skamienia-
łego Miasta chętnie odwiedzają przy 
okazji muzeum?

W.S.: – Uważam, żeby waloryzować te 
atrakcje, bo przede wszystkim ludzie jeżdżą 
do Skamieniałego Miasta, a dopiero potem 
myślą o tym, żeby spędzić czas w Muzeum 
Przyrodniczym, w domu Paderewskiego, 
czy odwiedzić rynek w Ciężkowicach. Gdy-
by nie Skamieniałe Miasto, to w Ciężkowi-
cach turystyka miałaby śladowe znaczenie. 
Z badań prowadzonych w 2008 r. przez 
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w 
Tarnowie wynika, że w tych latach rezerwat 
odwiedzało około 20 000 tysięcy turystów. 
Na wiosnę tego roku znów przeprowadzo-
no badania, posługując się tymi samymi 
metodami. Wyniki zostały uśrednione w ten 
sam sposób. Tegoroczne szacunki wskazują 
na 50 000 tysięcy turystów. To oznacza, że 
ruch turystyczny zwiększył się o ponad 
100%. To dało się odczuć w muzeum.

– Czym najbardziej zachwycają się 
turyści w muzeum?

W.S.: – Trudno mi wypowiadać się  za 
indywidualnych turystów, których osobiście 
nie oprowadzam i mam z nimi krótki kontakt 
tylko na wstępie. Najpierw korzystają ze 
spektaklu, a potem indywidualnie chodzą 
po muzeum. Różnie to wygląda w zależności 

od wieku. Natomiast jeżeli chodzi o wyciecz-
ki grupowe, to na szczęście nadal bardzo 
istotny jest kontakt z przewodnikiem. Naj-
bardziej podoba się interaktywność w czasie 
zwiedzania i mobilność tych tematów. To 
znaczy, że za każdym razem, kiedy zwiedza 
się muzeum, można dotknąć jakiejś innej 
sfery przyrody; czy to ochrony przyrody, 
czy ciekawostek związanych z doktorem 
Tomkiem, czy konkretnych grup zwierząt. Po 
drugie, nowe – multimedialne formy ekspo-
zycji są łatwo dostępne, które tak naprawdę 
same w sobie nie są wartością. Nie po to 
się idzie do muzeum, by same multimedia 
wykorzystywać, ale aby przez nie docierać 
do czegoś innego.

– Jakie cenne eksponaty posiadacie 
w muzeum?

W.S.: – To można by rozważać na 
wielu płaszcz yznach.  Jeżeli  chodzi  
o unikalność czy wiek, to jest to na 
pewno skóra żbika, srebrno medalowa, 
największa skóra w Polsce, przynajmniej 
wśród tych skatalogowanych. Jest około 
20-30-tu gatunków z Polskiej Czerwonej 
Księgi, które są bardzo rzadkie, a takie 
eksponaty ciężko zduplikować. Można 
też rozważać wartość eksponatów pod 
względem oddziaływania na turystów. 
Największą furorę i sensację wśród dzieci 
sprawia żubr i niedźwiedź.

– Ważnym walorem Ciężkowic są 
nietoperze – jak muzeum wykorzystuje 
ten fakt?

W.S.: – W starym budynku była atrapa 
jaskini nietoperzowej. W nowej formule 
nie mogła się zmieścić absolutnie. Jeżeli 
chodzi o obecność nietoperzy w nowej 
formule muzeum, to jest tylko jeden 
osobnik. Dermoplasty nietoperzy to 
niełatwa do pokazania rzecz. Są to małe 
ssaki trudne do preparacji. Natomiast są  
w materiałach multimedialnych. Nieto-
perze, jako lekcja multimedialna, jest naj-
częściej wybieraną ofertą lekcji dla grup 
szkolnych. A poza tym jest też zakładka, 
która jest często odwiedzana w infokiosku 
w muzeum. Są to filmiki, z których bardzo 
chętnie korzystają turyści.

– Organizujecie noce nietoperzowe, 
które cieszą się coraz większą popular-
nością. Na czym polegają takie akcje?

W.S.: – W Ciężkowicach były organizo-
wane noce nietoperzy. Z roku na rok liczba 
chętnych wzrasta. W tym roku to już był 
absolutny rekord. Wszystko się działo na 
granicy logistycznej. Na taką noc przybyło 
około 50 osób, co przy zupełnych ciem-
nościach, konieczności przejścia kawałka 
rezerwatu, zachowaniu bezpieczeństwa, 
jeżeli chodzi o te małe ssaki, to już było 
uciążliwe. To nie znaczy, że niemożliwe. 
Udało się w 100%. To jest duży potencjał na 
przyszłość. W tym roku noc nietoperzowa 
została zorganizowana przez koło łowieckie 
„Szarak”, z pomocą Fundacji Wspomagania 
Wsi. Z tych pieniędzy opłaciliśmy eksper-
tów, prace monitoringowe. Jak będzie  
w przyszłości – zobaczymy.

– Infokiosk to jest rodzaj punktu 
informacji turystycznej. Co tam można 
zobaczyć?

