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

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działań „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, 
„Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

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

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



2

październik-grudzień 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
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

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Państwu,
aby przy świątecznym stole

nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery, 
a Nowy Rok 2014 niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Zarząd LGD Dunajec-Biała

Drodzy Czytelnicy,

zapraszamy do lektury ostatniego w 2013 
roku i jednocześnie jubileuszowego 10 wyda-
nia kwartalnika LGD „Dunajec-Biała”.

Zamieszczamy w nim relacje z ciekawych 
wydarzeń oraz zaproszenia na organizowane 
przez nasze stowarzyszenie warsztaty, szkole-
nia, spotkania i imprezy. 

LGD realizuje obecnie nowe projekty 
współpracy, liczne przedsięwzięcia w ramach 
działania „nabywanie umiejętności i aktywiza-
cja” oraz przygotowuje kolejny nabór wniosków w ramach wszystkich 4 działań.

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, sporto-
wych i kulturalnych z terenu Gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania 
Dunajec-Biała.

Wszystkim Turystom odwiedzającym nasz region życzymy miłego pobytu.

Stanisław Haraf – Prezes Zarządu
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Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje, że pod koniec 2013 roku rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie 
pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania 
pomocy dla działań: Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw oraz dla tzw. Małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

O wsparcie mogą ubiegać się wnioskodawcy z terenu gmin objętych zasięgiem LGD Dunajec-Biała tj. Gmin: Ciężkowice, 
Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn. Wnioski należy składać na przełomie grudnia 2013 r. i stycznia 2014 r. w biurze LGD Dunajec-
-Biała w Zakliczynie przy ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn. 

Więcej informacji: www.dunajecbiala.pl, e-mail: biuro@dunajecbiala.pl ,Tel 14 665 37 37

Ogłoszenie współfinansowane jest w ramach działania funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zarząd Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała uprzejmie informuje, że w związku z zaplanowanymi w dniach 
27 grudnia 2013 – 09 stycznia 2014 naborami wniosków 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dunajec-Biała odbędą się szkolenia dla beneficjentów zainteresowanych złożeniem 
wniosku w ramach działania: „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” w dniach:

Ciężkowice  9 grudnia 2013 w godz 10:00-12:00 Urząd Gminy
Pleśna  6 grudnia 2013 w godz 10:00-12:00 Urząd Gminy
Wojnicz  5 grudnia 2013 w godz 12:00-14:00 Urząd Gminy
Zakliczyn  4 grudnia 2013 w godz 10:00-12:00 Ratusz

w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
w dniach:

Ciężkowice 9 grudnia 2013 w godz 12:00-14:00 Urząd Gminy
Pleśna  6 grudnia 2013 w godz 12:00-14:00 Urząd Gminy
Wojnicz  5 grudnia 2013 w godz 14:00-16:00 Urząd Gminy 
Zakliczyn  4 grudnia 2013 w godz 12:00-14:00 Ratusz

MILIONY NA INTEGRACJĘ CZTERECH GMIN
TO PROSTE: SKORZYSTAJ Z DOTACJI

OGŁOSZENIE
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MILIONY NA INTEGRACJĘ CZTERECH GMIN 
 

TO PROSTE: SKORZYSTAJ Z DOTACJI 
 

KIEDY NABORY WNIOSKÓW? 

Nabory wniosków będą trwały 14 dni kalendarzowych i zostaną przeprowadzone w dniach 
od 27 grudnia 2013 r – do 09 stycznia 2014 r. Szczegóły na stronie LGD www.dunajecbiala.pl 
oraz w biurze stowarzyszenia.  

ILOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA POSZCZEGÓLNE NABORY: 

  4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
Lata 

realizacji 
LSR 

Operacje spełniające warunki przyznania pomocy dla działań: 

Razem 4.1/413 

  
Różnicowanie w 

kierunku działalności 
nierolniczej 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw Odnowa i rozwój wsi Małe projekty 

1 2 3 4 5 6 

2008-2009 9007,00    133542,00 51378,27 193927,27 
2010    414358,77 65932,04 480290,81 
2011     667785,74 305553,90 973339,64 
2012  544587,50 1875283,00 138733,78 2558604,28 
2013 342300,00 40000,00  426779,00 498687,19 1307766,19 
2014     60511,81  4000,00  64511,81  
2015           

2008-2015 351307,00 584587,50 3578260,32 1064285,18 5578440,00 
 

 

 

RODZAJE WNIOSKÓW PREFEROWANYCH DO WYBORU DO 

FINANSOWANIA W RAMACH LSR LGD DUNAJEC-BIAŁA: 
 

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:  

działalność agroturystyczna remont, modernizacja, zakup wyposażenia 

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:  

przetwórstwo i handel lokalnymi produktami, usługi turystyczne, handel art. 

Rzemieślniczymi, działalnośc szkoleniowa 

 

Małe projekty: szeroko rozumiana działalność dedykacyjna w zakresie 

zgodnym z Celami LSR LGD Dunajec-Biała (szkolenia, kursy, warsztaty, 

działalnia edukacyjne), energia odnawialna i ochrona środowiska (działania 

edukacyjne związane z podnoszeniem świadomości ekologicznej), odnawialne 

źródła energii. 
 

Wykorzystaj szansę jaką dają nam fundusze unijne! 
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działa na rzecz 
mieszkańców czterech gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz 
i Zakliczyn. 
Realizując Lokalną Strategię Rozwoju wspiera miesz-
kańców w aktywnym korzystaniu ze środków unijnych 
pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, oś 4 LEADER. W grudniu 2013 roku już 
po raz ostatni przeprowadza nabory wniosków w ramach 
wszystkich czterech działań!!!
Co trzeba zrobić, żeby uzyskać dotację z funduszy unijnych 
na zrealizowanie swojego pomysłu? To proste!
 KROK 1
Wybierz działanie w ramach którego chcesz zrealizować 
swoje przedsięwzięcie
a) Małe projekty,
b) Odnowa i rozwój wsi,

c) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 
(ostatni nabór)
d) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. (ostatni 
nabór).
 KROK 2
Sprawdź czy Twój pomysł realizuje przynajmniej jeden z 
celów Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała i czy wpisuje 
się we wskaźniki. 
 KROK 3
Jeśli Twój pomysł wpisuje się w przynajmniej jeden cel 
to zapraszamy do naszego biura (Zakliczyn, ul. Browarki 
7-OSP) w celu skonsultowania projektu. 
Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.duna-
jecbiala.pl i do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi 
wypełnienia wniosku. Dostępni jesteśmy również pod 
numerem telefonu 14 665 37 37 bądź pod adresem e-mail: 
biuro@dunajecbiala.pl

KIEDY NABORY WNIOSKÓW?
Nabory wniosków będą trwały 14 dni i zostaną przeprowadzone w dniach od 27 grudnia 2013 r – do 9 stycznia 2014 
r. Szczegóły na stronie LGD www.dunajecbiala.pl oraz w biurze stowarzyszenia. 

ILOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA POSZCZEGÓLNE NABORY:

RODZAJE WNIOSKÓW PREFEROWANYCH DO WYBORU DO FINANSOWANIA W RAMACH LSR LGD DUNAJEC-BIAŁA:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: 
działalność agroturystyczna remont, modernizacja, zakup 
wyposażenia
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 
przetwórstwo i handel lokalnymi produktami, usługi 
turystyczne, handel art. Rzemieślniczymi, działalność 
szkoleniowa

Małe projekty: szeroko rozumiana działalność eduka-
cyjna w zakresie zgodnym z Celami LSR LGD Dunajec-
-Biała (szkolenia, kursy, warsztaty, działania edukacyjne), 
energia odnawialna i ochrona środowiska (działania 
edukacyjne związane z podnoszeniem świadomości 
ekologicznej), odnawialne źródła energii.

MILIONY NA INTEGRACJĘ CZTERECH GMIN
TO PROSTE: SKORZYSTAJ Z DOTACJI

MILIONY NA INTEGRACJĘ CZTERECH GMIN 
 

TO PROSTE: SKORZYSTAJ Z DOTACJI 
 

Wykorzystaj szansę jaką dają nam fundusze unijne! Lokalna Grupa Działania Dunajec-
Biała działa na rzecz mieszkańców czterech gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn.  

Realizując Lokalną Strategię Rozwoju wspiera mieszkańców w aktywnym korzystaniu ze 
środków unijnych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2007-2013, oś 4 LEADER. W grudniu 2013 roku już po raz ostatni przeprowadza nabory 
wniosków w ramach wszystkich 4 działań !!! 

Co trzeba zrobić, żeby uzyskać dotację z funduszy unijnych na zrealizowanie swojego 
pomysłu? To proste! 

KROK 1 

Wybierz działanie w ramach którego chcesz zrealizować swoje przedsięwzięcie 
a) Małe projekty, 
b) Odnowa i rozwój wsi, 
c) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, (ostatni nabór) 
d) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. (ostatni nabór). 
 

KROK 2 

Sprawdź czy Twój pomysł realizuje przynajmniej jeden z celów Lokalnej Grupy Działania 
Dunajec-Biała i czy wpisuje się we wskaźniki.  

KROK 3 

Jeśli Twój pomysł wpisuje się w przynajmniej jeden cel to zapraszamy do naszego biura 
(Zakliczyn, ul. Browarki 7-OSP) w celu skonsultowania projektu.  

Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.dunajecbiala.pl i do zapoznania się ze 
szczegółami dotyczącymi wypełnienia wniosku. Dostępni jesteśmy również pod numerem 
telefonu 14 665 37 37 bądź pod adresem e-mail: biuro@dunajecbiala.pl 
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Lokalna Grupa Działania chce stworzyć Lokalną Strategię 
Rozwoju, na nowy okres programowania. Strategia powinna 
powstać przy wsparciu ze strony społeczności wiejskiej nale-
żącej do obszaru LGD. 

Działania (opracowane na podstawie Projektu Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020), które przyczynią się do 
realizacji lokalnej strategii rozwoju w działaniu LEADER PROW na 
lata 2014-2020 obejmują:

 � transfer wiedzy i innowacji oraz doradztwo
 � rozwój przedsiębiorczości
 � przetwórstwo marketing produktów rolnym, w tym tzw. 
inkubatory „kuchenne”
 � tworzenie sieci w zakresie krótkich łańcuchów dostaw
 � podstawowe usługi, odnowa wsi na obszarach wiejskich- po-
prawa stanu dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego wsi, 
świadczenia usług kulturalnych, społecznych dla różnych grup 
społecznych , turystyka i rekreacja
W ramach działań, które znane są dla LGD z obecnego jeszcze 

okresu programowania , czyli :poprawa stanu dziedzictwa, odnowa 
wsi, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, turystyki rekreacji itp.

Nowy okres programowania przewiduje wsparcie dla rozwoju 
rynku lokalnych artykułów rolno –spożywczych. Innowacyjny po-
mysł stanowią także inkubatory kuchenne- w programie określone 
jako podmiot działający w celu:

 -  udostępniania pomieszczeń (spełniających standardy wetery-
naryjne, sanitarne, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska), 

w których znajdują się maszyny do przygotowania, przetwa-
rzania produktów do sprzedaży producentom rolnym lub 
małym przetwórcom 

-  doradztwa w zakresie technologii, marketingu, prawa
-  forma zaawansowana inkubatora- oferowałaby wsparcie 

dystrybucji, przechowalnia produktów rolnych

Dodatkowa korzyść wynikająca z utworzenia inkubatora to 
stworzenie nowych miejsc pracy. 

W jakim stopniu sprzedaż bezpośrednia umożliwi zdobycie 
dodatkowego dochodu dla mieszkańców, będzie zależało od 
rozwiązań szczegółowych zastosowanych przez LGD.

Chcesz mieć wpływ na kształt
Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020
- zgłoś swój pomysł!

Krótkie przypomnienie. LEADER – co to jest?
PROW na lata 2007- 2013 jest instrumentem realizacji po-

lityki Unii Europejskiej w zakresie obszarów wiejskich w Polsce. 
PROW posiada cztery osie priorytetowe - oś 4 stanowi LEADER.

LEADER jest oddolnym podejściem do obszarów wiej-
skich. Program realizowany przez LGD, polega na stworzeniu 
Lokalnej Strategii Rozwoju (współpraca ze społecznością 
wiejską) następnie realizację zapisów strategii poprzez in-
nowacyjne projekty. Cel osi to przede wszystkim budowanie 
kapitału społecznego wsi poprzez aktywizację społeczności, 
tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. 
W skład LGD wchodzi trzy sektory: publiczny, gospodarczy 
i społeczny.

Program LEADER jest realizowany w Unii Europejskiej od 
roku 1991. Inicjatywa LEADER dotychczas była prowadzona 
w czterech edycjach: 

LEADER I (1991 - 1994) 

LEADER II (1994 - 1999) 
LEADER+ (2000 - 2006) 
LEADER (2007-2013) - w trakcie realizacji
Program LEADER charakteryzują zasady:
 � Terytorialność – gminy od 5 tys.-150 tys. z wyłączeniem 
miast powyżej 20 tys. mieszkańców
 �Oddolność inicjatywy – mieszkańcy przez LGD decydują 
w jakim kierunku chcą działać i co robić
 � Partnerstwo – równouprawnienie wśród członków trzech 
sektorów: gospodarczego, społecznego i publicznego
 � Integralność podejścia i  widzenia spraw określonego 
obszaru
 � Samodzielność zarządzania. LGD kieruje swoimi finansa-
mi według określonych zasad
 � Innowacyjność
 �Współpraca z  innymi Lokalnymi Grupami Działania 
w kraju i zagranicą

Możliwości, jakie daje nowa perspektywa na lata 2014-2020.

