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K O M U N I K A T 

 

Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA z siedzibą w Rzuchowej (Gm. Pleśna) w ramach Lokalnej 

Strategii Rozowju Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (LGD) wydała 9 opracowań dotyczących 

walorów przyrodniczych i kulturowych terenu gmin wchodzących w skład LGD tj: Ciężkowic, 

Pleśnej, Wojnicza oraz Zakliczyna. Każde opracowanie liczy ok. 30 stron formatu A4. Całość 

projektu zrealizowana została ze środków własnych stowarzyszenia i środków uzyskanych  

w ramach PROW 2007-2013 z osi IV program LEADER. 

Publikacje poruszają następujące zagadnienia: 

- elementy kulturowe gminy Pleśna, 

- elementy kulturowe gminy Zakliczyn, 

- elementy kulturowe gminy Ciężkowice, 

- elementy kulturowe gminy Wojnicz, 

- elementy kulturowe - zabytki LGD Dunajec-Biała 

- elementy kulturowe -dziedzictwo kulturowe ( folklor) 

- elementy kulturowe - ginące zawody 

- elementy kulturowe - krajobraz 

- analiza możliwych do stworzenia pamiątek z terenu LGD Dunajec-Biała 
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Wydając powyższe publikacje chcemy pokazać piękno i różnorodność Pogórza Ciężkowicko-

Rożnowskiego. Obszar LGD przedstawia dużą wartość przyrodniczą. Znaczna część terenów objęta 

jest ochroną prawną przyrody, stanowiąc obszary chronionego krajobrazu, parki  

krajobrazowe, oraz rezerwaty przyrody. W myśl słowom poety: ,,Cudze chwalicie swego nie 

znacie” chcemy pokazać, że to co wydaje się opatrzone i spowszedniałe warte jest choć odrobiny 

uwagi. Często jest to obszar zupełnie przez nas nieznany. Dla niektórych będzie to również swoista 

podróż w przeszłość. Poznamy czym parali się nasi przodkowie. Czytając o pracy rzeźbiarza, 

bednarza, czy chociażby zduna, uświadomimy sobie jak ciężką i mozolną wykonywali profesje oraz 

jak trudne było kiedyś życie. Zwłaszcza teraz w dobie techniki i wszelkiego rodzaju wygód.  

W naszych opracowaniach skupimy się również na folklorze regionu. W dzisiejszych czasach 

pamięć o tradycyjnych rzemiosłach, a także o sztuce ludowej ulega coraz szybszemu zatraceniu. 

XXI wiek to czas pośpiechu, czas kiedy możemy dostać wszystko na wyciągnięcie ręki, za pomocą 

jednego kliknięcia ,,myszką.” Często w ogóle nie zdajemy sobie sprawy ile czasu, cierpliwości  

i pracy wymaga wykonanie danego przedmiotu. Chcemy to zmienić. Mamy nadzieje, że po 

przeczytaniu naszych opracowań czytelnicy nie będą przechodzić obojętnie obok stoisk twórców  

ludowych, a wręcz przeciwnie docenią ile serca i wysiłku wkładają w tworzenie swoich małych 

arcydzieł. Podsumowując, cel jaki nam przyświeca, to ukazanie piękna naszych małych ojczyzn. 

Czytanie kształci, poszerza horyzonty, wyrabia wrażliwość i wyobraźnie. Zapraszamy do pobrania 

opracowań na stronie LGD pod adresem www.dunajecbiala.pl lub stowarzyszenia GRUPA 

ODROLNIKA pod adresem www.grupa.odrolnika.pl i do czytania! 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Projekt opracowany przez stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 