W.S.: – Są tam dostępne filmy podsta-
wowe zakładki. Pierwsza dotyczy historii 
muzeum, czyli w zasadzie doktora Włodzi-
mierza Tomka. Jest to najbogatsza część, 
ponieważ oprócz gabloty z pamiątkami, 
chcieliśmy podkreślić genezę tego miejsca. 
Jest mnóstwo archiwalnych, chociaż nie 
tylko filmów. To jest najczęściej wybierana 
zakładka. Filmy nie są czysto dokumentalne 
i nudne. Są żywe, z wieloma ciekawymi 
elementami, fajnie zmontowane, świetnie 
działają. Inna zakładka to przyroda Pogórza. 
W tamtej częściej chyba najpopularniejsza 
sprawa dotyczy właśnie nietoperzy. Trzecia 
cześć to Skamieniałe Miasto. Z tej zakładki 
najchętniej wybierana jest legenda o Ska-
mieniałym Mieście.

  – Często turyści pytają się, czy 
wejście do Skamieniałego Miasta jest 
biletowane. W tym momencie nie jest. 
Czy są plany w celu ograniczenia ruchu 
turystycznego, a jednocześnie zdobycia 
środków na ochronę walorów krajobra-
zowych rezerwatu?

W.S.: – Wszystko zależy, co postawimy 
sobie jako cel obecności takiego strażnika 

Z Wojciechem Sankiem, kierownikiem Muzeum Przyrodniczego  
w Ciężkowicach, dyrektorem Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice rozma-

wia Piotr Firlej. Materiał powstał w ramach działalności www.it.dunajecbiala.pl. 
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= biletera? Jeszcze nie mamy na to od-
powiedzi. W przypadku Skamieniałego 
Miasta jest jeszcze znaczna pojemność. 
Rola rezerwatu jest bardzo pozytywna, 
bo odciąga ruch turystyczny od takich 
miejsc jak Pieniny, być może Tatry – te po-
pularne miejsca, które są rozdeptywane. 
W listopadzie ubiegłego roku odbyła się 
konferencja, spotkanie wielu środowisk, 
które mówiło o ochronie tego miejsca. 
Właściwym przyczynkiem był wniosek 
Stowarzyszenia „Nasze skały ”,  które 
chciałoby zalegalizować wspinaczkę na 
części skałek w Skamieniałym Mieście. 
To uruchomiło dyskusję na temat ochro-
ny w ogóle Skamieniałego Miasta, kto 
i jakie szkody czyni w rezerwacie. Było 
też rozważane biletowanie. Uważam, 
że argumenty za i przeciw są podobnej 
wagi. Mnie osobiście 
trudno dać odpowiedź, 
czy to jest wskazane, 
czy nie. Przydałby się 
czynny i będący cały czas 
na stanowisku strażnik, 
który dbałby o czystość 
nie tylko przy bramie, 
ale w obrębie całego 
rezerwatu. Nie ma też 
odpowiedzi, jak faktycz-
nie buldering wpływa 
na procesy wietrzenia. 
Jeśli eksperci wskażą 
choćby małe – ale jednak 
– zagrożenie dla przed-
miotu ochrony, to RDOŚ 
powinien (i na pewno 
wyda) negat dla wniosku 
wspinaczy. Tutaj jest też kwestia edukacji  
i wychowania. Prowadząc biletowanie od-
straszylibyśmy część turystów. Pojawiłby 
się też problem, gdzie sprzedawać bilety. 
Przecież do rezerwatu można wejść z 3 lub 
4 stron bez żadnego problemu. Chcemy 
ponadto zrobić w rezerwacie taką ścież-
kę, którą bym nazwał „kanałem ulgi”. Być 
może już niedługo wykonamy prace, żeby 
przez las gminny, przez Uroczysko, „Przy-
lasek”, które łączy się rezerwatem w jeden 
kompleks leśny, móc wejść, żeby od skałki 
Pustelnia poprowadzić ścieżkę rekreacyjną 
aż do kładki. Dzięki temu turyści mogliby 
nie wracać tą samą drogą, ale w ciekawy 
sposób wrócić do miejsca parkingowego. 
Po drugie, w samym rezerwacie nie ma już 
kompletnie miejsca na edukację przyrod-
niczą, na kolejne tablice. Tej infrastruktury 
jest już sporo. Nie chcemy zasłaniać skał. 
Właśnie w tym lesie byłoby miejsce na 
nową infrastrukturę, która rozszerzyłaby 
możliwości turystyczne. Przede wszystkim 

tablice, ale i mała wiata, miejsce na ogni-
sko – czego nie da się zrobić w rezerwacie.

– Gmina współpracuje z policją, 
która monitoruje Skamieniałe Miasto. 
Jak to obecnie wygląda?