Czekamy na Państwa propozycję do lokalnej strategii 
rozwoju, pomysły na własny biznes, plany na stworzenie 
miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich, poprawy dziedzictwa kulturowego, innowacji, 
transferu wiedzy, rozwoju turystyki i rekreacji itp. 

Propozycje można składać w  wersji papierowej 
w siedzibie LGD ul. Browarki 7, Zakliczyn od poniedziałku 
do piątku od 7.45-15.45 
lub na adres email: biuro@dunajecbiala.pl
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Lokalna Grupa Działania we współpracy z LGD z Polski i ze 
Szkocji realizuje międzynarodowy projekt współpracy pod 
tytułem Wiejski Smak Europy.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń między partnerami 
odnośnie produktu lokalnego oraz zwiększenie liczby nabywców 
produktów lokalnych z terenu LGD uczestniczących w projekcie 
współpracy, stworzenie znaku jakości dla produktów lokalnych, 
utworzenie strony internetowej oraz opracowanie i wydanie ma-
teriałów informacyjno-promocyjnych.

Aby osiągnąć cel tego projektu, planuje się ukończyć m.in. 
zaproponowane zadania: 

 � opracowanie współnego znaku jakości TORE; 
 � opracowanie znaku produktów lokalnych dla każdego part-
nera; 
 � zbudowanie portalu internetowego TORE;

 � opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych;
 � dzielenie się dobrymi praktykami w  tym w  mediach spo-
łecznych, 
 � opracowanie nowych produktów tradycyjnych. 

Rezultaty:
Wskaźniki produktu:
 � strona internetowa 1,
 � publikacje 5,
 � targi, spotkania, akcje promocyjno-informacyjne, wizyty 
studyjne 2,
 �wnioski o rejestracje nowych produktów tradycyjnych 2,
Więcej informacji o samym projekcie jak i o produktach z te-

renu LGD partnerskich można znaleźć na stronie www projektu 
pod adresem http://www.tasteofruraleurope.eu/

Wiejski Smak Europy – TORE
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15 listopada grupa właścicieli go-
spodarstw agroturystycznych z  tere-
nu LGD Dunajec-Biała wyjechała na 
szkolenie do Stryszowa koło Wadowic, 
gdzie ma siedzibę Fundacja ICPPC 
Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony 
Polskiej Wsi. 

Szkolenie obejmowało dwa tematy: 
zagrożenia dla małych gospodarstw rolnych 
oraz wykorzystanie energii niekonwencjo-
nalnej. Pierwszą część szkolenia prowadzili 
znani ze swojej walki o czyste i wolne od GMO 

środowisko naturalne; Pani Jadwiga Łopata 
oraz Sir Julian Rose, którzy uważają że małe, 
tradycyjne gospodarstwa rolne powinny być 
chronione i należy im stworzyć możliwość 
rozwoju ze względu na bogatą spuściznę 
kulturową oraz zachowanie wyjątkowej róż-
norodności biologicznej. Polska, jak stwierdził  
Sir Julian Rose, jest ostatnim krajem w UE, 
w którym jeszcze istnieją małe gospodar-
stwa.

Rolnictwo wielkoobszarowe i  mono-
kulturowe szkodzi ziemi, rujnuje ekosystem 

i  doprowadza do erozji gleby. Żywność 
wyprodukowana na takiej ziemi jest pozba-
wiona większości składników odżywczych 
tak potrzebnych człowiekowi, aby zacho-
wał zdrowie. 

W  drugiej części szkolenia Grupa 
zapoznała się z  tematem jak i  dlaczego 
należy korzystać z  energii słonecznej, jak 
wyglądają konstrukcje do produkcji prądu 
i grzania wody oraz zalety i koszty ogrze-
wania domu energią słoneczną. Produku-
jąc własną energię elektryczną, możemy 

w dużym stopniu ograniczyć jej pobór i tym 
samym obniżyć rachunki za prąd. Jak nas 
poinformowano elektrownia słoneczna 
mocy 5 KW, przystosowana do współpracy  
z  siecią elektroenergetyczną kosztuje 
wraz z  montażem około 30 tys. zł. Tyle 
samo będzie kosztować elektrownia 
o  mocy 2 KW z  akumulatorami, umożli-
wiająca zasilanie obiektów niezależnie  
od sieci energetycznej. Na terenie woje-
wództwa małopolskiego dostępne są dota-
cje ze środków WFOŚiGW w wysokości 50%, 

jednak nie więcej niż 15 tys. zł na jedno 
działanie i 7 tys. zł. na 1 KW zainstalowanej 
mocy. Kolektory słoneczne pokrywają 
średnio do 70% zapotrzebowania na ciepłą 
wodę użytkową w ciągu roku. 

Koszt  kompletnego gotowego  
do pracy systemu z  kolektorami do 
domu jednorodzinnego wynosi wraz 
z  montażem około 12 tys. zł., w  przy-
padku gospodarstw agroturystycznych 
wielkość systemu uzależniona jest o ilości 
pokoi i wynosi w granicach 15-20 tys. zł. 

Do końca 2015 r. dostępne są dotacje  
w  NFOŚiGW w  wysokości 45% wartości 
kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 
2250 zł za 1 m2 kolektorów słonecznych. 
Dotacja dostępna jest w  formie spłaty 
części kredytu zaciągniętego na montaż 
kolektorów słonecznych. Dofinansowanie 
na energię odnawialną można uzyskać za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
Dunajec-Biała.

Szkolenie zakończyło się zwiedza-
niem terenu Fundacji. 

Szkolenie w Stryszowie
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Proszę przybliżyć zagadnienia zwią-
zane ze strategią rozwoju przyjętą przez 
LGD Dunajec-Biała.

Strategia obejmuje cztery gminy 
należące do naszej LGD: Wojnicz, Pleśną, 
Ciężkowice i Zakliczyn. Opiera się na czte-
rech punktach: rozwój i promocja turystyki, 
rozwój produktu lokalnego, budowanie 
kapitału ludzkiego i  integracja społeczna 
oraz dziedzictwo przyrodnicze. To są głów-
ne założenia wokół których budowany jest 
wizerunek naszego terenu.

Czy na któryś z  tych elementów 
kładziecie szczególny nacisk? 

Staramy się realizować wszystkie 
zamierzone cele, a  intensywniej włącza-
my się w  te działania, które cieszą się 
szczególnym zainteresowaniem i  popu-
larnością. Jeżeli grupa ludzi ma pomysł, 
chce go realizować, wykazuje rzeczywiście 
inicjatywę i  wkłada w  to sporo pracy, 
i jeżeli wpisuje się to w naszą strategię, to 
my jesteśmy właśnie po to, by takie dzia-
łania wspierać i  firmować szyldem LGD. 
Obecnie, w niejako naturalny sposób, in-
tensyfikujemy nasze działanie w kierunku 
turystyki i produktu lokalnego.

Właśnie – coraz głośniej o produkcie 
lokalnym, sprzedaży bezpośredniej win. 
w  postaci „od rolnika bez pośrednika”. 
Może Pan przybliżyć temat?

Zaczęło się to od grupy gospodarstw 
rolnych, których właściciele wpadli na po-

mysł sprzedaży swoich produktów trochę 
inaczej niż na targu. Jest u  nas mnóstwo 
małych gospodarstw rolnych, które dla 
siebie, swoich rodzin i znajomych produ-
kują zdrową, niczym nieskażoną żywność. 

Dlaczego więc nie wyjść z tym dalej? 
Chcielibyśmy stworzyć z naszego terenu 
zagłębie zdrowej żywności. Po co szukać 
czegoś nowego, co pochłonęłoby mnó-
stwo środków, czasu i pracy zanim zaczę-
łoby się identyfikować z naszym terenem, 
skoro mamy coś, co przecież było tu od 
zawsze – regionalne, tradycyjne potrawy 
i  świeże, zdrowe produkty? Trzeba tylko 
nadać im markę i zrobić z owego produktu 
„towar eksportowy”. Rozpoczęliśmy budo-
wę sieci małych gospodarstw działających 
na zasadzie małych przedsiębiorstw, które 
wcale nie muszą zmieniać dotychczasowej 
działalności – produkują to, co dotych-
czas, z  możliwością sprzedaży. Stąd też 
pomysł na stworzenie sklepów – punktów 
sprzedaży tych produktów, pod jedną 
marką, z jednakowym znakiem firmowym 
i  informacją dla klienta, w  jakim gospo-
darstwie zostało to wyprodukowane. 
Zanim do tego dojdzie, musimy pozyskać 
do współpracy na tyle dużo rolników 
o zróżnicowanej działalności, aby było co 
sprzedawać. Obecnie współpracuje z nami 
20 gospodarstw i na bazie ich produktów 
tworzymy „paczki od rolnika”. Zamówienia 
na nie zbieramy za pośrednictwem strony 
internetowej www.odrolnika.pl i raz w ty-
godniu dostarczamy zamówiony towar do 
domu klienta.

Ponadto nasze produkty tradycyjne 
trafiły do sieci delikatesów Alma w całym 

kraju gdzie staramy się budować markę 
„zasmakuj w dolinie Dunajca i Białej”.

A co z produktami przetworzonymi 
– serami, dżemami? Obecnie prawo nie 
zezwala na sprzedaż takich produktów 
bez odpowiednich atestów.

Pracujemy i nad tym. W odpowiedzi na 
nasze działania odzywają się z całej Polski 
rolnicy, którzy na swoim terenie próbują 
także wprowadzić sprzedaż produktu 
lokalnego. Na razie, na naszym terenie 
planujemy budowę małej przetwórni, która 
służyłaby rolnikom do przetwarzania swo-
ich zbiorów, a my jako LGD pomoglibyśmy 
w  sprzedaży takich przetworów. Oczywi-
ście nie każdemu. Nie może przecież być 
tak, że ktoś nagle pojawi się np. z malinami, 
które wyjątkowo mu obrodziły, skorzysta 
z  przetwórni i  zechce jeszcze, aby mu to 
sprzedać. Trzeba włączyć się w pracę grupy, 
wykazać inicjatywę, dać coś od siebie, a do-
piero potem wymagać. Kwestie organiza-
cyjne działania przetwórni musimy jeszcze 
„dograć”, ale mamy nadzieję, że w  lecie 
przyszłego roku już będzie można z  niej 
korzystać. Warunkiem, oprócz działania 
na rzecz całej grupy, będzie posiadanie 
aktualnej książeczki zdrowia.

Do tych kwestii my sami podchodzimy 
bardzo rygorystycznie. Zarówno produkty 
jak i  to co zostanie z nich robione muszą 
być najwyższej jakości. Praca nad marką 
jest ciężka i długa i  jedna „wpadka” może 
tą pracę definitywnie przekreślić. Produkt 
lokalny chcemy połączyć z  rozwojem 
turystyki. Gospodarstwa agroturystyczne 

Chcieć się zainteresować

Rozmowa

z Janem Czają,
kierownikiem

biura LGD
Dunajec-Biała
w Zakliczynie
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działają na naszym terenie od kilkunastu 
lat, teraz trzeba tylko umiejętnie stworzyć 
swoisty pakiet, łącząc jedno z  drugim. 
Chcemy umożliwić turystom przyjazd do 
gospodarstwa, możliwość przyjrzenia się 
z bliska pracy na wsi, kontakt ze zwierzęta-
mi, zakup zdrowych i świeżych produktów, 
dając jednocześnie możliwość prawdziwe-
go odpoczynku i relaksu. 

Plany bardzo ambitne. A co z pozo-
stałymi elementami strategii?

Wykorzystanie kapitału ludzkiego 
i integracja społeczna są wciąż realizowa-
ne. Nawiązujemy kontakty, umożliwiamy 
nawiązywanie takich kontaktów także 
społecznościom lokalnym poprzez koła 
zainteresowań, spotkania, imprezy in-
tegracyjne czy warsztaty. Organizujemy 
szkolenia i kursy podnoszące kompetencje. 
Próbujemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
i potrzebom ludzi. Dziedzictwo przyrodni-
cze natomiast stanowi idealne uzupełnie-
nie turystyki. Teren naszej LGD to w bardzo 

dużym stopniu przyroda i  to przyroda 
w kształcie coraz rzadziej spotykanym na 
zachodzie Europy. Również polska wieś 
wygląda zupełnie inaczej. U  nas nie ma 
właściwie wielohektarowych gospodarstw 
nastawionych na określoną produkcję 
powodującą monotonię krajobrazu. U nas 
są małe gospodarstwa, rozsiane po pa-
górkach, pełne kwiatów i kolorów. Oczka 
wodne, potoki, urokliwe łączki, pasące się 
gdzie niegdzie krowy. My, mając to na co 
dzień, nie dostrzegamy tego uroku i tego, 
że może to stać się bardzo atrakcyjne 
z punktu widzenia turysty – mieszczucha. 
Mamy ogromny potencjał przyrodniczy, 
który musimy i – co ważniejsze – możemy 
wykorzystać jako nasz atut.

Każdy, kto ma pomysł może liczyć 
na wasze wsparcie?