W.S.: – We wrześniu lub październiku 
2012 roku odbyło się w muzeum spotkanie, 
na którym zgromadziły się podmioty, które 
w jakiś sposób mogą wpłynąć na bezpie-
czeństwo przedmiotu ochrony. Były to: 
Policja, Parki Krajobrazowe, Nadleśnictwo, 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
po to, żeby ustalić kompetencje, kto i w jaki 
sposób odpowiada za ochronę. Rzeczywi-
ście bez bezpośredniego udziału policji nie 
da się nic zrobić. Zakres jej obecności jest 
daleko nie wystarczający, ale w stosunku 
do potrzeb globalnych wszędzie, nie 

tylko w rezerwacie, policji przydałoby się 
dużo więcej. Dla funkcjonariuszy i tak jest 
to ogromny wysiłek, by się tam pojawić. 
Na wiosnę, czy w jakimś newralgicznym 
czasie oni tam bywają częściej, ale przy 
dostępnych im środkach jest ponad ich siły. 
Szukamy innych rozwiązań, które pozwo-
liłyby zabezpieczyć to miejsce, być może 
staże, wolontariusze. Jest sporo pomysłów, 
zobaczymy, w którą to pójdzie stronę.

– Być może wiele osób nie słyszało 
o Skamieniałym Mieście. Proszę podać 
trzy powody, dla których warto odwie-
dzić to miejsce.

W.S.: – Pytanie proste i trudne. Jak się 
jest w Skamieniałym Mieście, to odpowiedź 
wydaje się banalna. Myślę, że jest to, kolo-
kwialnie mówiąc, ładne miejsce. Takich skał 
za dużo nie ma. Jeżeli chodzi o piaskowiec 
ciężkowicki, to w Karpatach są bodajże 3 
miejsca chroniące tego typu formy skalne. 
A jeśli chodzi o ilość, to w Ciężkowicach 

tych malowniczych form skalnych jest naj-
więcej. Druga rzecz to coś, co ciężko opisać, 
bo trudno mówić o gustach. O tym, jakie 
formy tworzą te skały, jak bardzo wpływają 
na wyobraźnię, mówi liczba legend i wra-
żenia turystów. Widoki oddają poniekąd 
galerie zdjęć, które są na naszych stronach 
internetowych. Malowniczości tego miej-
sca nie trzeba specjalnie reklamować – 
przyroda sama się obroni. Trzeba po prostu 
mówić, że jest takie miejsce. Warto mówić 
też o dobrej dostępności. Opinia Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska mówi, 
że nasz rezerwat jest jednym z najlepiej 
zagospodarowanych w Małopolsce. Jest 
dobrze usytuowany parking, a rezerwat to 
miejsce, do którego zawsze łatwo dojechać. 
Nie jest ukryty w ostępach leśnych. Jego 
stopień trudności, jeżeli chodzi o szlak, 

nie wymaga specjalnego 
przygotowania. Nie jest za 
długi, ani też za krótki. Jest 
to wygodne miejsce na 
turystykę dla całych rodzin 
i o każdej porze roku.

– Dlaczego war to 
zwiedzać Skamieniałe 
Miasto zimą?

W.S.: – W zimie re-
zerwat ma zupełnie inną 
urodę. Polecam zimowy 
wstęp podczas dużych 
mrozów. Powstaje wtedy 
lodospad w Wąwozie Cza-
rownic. Jest to zupełnie 
coś innego niż warunki w 
te suche lata, kiedy led-
wo coś kapie w wąwozie. 

Niestety hydrologia naszego kraju jest 
taka, że jest coraz bardziej sucho. Przy 
dobrych mrozach w zimie lodospad jest 
spektakularny i wiele osób przyjeżdża 
do Ciężkowic tylko po to, by go oglądać. 

– Czy w rezerwacie można zobaczyć 
ślady zwierząt?

W.S.: – Tak. Z dużych ssaków zoba-
czymy ślady sarny, dzika a ostatnio nawet 
jelenia. Prowadziliśmy zajęcia „Śladami 
zwierząt”, z nauką tropienia w zimie. Ale to 
wszystko uwarunkowane jest od pogody.

– Czy prowadzone są obserwacje 
ornitologiczne?

W.S.: – Robiliśmy swego czasu zimowe 
liczenia ptaków pod agendą Ogólnopol-
skiego Towarzystwa Ptaków. Przerodziły się 
one w spontaniczne nieformalne wycieczki, 
ale w zasadzie polegające na tym samym. 
Co pokaże przyszłość – zobaczymy.

– Serdecznie dziękuję za wywiad.
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Relacja z wizyty studyjnej związanej
z „wioskami tematycznymi”

W dniach od 15 - 18.09.2013 byliśmy 
z wizytą studyjną w Austrii. Wizyta ta 
związana była z programem realizo-
wanym przez Fundacją Biuro Inicjatyw 
Społecznych, mającym na celu utworze-
nie wiosek tematycznych w Małopolsce.  
Z naszego terenu uczestniczy w nim 
gmina Zakliczyn, Zakliczyńskie Cen-
trum Kultury, LGD Dunajec-Biała oraz 
przedstawiciele przyszłych „Wiosek 
Tematycznych” z Gwoźdźca i Rudy Ka-
meralnej. Projekt jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w Ramach 
Funduszu Społecznego.