Każdy, kto ma pomysł wpisujący się 
w naszą strategię. LGD nie jest kolejnym 
funduszem pomocowym dla każdego. 
Można do nas złożyć wniosek o dofinan-

sowanie i  na pewno poprzemy każdy 
wniosek, którego efektem będzie dzia-
łalność na rzecz szerszej społeczności 
w  kontekście naszej Lokalnej Strategii 
Rozwoju. Podam prosty przykład – jeżeli 
dana gmina wybuduje szlak turystycz-
ny, to my z  przyjemnością przyjmiemy 
każdy wniosek, którego efektem będzie 
ożywienie tego szlaku – np. utworzenie 
wypożyczalni rowerów, budowa małej 
gastronomii, parkingu itp. Ale jeżeli ktoś 
ma firmę budowlaną i potrzebuje sprzęt 
do usług elektrycznych, budowlanych czy 
wodno-kanalizacyjnych, to już nie do nas, 
bo to nie pasuje do żadnego z elementów 
naszej strategii. Powtarzam, bo to bardzo 
ważne – nie jesteśmy funduszem pomo-
cowym dla każdego. Każdy pomysł musi 
wpisywać się w większą całość. Wszystkich, 
którzy mają jakiś pomysł, chcą coś zrobić, 
chcą się włączyć w  działania związane 
czy to z turystyką, czy z produktem lokal-
nym, zapraszamy do naszego biura. Jest 
naprawdę sporo możliwości. Trzeba tylko 
chcieć się zainteresować.

8 grudnia 2013 roku przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała gościli w programie TVP 1 pt. „Tydzień”.  
Tematyka programu obejmuje zagadnienia związane z gospodarką i problematyką społeczną. Podczas wizyty poruszone 
zostały aktualne tematy związane z wsią i produktami tradycyjnymi.

Program tydzień dostępny jest na stronie http://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/tydzien.

LGD na antenie programu TVP1
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Jak sobie radzą z pracą nad tworzeniem miejscowości 
tematycznej grupy inicjatywne mieszkańców: Gwoźdzca, 
którego nie trzeba przedstawiać i niedoceniana dotych-
czas Ruda Kameralna? Z czego mogą być szerzej znane, 
z  jakiego powodu mogą tam w  niedalekiej przyszłości 
częściej witać goście? Sprawozdanie z  systematycznej 
pracy opatrzonej wielkim zaangażowaniem piszą miesz-
kańcy. Co im się udało? Z czego są dumni? Jakie wyzwania 
przed nimi? 

Ruda Kameralna - jak było
Jeszcze kilka lat temu o Rudzie Kameralnej mało kto słyszał... 

mała wieś z zaniedbanymi drogami, bez zasięgu, jak się mogło wy-
dawać bez perspektyw - tak właśnie była postrzegana nasza miejsco-
wość. W przeciągu roku, dzięki projektowi Miejscowości Tematyczne 
Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, który był szansą - ta skromna 
wieś dzięki mieszkańcom znalazła się w centrum zainteresowania.

Systematyczne, spotkania z animatorką miejscowości te-
matycznych Fundacji BIS stały się niedzielnym rytuałem. Dzięki 
pozytywnej energii, jaka się wytworzyła mieszkańcy z  coraz 
większym entuzjazmem odnoszą się do całego przedsięwzięcia, 
w którym dzielnie uczestniczą –wymyślają, dyskutują, tworzą 
wizje. Właśnie na jednym z  takich spotkań, podczas którego 
przyglądaliśmy się zasobom naszej wsi, zrodził się ten orygi-
nalny temat przewodni.

„Ruda Kameralna - wioska pozytywnie zakręcona”
Sama nazwa - z jednej strony „kameralna”, z drugiej „za-

kręcona” bo dziwna. „Zakręcenie” widoczne jest w położeniu 
geograficznym i historycznym (otoczenie zamkami, rzekami, 
powiązanie najdłuższą siecią dróg asfaltowych) jak również 
przyrodniczym (rzadkie gatunki fauny i flory). Największym 
bogactwem Rudy są mieszkańcy, którym leży na sercu dobro 
wspólne, chęć bycia razem. - Temat opowiada o ludziach, któ-
rzy tu mieszkają, o ciekawych historiach z życia wsi i o samych 
mieszkańcach, o emocjach, które wywołuje kontakt z nimi i ota-
czającą nas przyrodą. Mamy tutaj kopalnie nie tylko rudy żelaza 
ale „kopalnię” ludzi pozytywnie zakręconych. Mieszkają tu ludzie 
z pasją, z poczuciem humoru, którzy swoją energią potrafią za-
rażać innych. Trzeba to poczuć – mówi Bernadeata Stanuszek, 
pracowniczka Świetlicy, Zakliczyńskiego Centrum Kultury. 

Zaangażowanie i determinacja grupy mieszkańców pozwoliły 
na powołanie w tym roku oddziału Stowarzyszenia „Klucz”. Chcemy 
budować nowy wizerunek Rudy Kameralnej, organizować czas wolny 
dzieci i młodzieży, poznawać kulturę i tradycje i aktywnie promować 
turystykę w naszej gminie. Najważniejsza dla nas jest wiara we własne 
wartości i budowanie więzi wśród mieszkańców”- mówi Małgorzata 
Płonka – Prezeska Oddziału „Kameralni”. Ruda Kameralna zasłynęła 
w tym roku dzięki zajęciu fenomenalnego, II miejsca podczas do-
żynek w Charzewicach. Gaża z wygranej została wykorzystana na 
doposażenia świetlicy. Sukcesy, które udało się osiągnąć w ostatnim 
roku można by mnożyć. Te wymienione to tylko garstka tego, co dzięki 
integracji mieszkańców osiągnęliśmy, a  które nas zmobilizowały 
i zachęciły do dalszego promowania Rudy Kameralnej – podkreśla 
Małgorzata. 

Kto może się „zakręcić” na Rudzie?
Temat „pozytywnego zakręcenia” skierowany jest przede 

wszystkim dla ludzi pragnących oderwać się od codziennych trosk, 
ceniących sobie dobrą zabawę i poczucie humoru, a także kontakt 
z przyrodą. Swoje miejsce znajdą tutaj osoby chcące poczuć adre-
nalinę, przeżyć przygodę i poznać ludzi o podobnych zaintereso-
waniach. Pobyt w wiosce „pozytywnie zakręconej” pozwoli spojrzeć 
na świat z dystansem, poczuć się przez chwilę jak dziecko i wrócić 
odmienionym. Oferta turystyczna będzie przygotowywana „pod 
klienta”, stąd też każdy znajdzie coś dla siebie.

Co przed nami?
Robert Ogórek, sołtys mówi o wyzwaniach - Po pierwsze chciał-

bym podtrzymać aktywność mieszkańców na tak dobrym i wysokim 
poziomie jaki jest teraz w: Radzie Sołeckiej, Świetlicy, „Kameralnych”. 
Drugim wyzwaniem na najbliższe pół roku to przygotowanie naszej 
miejscowości na przyjęcie pierwszych grup turystów, stworzenie 
atrakcyjnej i oryginalnej oferty dla nich. Liczę na współprace z part-
nerami takimi jak ZCK, LGD, gospodarstwami agroturystycznymi, 
Urzędem Gminy. Największym wyzwaniem jest zmiana myślenia 
wśród mieszkańców aby uwierzyli, że los wsi jest w naszych rękach. 
Najlepszym przykładem jest miejscowość tematyczna - Aniołowo 
z Warmii i Mazur, gdzie na 200 mieszkańców nie ma ani jednej osoby 
bezrobotnej.