Pierwszą miejscowością tematyczną, 
jaką odwiedziliśmy, była „Wioska Maku” 
- MohndorfArmschlag. Nasza grupa wzięła 
udział w festynie dożynkowym maku. 
Oglądaliśmy najdłuższy obraz świata 
przedstawiający kwitnące maki oraz 
kiermasz związany z makiem pod na-
zwą „Kocham Mak”.Wszystkie stoiska, 
na których królował mak pod różnymi 
postaciami, udekorowane były elemen-
tami makowymi. Impreza ta jest sławna  
w Austrii i zjeżdżają na nią tysiące ludzi 
z całego kraju. Widać to było po setkach 
samochodów parkujących na okolicznych 
drogach i łąkach. Bardzo interesująco zor-
ganizowana jest ścieżka maku, przedsta-
wiająca historię jego pochodzenia, zasady 
uprawy oraz wiele ciekawostek i tradycji 
związanych z makiem.  I tak np., w Austrii,  
w Wigilię stawia się mak w misce. Ma on 
chronić przed złymi duchami i im więcej 

tego maku tym lepiej. Inną ciekawostką jest 
to, że szklankawysianego maku daje zbiór 
800 do 1000 kg. W wiosce około 100 osób 
uprawia 200 ha maku, a osiągane zbiory 
wynoszą 150-200 ton. 

Kolejna wioska to „Wioska Żyta” – Rog-
genreith. Tu produkuje się whisky z żyta 
pochodzącego z tej miejscowości. Również 
beczki do leżakowania whisky zrobione są  
z  m ie j s cow ych dębów.  Produkcja 
wynosi ok. 10.000 l. destylatu na ty-
dzień. Cykl produkcji whisky oraz spo-
soby wyrabiania beczek obejrzeliśmy 

w sali kinowej, z widokiem na beczki  
z leżakującą whisky. Następnie mieliśmy 
możliwość obejrzenia pracującej destylarni 
oraz spróbowania kilku rodzajów whisky. 
Przy zakładzie produkcyjnym znajduje się 
duży parking, plac zabaw dla dzieci oraz 
sklepik, w którym turyści mogą zaopa-
trzyć się nie tylko w whisky, ale również 
w inne alkohole (w tym likiery; np. ma-
kowy), produkowane na bazie destylatu  
z żyta. Ciekawostką jest to, że miejsce to 
odwiedza rocznie ok. 80.000 turystów.

Purgstall to „Wioska Książek”.  Pier-
wotnie były tu uruchomione czte -
ry księgarnie. Jednak pomysł nie cał-
kiem się sprawdził. Obecnie działa tyl-
ko jedna. Posiada ona zgromadzone  
ok. 50.000 książek, z czego prawie połowa 
jest skatalogowanych i wystawionych do 
sprzedaży w księgarni oraz przez internet. 
Całe zbiory pochodzą z darowizn. Księgar-
nię prowadzi stowarzyszenie w oparciu  
o pracę wolontariuszy.

Ybbsitz  –  „Wiosk a Kowalst wa”.  
W wiosce tej 65% osób jest zatrudnionych 
przy pracy związanej z żelazem. Głównym 
zakładem jest firma rodzinna, istniejąca od 
460 lat.  Zakład obecnie produkuje ema-
liowane garnki na zamówienie różnych 
firm. Największymi odbiorcami są dwie 
firmy ze stanu Teksas. Jedna z tych firm, 
jak się pochwalono, dostarcza garnki do 
amerykańskich seriali, grają one „swoje 
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role”. Garnki wysyłane są również do 
Australii, gdzie sprzedawane są w skle-
pach ze zdrową żywnością. Oprócz firm 
istnieje „Muzeum Żelaza”, z ciekawymi 
zbiorami oraz „Ścieżka kowalstwa”, na 
której mieliśmy okazję obserwować pra-
cę kowala i zwiedzić kuźnię wyposażoną  
w zabytkowe urządzenia. W wiosce tej 
wszystko co tylko było możliwe zostało 
wykonane z żelaza jak np. ścieżka rowero-
wa podwieszona poza mostem, ponieważ 
był zbyt wąski, ławki, tablice informacyjne 
itp.

Najciekawszą była „Wioska Non-
sensu” - Herrenbaumgarten. W wiosce 
tej widzieliśmy np.: budkę do rozmów 

przez telefon komórkowy „bibliotekę 
publiczną” na wolnym powietrzu, cokół 
na własny pomnik i wiele innych „dzi-
wactw”. Zwiedziliśmy Muzeum Nonsensu,  
w którym zgromadzono setki dziwnych, 
bezsensownych lecz budzących śmiech 
rzeczy. Każda z tych bezsensownych 
rzeczy posiada sensowne uzasadnienie 
swego istnienia. I tak np. na dziedzińcu 
muzeum zawieszono pojedyncze skarpet-
ki, te które zostały, gdy druga zaginęła w 
tajemniczych okolicznościach. Rada „na-
ukowców”, która powstała przy Muzeum 
Nonsensu, tłumaczy to w ten sposób, że 
w  pralce podczas wirowania tworzy się 
przejście do czwartego wymiaru, gdzie 

UFO, posiadające tylko jedną nogę za-
biera sobie jedną  skarpetkę. Skarpetki te 
przysyłają ludzie z różnych stron świata. 
Jak nas poinformowano, zbiory muzeum 
ciągle się powiększają. 

Na zakończenie mieliśmy okazję 
zwiedzić „labirynt” piwnic i degustować 
produkowane tam wina. 

We wszystkich wioskach-gminach, 
liczących od 1000 do 6000 mieszkańców, 
przewodnikami i opowiadaczami historii 
byli także ich burmistrzowie. Opowiadali 
historie związane ze swoimi miejscowościa-
mi w sposób bardzo ciekawy i dowcipny.

Urszula Żabińska

Zarząd stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje, że w październiku  
i listopadzie zostanie zorganizowana seria bezpłatnych warsztatów o tematyce jak poniżej. 

Warsztaty Rejestracja Produktów

Warsztaty dotyczą procesu rejestracji produktu tradycyjnego od sporządzenia wniosku poprzez 
obronę i wpis produktu na listę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warsztaty przeprowadzane w celu 
pobudzenia lokalnej społeczności do składania wniosków. 

Warsztaty dot. Rolnictwa Ekologicznego

W czasie warsztatów lokalni producenci dowiedzą się jak certyfikować żywność wysokiej jakości. 

Warsztaty dot. Promocji Produktów

W czasie warsztatów uczestnicy nauczą się, jak estetycznie wystawiać produkty oraz co należy 
zrobić, aby promocja produktów była zgodna zobowiązującymi przepisami. 

Warsztaty Rękodzieło

Warsztaty dotyczą „robótek ręcznych”. 
Warsztaty odbędą się w siedzibie stowarzyszenia w Zakliczynie przy ul. Browarki 7. Chętnych do 

udziału w przedmiotowych warsztatach zapraszamy do kontaktu z biurem LGD Dunajec-Biała. Liczba 
miejsc ograniczona, zaś o udziale  warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

Relacja z wizyty studyjnej związanej
z „wioskami tematycznymi”
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PLEŚNA

30 lipca 2013 r. podpisano umowę  
z wykonawcą inwestycji pn. „Budowa 
Centrum Produktu Lokalnego w miej-
scowości Rzuchowa” na terenie gminy 
Pleśna, w ramach której zostanie wybu-

dowane miejsce do szeroko rozumianej 
promocji produktów lokalnych wraz z 
parkingiem oraz niezbędną infrastruk-
turą typu kanalizacja sanitarna i drenaż. 
Powierzchnia zabudowy ma wynieść 

246,6 m. kw., powierzchnia użytkowa 
313,3 m.kw. W Centrum Produktu Lo-
kalnego zatrudnienie znajdzie 3 osoby. 
Wykonawcą inwestycji wyłonionym  
w drodze przetargu została firma Usłu-
gowo-Handlowa Jan Marek Stanuch  
z Ciężkowic.

Realizacja przedmiotowej inwestycji 
możliwa jest dzięki uzyskanemu dofinanso-
waniu w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, 
które odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania „Odnowa  
i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013.

Zakończenie realizacji inwestycji prze-
widuje się najpóźniej na 31 października 
2014 r.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 734 
929,46 zł, z czego możliwe dofinansowanie 
ze środków osi 4 LEADER PROW na lata 
2007-2013 stanowi kwotę 276 020,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod nr tel 14 665 37 37 w godz. 07:45 - 15:45

Rozpoczęto budowę Centrum Produktu
Lokalnego w Rzuchowej

Podsumowania i plany - program Leader w gminach zrzeszonych 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.

Dużym sukcesem w ostatnich 
dniach może pochwalić się miejscowość 
Rychwałd. W ramach ogłoszonego kon-
kursu o przyznanie pomocy finansowej 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach działania Leader 
Osi 4 PROW na lata 2007-2013, Działanie 
„Małe Projekty”, w którym wzięła udział 
prowadząca tamtejszą szkołę osoba 
fizyczna- Marta Kuczek, Rada Decyzyjna 
Lokalnej Grupy Działania Dunajec- Biała 
podjęła decyzję o pozytywnym rozpa-
trzeniu wniosku. Projekt uzyskał wystar-
czającą do finansowania liczbę punktów.  

Projekt,  złożony przez wnio-
skodawcę - „Budowa placu zabaw  
w miejscowości Rychwałd wraz ze 
ścieżką przyrodniczą i promocją lo-
kalnej twórczości” opiewa na kwotę  

93 175,43zł, z czego kwota pomocy  to  
50 000zł. Głównym celem realizacji pro-
jektu jest stworzenie miejsca do rozwi-
jania aktywności ruchowej społeczności 
lokalnej w formie placu zabaw i ścieżki 
przyrodniczej, które umożliwią rodzi-
nom z dziećmi bezpiecznie i aktywnie 
spędzać czas wolny oraz czynnie wypo-

czywać. Realizacja operacji przyczyni 
się do integracji społeczności lokalnej 
poprzez wymianę doświadczeń i prace 
samopomocowe.

Projekt wpływa na ochronę dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodniczego 
obszaru LSR poprzez przedstawienie 
mieszkańcom dorobku artystycznego 
minionych i obecnych pokoleń (rzeźby 
Stanisława Cicha) oraz poprzez zbudo-
wanie ścieżki przyrodniczej prowadzącej 
do wodospadu, o którego istnieniu wie 
niewielkie grono osób. 