Miejscowości tematyczne – od kuchni
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Gwodździec - co odkryliśmy oprócz 
tego co już mamy
- Największym osiągnięciem pracy nad 

miejscowością tematyczną w Gwoźdźcu jest 
zwiększenie aktywności mieszkańców, którzy 
dostrzegli możliwości rozwoju i  promocji 
naszego pięknego Gwoźdźca. To bardzo 
ważny przełom i ogromny potencjał do wy-
korzystania. Do tej pory w  trakcie spotkań 
z  animatorką Fundacji BIS rozmawialiśmy 
o tym co posiadamy i co jest dla nas charakte-
rystyczne, a niekoniecznie wybrzmiewa: m.in. 
uzdolnieni ludzie, piękna przyroda, miejsca 
historyczne warte obejrzenia. W  oparciu 
o posiadane zasoby stworzyliśmy zarys oferty 
turystycznej, nad którą cały czas jeszcze pra-
cujemy – mówi Ewelina Siepiela – uczest-
niczka Szkoły Animatorów Miejscowości 
Tematycznej i uczestniczka spotkań. 

Nawiązaliśmy współpracę z mieszkań-
cami Melsztyna i  stwo-
rzyliśmy Komitet Spo-
łeczny na rzecz rozwoju 
Gwoźdzca i  Melsztyna 
- złożyliśmy projekt na 
dofinansowanie ścież-
ki spacerowo-dydak-
tycznej do Funduszu 
Rozwoju Wsi Polskiej. 
Podczas warsztatów 
stolarskich wykonano 
tablice drewniane z na-
zwami „przysiółków”, 
które ozdobią Gwoź-
dziec wiosną 2014r. 
Zbieramy eksponaty 
do muzeum dawnych 
narzędzi gospodarczo-
-rolniczych oraz prowa-
dzimy rozmowy w spra-
wie wykupu starej kuźni, która do dnia 
dzisiejszego zachowała się w całości wraz 
z  oprzyrządowaniem. Zorganizowaliśmy 
również Muzyczny Piknik Integracyjny, któ-
ry miał na celu promocję młodych talentów 
muzycznych z naszej miejscowości. 

- Dzięki wspólnej pracy nad miejscowo-
ścią tematyczną nawiązuje się lepsza współ-
praca między mieszkańcami, dla których 
celem staje się rozwój i promocja wsi, ożywia 
się życie społeczne i kulturalne. Takie wspólne 
działania uświadamiają, że życie może być 
ciekawe, że pracując razem możemy więcej 
i że od nas coś zależy. Na pewno udział w two-
rzeniu miejscowości tematycznej pozwoli na 
wzmocnienie wiary we własne siły, odkrycia 
drzemiących w nas zdolności – mówi Basia 
Gamon, uczestnicząca w  spotkaniach od 
początku.

- Od jakiegoś czasu dzięki pracy nad 
miejscowością tematyczną ciągle dzieje się 

coś nowego. Opracowujemy ważne infor-
macje związane z  naszą miejscowością by 
wykorzystać je do promocji, organizujemy 
warsztaty i tak już na dzień dzisiejszy wiele 
z  naszych mieszkanek wie jak np. zrobić 
torebkę z  filcu. Mamy panie, które świetnie 
gotują. Pracujemy również nad imprezami 
cyklicznymi, które będą się kojarzyły z naszą 
miejscowością tematyczną – mówi sołtys 
Gwoźdźca Danuta Siepiela. 

Docenić kobiety i  ich rolę – wyjątko-
wość i codzienne zaangażowanie

Nie jest łatwo znaleźć temat ambitny 
i  niebanalny mając wiele bogactw, jak 
w  Gwoźdźcu. Padały różne propozycje 
tematów: m.in. wioska historii i tradycji, 
kraina wszech  -czasów. W trakcie dysku-
sji nad tematem przełomem było to jak 
ktoś celnie zauważył, że ciągle mówimy 
o  kobietach współczesnych i  tych waż-

nych w historii Gwoźdźca: a to patronka 
parafii Św. Katarzyna, a  to znalezione 
podczas wykopalisk, prehistoryczne jabł-
ko kojarzące się z pierwszą kobietą - Ewą 
z  raju, legendy melsztyńskie związane 
z żonami właścicieli Melsztyna, mnóstwo 
obrzędów, w których prym wiodą kobie-
ty: wyskubek, przeprowadziny, czy wicie 
wieńca dożynkowego. I wreszcie kobiety 
współczesne Sołtys – Danuta Siepiela, 
Agata Nadolnik - założycielka i  opie-
kunka zespołu Folklorystycznego „Mały 
Gwoździec” i „ciche bohaterki”– cudow-
ne, świetnie zorganizowane mieszkanki 
Gwoźdźca, które na co dzień organizują 
życie rodzinne kiedy mężowie wyjeżdżają 
do pracy. I tak wspólnie zdecydowaliśmy, 
że ta „kobieta” i  jej zaangażowanie, tro-
ska o  rodzinę, a  także współczesna rola 
kobiety – jest tym co jest prawdziwe i co 
do nas pasuje.

Gwoździec - wioska pod kobiecą 
ręką – temat, który daje wiele moż-
liwości
Chcemy stać się interesującym miej-

scem dla osób lubiących aktywnie spędzać 
wolny czas, chcących odpocząć od zgiełku 
miasta, w ciekawy sposób zapoznać się z hi-
storią i tradycjami Gwoźdźca np. poprzez gry 
terenowe, warsztaty rękodzielnicze, warszta-
ty tańca ludowego czy wypiek domowego 
chleba „na łopacie”. Ofertę chcemy skiero-
wać zarówno do pań jak i panów. Być może 
chcących w  niekonwencjonalny sposób 
spędzić wieczór panieński czy kawalerski 
na łonie natury, wśród ruin zamku melsztyń-
skiego z „białą damą” w tle. Temat ciekawy, 
ponadczasowy, inspirujący i  stwarzający 
ogromne możliwości przy opracowywaniu 
oferty turystycznej nie tylko dla kobiet. 

Wyzwania
Silnie zaangażowali-

śmy się w  tworzenie na-
szej miejscowości i z każ-
dym dniem stawiamy 
sobie nowe wyzwania, 
w  najbliższ ym czasie 
chcielibyśmy dopracować 
naszą ofertę turystyczną 
tak by była atrakcyjna dla 
osób przyjezdnych. Ko-
lejne wyzwania to pozy-
skanie środków na zakup 
kuźni oraz przygotowanie 
jej do zwiedzania oraz 
znalezienie miejsca na sie-
dzibę muzeum dawnych 
narzędzi gospodarczo-rol-
niczych. W tym roku chce-
my również zorganizować 

pierwszą z cyklicznych imprez – „Wspólne 
kolędowanie”.