Zakończenie realizacji projektu 
planuje się na czerwiec 2014r. Zbudo-
wany plac zabaw, ścieżka przyrodnicza 
z zejściem do potoku oraz stała ekspo-
zycja rzeźbiarstwa, będzie dodatkową 
atrakcją nie tylko samej miejscowości, 
ale i całego regionu. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Budowa placu zabaw w Rychwałdzie
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CIĘŻKOWICE

Wieża
widokowa
w Bruśniku

9 sierpnia miał miejsce odbiór 
techniczny inwestycji pod nazwą „Bu-
dowa wieży widokowej w miejscowości 
Bruśnik” współfinansowanej przez 
Europejski Fundusz Rolny w ramach 
programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
PROW na lata 2007-2013 ze środków 
osi 4 przewidzianej na wdrażanie LSR 
LGD Dunajec-Biała. Wybudowana wieża 
jest konstrukcją stalową wypełnioną 
drewnem. Całkowita jej wysokość to 23 
m, a najwyższy taras widokowy jest 18 
m nad ziemią.

Inwestycja, mimo niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, została 
zrealizowana w szybkim tempie przez 
Firmę Budowlaną Piotr Główczyk z Sioł-
kowej, tak aby już w trwającym sezonie 
turystycznym stanowić kolejną atrakcję 
turystyczną naszego regionu. Atrakcyjna 
lokalizacja oraz fakt, że jest ona widoczna 
z wielu okolicznych traktów komunikacyj-
nych powoduje dodatkowo, że Bruśnik ze 
swoją wieżą stanowią często przystanek  
w drodze na urlop.

Dodatkowe informacje można uzy-
skać pod nr tel 14 665 37 37 w godz. 07:45 
- 15:45

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

W pierwszym dniu zawodów uczestnicy mieli na celu pokonanie tras wiodących przez 
malownicze tereny gmin Ciężkowice, Zakliczyn, Pleśna i Wojnicz. Zadaniem zawodników 
było zebranie jak największej liczby punktów przyznawanych za odczytanie specjalnie 
przygotowanych kodów rozlokowanych w różnych punktach. Każdy z zawodników 
został wyposażony w mapę z oznaczonymi punktami kontrolnymi oraz kartę kontrolną  
z zawartymi w niej miejscami kontrolnymi i wartością punktową każdego z odwiedzanych 
miejsc. Najwyżej punktowane były oczywiście miejsca najdalej oddalone od miejsca  
startu i mety usytuowane obok Baru pod Grunwaldem. Start rajdu nastąpił o godzinie 
10.00, a uczestnicy musieli zameldować się na mecie do godziny 17.00. Zadanie okazało 
się niezwykle trudne, ponieważ tylko jednemu zawodnikowi udało się zdobyć wszystkie 
punkty kontrolne. Z pewnością decydujący wpływ na przebieg rywalizacji miały warunki 
pogodowe. Uczestnicy rajdu musieli zmierzyć się nie tylko z trudnymi trasami, ale przede 
wszystkim z uciążliwym upałem. Aby zaliczyć wszystkie miejsca punktowe, zawodnicy 
musieli przejechać około 110 km drogami i bezdrożami Pogórza. Najlepszym w rywali-
zacji okazał się Jacek  Kras, który zdobył wszystkie 36 punktów możliwych do zdobycia. 

Drugi dzień imprezy to rywalizacja na terenie Ciężkowic. Organizatorzy postanowili 
przybliżyć uczestnikom historię i ciekawostki związane z przebiegiem frontu I wojny 
światowej, pola bitwy tarnowsko–gorlickiej na naszym terenie. Punkty kontrole rozlo-
kowane w miejscach szczególnych dla przebiegu działań wojennych. Były to siedziby 
sztabów, punkty kierowania ogniem, lazarety, miejsca szczególnie ciężkich walk, linie 
okopów, znaki kierunkowe, a przede wszystkim cmentarze. Zawodnicy otrzymali mapy 
poglądowe z zaznaczonymi punktami, które musieli odnaleźć w jak najkrótszym czasie. 
Start rywalizacji nastąpił o 11:00, a uczestnicy tym razem musieli zameldować się na mecie 
do godziny 16:00. Panujący skwar  utrudniał rywalizację,  żadnemu z zawodników nie 
udało się odwiedzić  wszystkich punktów. Najlepszy w rywalizacji  okazał się Jan Bajorek 
zdobywca 29 na 35 możliwych punktów.

 W  rajdzie ogółem wystartowało 120 osób,  w tym 50 spoza terenu LGD oraz około 
100 widzów, którzy obserwowali zmagania podczas tej dwudniowej imprezy.

 Całość rywalizacji okazała się ciekawym przedsięwzięciem, a zawodnicy wraz  
z organizatorami snują plany co do rywalizacji w kolejnych edycjach zawodów. Przed 
organizatorami zatem stoi wyzwanie, by impreza stała się wydarzeniem cyklicznym. 

Z prądem i pod prąd
Dwudniowy rajd rowerowy
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WOJNICZ

10 lipca przed kapitułą Izby Produk-
tu Tradycyjnego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego 
wystąpiła wojnicka delegacja prezen-
tująca produkt powszechnie znany pod 
nazwą „Wojnickich Kukiełek”. 

Wystąpienie było wynikiem wniosku 
o rejestrację „kukiełek” jako produktu 
tradycyjnego. Reprezentanci Urzędu 
Miejskiego, LGD Dunajec-Biała oraz TPZW 
zaprezentowali komisji historię, recepturę 

jak też i gotowe wypieki. Prezentacja była 
połączona z degustacją. Kapituła zaak-
ceptowała wniosek i „Kukiełki Wojnickie” 
zostały zarejestrowane jako „Produkt tra-
dycyjny”, otwierając tym samym drogę do 
uznania ich w przyszłości jako „Produktu 
regionalnego”, dodajmy – wojnickiego. 
Wypieki zaprezentowane przed kapitułą 
zostały przygotowane przez uczniów Ze-
społu Szkół Licealnych i Technicznych pod 
kierunkiem Anny Węgrzyn.

Wojnickie Kukiełki
produktem tradycyjnym

W Wojniczu powstała ścieżka histo-
ryczna. Trasa ścieżki, której początek 
znajduje się na wojnickim rynku, jest tak 
skonstruowana, aby poprowadzić zwie-
dzających przez najważniejsze zabytki 
miasta. Przy każdym z wyróżnionych 
obiektów umieszczona została tablica  
z najważniejszymi informacjami na 
temat historii danego miejsca. 

Oprócz wojnickiego rynku celem 
zwiedzających są: wojnicki Cmentarz Ko-
munalny i znajdujące się na nim mogiły Po-
wstańców Styczniowych, Pałac Dąmbskich, 
kolegiata św. Wawrzyńca, kaplica Najświęt-
szej Maryi Panny Loretańskiej, pozostałości 
grodowych wałów obronnych. Wszystkie 
tablice zostały wykonane przy udziale 
środków zewnętrznych, pochodzących  
z funduszy europejskich funkcjonujących 
w ramach PROW. 

Historyczna
ścieżka

Wiata dla Łukanowic 
W miejscowości Łukanowice dobie-

gają końca prace związane z budową 
ogólnodostępnej altany, wiaty rekre-
acyjnej. Budowa tego typu obiektów 
na całym obszarze objętym działaniami 
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała 
ma na celu rozwój turystyki, zwłaszcza 
weekendowej, poprzez rozbudowę od-
powiedniej infrastruktury ułatwiającej  

i uprzyjemniającej wykorzystanie szla-
ków pieszych i rowerowych. Nowe obiek-
ty służyć mają przede wszystkim okolicz-
nym mieszkańcom, jak też przyciągnąć 
turystów z zewnątrz, wzbogacają ofertę 
turystyczno-kulturalną regionu.

Projekt współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej.

W  s i e d z i b i e  U r z ę d u  G m i n y  
w Wojniczu znajduje się stoisko infor-
macyjne Lokalnej Grupy Działania LGD 
Dunajec- Biała. Na stoisku mieszczą się 
ulotki informacyjne dotyczące: Stowa-
rzyszenia LGD, informacje na temat gmin: 
Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn, 
informacje turystyczne i inne.

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

Mieszkańcy Gminy Wojnicz (spo-
śród przedsiębiorców mieszkających 
na obszarze czterech gmin LGD) są 
pionierami w wykorzystaniu środków 
unijnych w ramach dwóch działań Osi 
IV Leader  PROW na lata 2007-2013. 
W naborze ogłoszonym w 2012 roku  
w ramach działania „Tworzenie i roz-
wój przedsiębiorstw” dofinansowanie  
w kwocie około 500 000,00 zł otrzymały 
trzy projekty.

Natomiast w naborze przeprowadzo-
nym w dniach 12- 26 lipca 2013 roku, w ra-
mach działania „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” do dofinansowa-
nia został wybrany projekt, który zostanie 
zrealizowany na terenie miejscowości Isep 
pn.: „Podjęcie i prowadzenie działalności 
gospodarczej celem uzyskania dodatkowe-
go dochodu z działalności pozarolniczej.” 

Gratulujemy mieszkańcom zapału  
i energii w dążeniu do realizacji własnych 
innowacyjnych pomysłów. Liczymy na 
to, że dobre praktyki zachęcą inne osoby 
z obszaru gmin należących do Lokalnej 
Grupy Działania  do skorzystania z możli-
wości wsparcia ze strony PROW NA LATA 
2007-2013.

Przedsiębiorcza gmina
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ZAKLICZYN

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakliczynie sfinalizowała starania, by wydać 
cenną pracę krakowskiego historyka Roberta Bogusza. Obszerne fragmenty mo-
nografii Zakliczyna, obejmującej okres od powstania miasta do XVII wieku, publi-
kowaliśmy przed paru laty na łamach „Głosiciela” w roku jubileuszowym lokacji 
miasta. Rzeczonym materiałem zainteresował naszą redakcję prof. Marek Mietelski, 
który od wielu lat próbował doprowadzić do wydania tego cennego materiału, 
przymierzając się nawet do przeznaczenia na ten cel pieniędzy z własnej kieszeni.