Projekt „Miejscowości tematyczne 
w Małopolsce” jest inicjatywą partnerską 
realizowaną przez Fundację Biuro Inicjatyw 
Społecznych, Elbląskie Stowarzyszenie 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
ESWIP oraz Małopolską Sieć LGD. Projekt 
jest współfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. Partne-
rami w gminie Zakliczyn są: Zakliczyńskie 
Centrum Kultury, Stowarzyszenie „Klucz”, 
Lokalna Grupa Działania „Dunajec – Biała”, 
Gmina Zakliczyn.

 Bernadeta Stanuszek (Ruda Kameralna), 
Małgorzata Płonka (Ruda Kameralna), 

Ewelina Siepiela (Gwoździec), 
Barbara Gamon (Gwoździec)

Anna Pasieka - animatorka, 
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
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Prawie każdy dorosły z  nostalgią 
wraca do smaków swojego dzieciństwa, 
które często kojarzą się z  polską wsią. 
Teren Lokalnej Grupy Dunajec-Biała 
obfituje w różnorakie specjały, ale dziś 
chciałabym państwu przedstawić te, 
które zgodnie z ustawą z dnia 17 grud-
nia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw 
i oznaczeń produktów rolnych i środków 
spożywczych oraz o produktach trady-
cyjnych, zostały w 2013 roku wpisane na 
listę Produktów Tradycyjnych prowadzo-
ną przez Ministra Rolnictwa i  Rozwoju 
Wsi. Spośród 106 produktów wpisanych 
na tą listę aż 9 pochodzi z terenu naszego 
LGD, które tworzą gminy: Ciężkowice, 
Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn. 

Pierwszym zarejestrowanym produk-
tem były nasiona fasoli „Piękny Jaś” z doliny 
Dunajca. Następnie dzięki działaniom 
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Bia-
ła, przygotowano wnioski o  rejestracje 
i z sukcesem zarejestrowano kolejne osiem 
produktów. Są to: 

 � Wołowina z  krowy rasy polskiej 
czerwono-białej 

 � Ogórki kiszone w studni 
 � Dżem z płatków róż 
 � Konfitura borówkowo-jabłkowa 
 � Zakliczyński sok malinowy 
 � Masło rzuchowskie 
 � Wino domowe „rzuchowskie” 
 � Wojnickie kukiełki

WOŁOWINA Z  KROWY RASY POL-
SKIEJ CZERWONO-BIAŁEJ
Tkanka mięsna tej rasy jest ciemno 

bordowa, drobno - włóknista, co w efekcie 
daje mięso kruche, a  zarazem soczyste. 
Swoją wyjątkowość zawdzięcza temu, że 
zgodnie z  tradycją krowy tej rasy w  Ma-
łopolsce wypasane są na tradycyjnych, 
ekstensywnych łąkach, bogatych w liczne 
gatunki traw i  ziół. Duże znaczenie na 
jakość mięsa ma sposób karmienia oraz 
rodzaj pasz. Są to pasze własne przygo-
towywane w  małych rodzinnych gospo-
darstwach rolnych produkowane w  myśl 
rolnictwa ekologicznego. Nie bez znaczenia 
jest tez specyfika terenu – wypas w terenie 
górzystym lepiej kształtuje mięśnie krów.

OGÓRKI KISZONE W STUDNI
Zbierane najlepiej rano, ogórki grun-

towe długości od 4-12 cm. Po ukiszeniu 
z zewnątrz są koloru ciemno oliwkowego, 
po przekrojeniu pod skórką znacznie 
jaśniejsze, kwaśne, lekko słone, z  mocno 

wyczuwalnym aromatem czosnku i kopru 
oraz chrzanu. Bez chemicznych dodatków 
smakowych i konserwujących. Do zalewy 
używa się źródlanej wody o temperaturze 
pokojowej, co spowalnia proces kiszenia. 
Ogórki układane w słoikach lub beczce są 
wpuszczane do studni, lub wynoszone do 
ciemnej piwnicy na dwa miesiące, gdzie 
kisną w  niskiej temperaturze. Dawniej 
kiszono je w  dębowych beczkach, które 
zatapiano w stawie. 

DŻEM Z PŁATKÓW RÓŻ
Robiony od pokoleń z płatków kwiatu 

róży jadalnej zbieranych o  świcie, tuż po 
rozwinięciu. Płatki powinny być suche. 
Dżem jest w 100% naturalny, nie zawiera 
żadnych sztucznych barwników, środków 
zapachowych, czy konserwujących, nato-
miast zawiera mnóstwo witaminy C. Z płat-

ków usuwamy białe końcówki posiadające 
tzw. „goryczkę”. Płatki ucieramy z cukrem 
ręcznie drewnianą pałką w glinianej maku-
trze, dodajemy sok z cytryny. Gotowy dżem 
umieszczamy w  małych, wyparzonych, 
zakręcanych słoiczkach nie pasteryzujemy. 
Po otwarciu przechowujemy w  lodówce 
nawet przez kilka lat. Służy jako dodatek 
do nadzienia pączków i rogalików. 

KONFITURA BORÓWKOWO-JABŁ-
KOWA
Powstaje z jabłek odmiany „Papierów-

ka” i borówek leśnych zbieranych w słonecz-
ny dzień po obeschnięciu rosy, z dodatkiem 
cukru. Jabłka obieramy, usuwamy gniazda 
nasienne, kroimy w ósemki, smażymy przez 
20 minut. Dodajemy borówki i  smażymy 
przez 2 godz., następnie odstawiamy do na-
stępnego dnia. Czynność powtarzamy przez 
trzy dni, dodając cukier, aż odparuje woda 
zawarta w  owocach. Dobre wysmażenie 
gwarantuje dobre przechowywanie kon-
fitury, ponieważ nie zawiera ona żadnych 
substancji konserwujących. Wrzącą konfitu-
rę wkładamy do słoiczków i przechowujemy 
w ciemnej piwnicy. Używamy do smarowa-
nia chleba, naleśników oraz do ciast.

ZAKLICZYŃSKI SOK MALINOWY
Pierwotnie do produkcji soku wykorzy-

stywano maliny leśne, obecnie są to wcze-
sne odmiany malin z  małych przydomo-
wych plantacji, uprawianych bez nawozów 
sztucznych i chemicznej ochrony. Zebrane 
ręcznie, najlepiej w słoneczny dzień, owoce 
wsypujemy do szklanego słoja warstwami, 
przesypując kolejne warstwy cukrem. Pozo-

Smakowitości znad Białej i Dunajca
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stawiamy na 3-4 dni w słonecznym miejscu 
aż pojawi się sok. Następnie przeciskamy 
zawartość słoika przez lnianą ściereczkę 
i gotujemy, aż sok uzyska lekko zawiesistą 
konsystencję. Stosujemy go w przeziębie-
niach oraz jako dodatek do herbaty.