Na przełomie sierpnia i września, być może jeszcze przed Świętem Fasoli, ukaże 
się publikacja tej pracy, dzieła opartego na badaniach naukowych, o czym świadczą 

liczne przypisy. Wydawnictwo w formacie 
A4, ze wstępem prof. Mietelskiego, opatrzone 

grafiką i ponad 100 fotografiami z urokliwymi 
zakątkami Zakliczyna i okolic, archiwalnymi 

i współczesnymi (większość autorstwa Stani-
sława Kusiaka), GBP wyda w ramach grantu 

uzyskanego na podstawie wniosku i aplikacji 
wystosowanych do Urzędu Marszałkowskiego 

przez LGD Dunajec-Biała. Dzięki pozyskanym 
środkom unijnym publikacja ta w nakładzie 1000 

egz. będzie rozprowadzana wyłącznie przez samo-
rządową bibliotekę. I to bezpłatnie!

Samorządowa książnica liczy na spore zainte-
resowanie wydawnictwem czytelników i miłośni-

ków historii - nie tylko miasta, istnieje możliwość 
dodruku monografii. To wstęp do kolejnego wyda-

nia. Robert Bogusz deklaruje kolejne opracowanie 
od wieku XVII.

Marek Niemiec

Siłownia w Zakliczynie

Kraina nad Dunajcem

Kompleks Rekreacyjno-Sportowy „Kamieniec” w Zakliczynie wzbogacił się 
o kolejną atrakcję. Przy obiektach sportowych na  „Kamieńcu” , obok alejki przy 
placu zabaw i boiska treningowego powstała siłownia zewnętrzna. 

Urządzenia zostały zamontowane z myślą o przebywających tam mamach, które 
opiekują się swoimi pociechami – mówi burmistrz Jerzy Soska - urządzenia mają  
umożliwić aktywne spędzanie czasu i są doskonałym uzupełnieniem oferty sportowo – 
rekreacyjnej; obok wybudowanego w ostatnich latach placu zabaw, kortu tenisowego, 
i boiska ze sztuczną nawierzchnią. 

Na montaż siłowni samorząd gminny przeznaczył 30 tys. 627 zł, z czego około  
20 tysięcy zł stanowią środki europejskie pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach „Małych projektów” LGD Dunajec - Biała.   

Filipowice mogą pochwalić się 
kolejnymi w ostatnim czasie środkami 
unijnymi na koncie swojej miejsco-
wości. Wszystko za sprawą kolejnego 
projektu, który udało się z sukcesem 
napisać i zrealizować przy pomocy 
miejscowej, aktywnej Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

Tak jak to bywało w poprzednich 
latach także i teraz zarówno autorem 
jak i koordynatorem projektu jest miej-
scowy radny Józef Wojtas, pełniący  
w jednostce funkcję wiceprezesa. Pro-
jekt związany z realizacją operacji pn.  
„Zakup instrumentów muzycznych dla 
strażackiej orkiestry dętej w Filipowi-
cach” powstał w ramach EFRROW - dzia-
łanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego PROW na lata 2007-
2013 w zakresie małych projektów.  
W ramach projektu zostały zakupione 
trzy profesjonalne instrumenty dęte: 
tuba, klarnet i flet poprzeczny. Wartość 
projektu opiewa na kwotę 30 900,00 
złotych, przy czym wartość dofinan-
sowania wynosi 24 720,00 złotych co 
stanowi 80% kosztów zakupu wymie-
nionych instrumentów. Pozostałą kwotę 
6 180,00 złotych, czyli 20% wartości 
projektu stanowił wkład własny, który 
został pokryty przez jednostkę przy 
wsparciu Klubu Przyjaciół Strażackiej 
Orkiestry Dętej Stowarzyszenia „Klucz” 
skupiającego jej sympatyków.

Umowa o dofinansowanie została 
podpisana z Samorządem Województwa 
Małopolskiego 30 kwietnia przez autora 
projektu Józefa Wojtasa i skarbnika 
jednostki Tadeusza Martykę. Na obecną 
chwilę został już złożony wniosek o płat-
ność i sprawozdanie z realizacji projektu, 
co stanowi przepustkę do szybkiego 
refinansowania projektu.  Warto również 
nadmienić, że projekt złożony przez OSP 
Filipowice do Lokalnej Grupy Działania 
„Dunajec – Biała” znalazł się na trzeciej 
pozycji listy rankingowej, na której 
pierwotnie znajdowało się 21 wniosków  
z czterech gmin. Cieszą się zatem stra-
żacy, rodzice młodych muzyków jak 
również miejscowy radny Józef Wojtas 
mówiąc: „to kolejny unijny projekt  
i kolejne środki finansowe dla naszej 
miejscowości. Cieszę się, że w ramach 
tego projektu udało się wspomóc nie 
tylko orkiestrę, ale również rodziców, 
którym na pewno ciężko byłoby zakupić 
instrumenty dla swoich dzieci warte 
kilkanaście tysięcy złotych. Twierdzę 
zawsze, że mimo dużego wysiłku takie 
działania przynoszą wymierne efekty  
i już wspólnie z mieszkańcami myślimy  
o kolejnych przedsięwzięciach ….”.

Mały projekt Filipowic
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