MASŁO RZUCHOWSKIE
Wytwarzane ze śmietany, pozyskiwanej 

z mleka od krów rasy polska czerwono – 
biała, pasących się na łąkach porośniętych 
ziołami, na których nie stosuje się nawozów 
sztucznych. Masło wyrabia się ręcznie. 
Śmietanę przechowuje się w  glinianym 
naczyniu. Masło wyrabia się w drewnianej 
maselniczce, a zrobione, zarabia się drew-
nianą łyżką. Jego kolor i smak zróżnicowany 
jest w zależności od pory roku. Zimą jest 
ono jaśniejsze, w okresie wypasu krów na 

łąkach masło przybiera intensywniejszą 
barwę i smak. Masło rzuchowskie z  fasolą 
zdobyło I miejsce w konkursie na Najlepszy 
Produkt Ziemi Tarnowskiej w 2011 roku oraz 
I miejsce w Małopolskim Festiwalu Smaku – 
w kategorii tradycyjne specjały w 2012 roku.

WINO DOMOWE „RZUCHOWSKIE”
Wytwarzane z winogron białych i różo-

wych uprawianych w winnicy Pana Jana Mi-
chałowskiego, zlokalizowanej na szczycie 
wzgórza o wystawie południowo-wschod-
niej. Do jego produkcji wykorzystywane 
są odmiany pochodzące ze wschodniej 
Galicji, uprawiane amatorsko, niespotykane 
w  innych rejonach Polski. Wino ma kolor 
od jasno do ciemnosłomkowego. Smak 
i zapach, to bukiet miodu wielokwiatowego 
z posmakiem rodzynek i daktyli. Zawartość 
alkoholu wynosi 12-15%.

WOJNICKIE KUKIEŁKI
Podłużne, wrzecionowate strucelki 

o  długości 15-20 cm, na zewnątrz ciem-
nozłote, w środku kremowe z widocznymi 
ziarenkami czarnuszki lub kminku. W smaku 
lekko słodkie, delikatnie maślane, z wyczu-
walnym zapachem gałki muszkatołowej 
i  czarnuszki lub kminku. Najlepsze do 
spożycia bezpośrednio po upieczeniu, 
można podawać zgodnie z dawną tradycją 
z masłem, powidłem lub miodem. 

Obecnie do rejestracji przygotowywa-
ne są kolejne produkty. Więcej szczegółów 
dotyczących produktów tradycyjnych i ich 
dostępności znajdziecie Państwo kontak-
tując się z biurem Lokalnej Grupy Działania 
Dunajec-Biała ul. Browarki 7 w Zakliczynie, 
lub dzwoniąc pod nr 14 66 53 737.

Anna Kuzera-Majewska

W dniach 29-30 listopada 2013 roku Lokalna Grupa 
Działania Dunajec-Biała wzięła udział w konferencji pt 
„MAŁOPOLSKI PRODUKT LOKALNY: Znaczenie żywności 
lokalnej dla rozwoju gospodarczego Małopolski oraz 
innych regionów Europy”

Konferencja odbyła się w Krakowie, a jej celem była ana-
liza potencjału i barier tworzenia lokalnych systemów żyw-
nościowych na przykładzie Małopolski. Konferencja była też 
okazją do poznania doświadczeń z kraju i zagranicy, w tym 
ze Szwajcarii, które pozwolą na ocenę korzyści płynących 
z integracji produkcji, przetwórstwa, dystrybucji oraz sprze-
daży żywności wysokiej jakości i wiadomego pochodzenia.

Konferencja zorganizowana została w celu upowszech-
nienia i uszczegółowienia zapisów Strategii Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 dotyczącej wykorzystania 
potencjału wytwórczego i przedsiębiorczego społeczności 
lokalnych poprzez kreowanie lokalnych systemów żywno-
ściowych (Działanie 4.1). Strategia zakłada, że systemy te 
będą tworzone w oparciu o małe gospodarstwa i małe prze-
twórstwo (w tym także ekologiczne) oraz o krótkie łańcuchy 
sprzedaży (sprzedaż bezpośrednią).

A te tematy są istotne z punktu widzenia Celu II Lokalnej 
Strategii Rozwoju naszej LGD. Stowarzyszenie na konferencji 
reprezentowała Anna Różak. 

Konferencja o znaczeniu
produktu lokalnego
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Piotr Firlej: - Państwa 
winnice należą do najlep-
szych w  całej Małopolsce. 
Jako jedna z  pierwszych 
małopolskich winnic mo-
żecie legalnie sprzedawać 
wino. Jakie rodzaje win 
Państwo wytwarzacie?

Zofia Michałowska: 
- Winnica dolna została za-
łożona w 2007 roku, górna 
w 2009 r. Jest tutaj jedena-
ście rodzajów szczepów. Na 
wina białe to przede wszyst-
kim: Solaris, Johanniter, 
Phoenix, Helios, Orion, Or-
tega. Jeśli chodzi o czer-
wone to: Rondo, Regent, 
Dornfelder.

P.F.: - Jak się prze-
kładają poszczególne 
szczepy na jakość wina?

Z.M.: - Bardzo dobre wino białe jest ze 
szczepu Solaris, cała produkcja z zeszłego 
roku już została sprzedana. Niezły jest 
Johanniter, bardzo ciekawy jest Phoenix; 
w zasadzie każde z nich jest na swój spo-
sób inne. Natomiast jeśli chodzi o czerwo-
ne to z mojego punktu widzenia najlepszy 
jest Dornfelder, tylko jest go stosunkowo 
mało. Jeśli chodzi o pozostałe wina czer-
wone są osoby preferujące Regenta, który 
jest bardzo wyrazisty i bardzo charaktery-
styczny, z kolei inne osoby bardziej cenią 
Rondo. W  październiku uczestniczyłam 
w „V Zakopiańskich Dniach Enologii”, 
organizowanych przez Uniwersytet Ja-
gielloński i  Uniwersytet w  Montpellier. 
Oceniający dwa czerwone wina z  naszej 
winnicy Francuzi uznali, że im bardziej 
odpowiada Rondo, bo jest jedwabiste, 
bardzo lekkie i okrągłe - jak sama nazwa 
wskazuje. Jak widać, co człowiek, to inny 
gust i inne oczekiwania.

P.F.: - Czy planujecie Państwo ekspe-
rymenty z innymi szczepami?

Z.M.: - Rozważana jest ewentualność 
powiększenia winnicy. Z  odmian białych 
brane są pod uwagę szczepy Hibernal, 
ewentualnie Seyval Blanc, a  może także 
Muscaris. Z odmian czerwonych natomiast 
Cabernet Cortis i  Bolero. Co do ekspery-

mentów, to w tym roku zrobiliśmy po raz 
pierwszy dwa rodzaje win różowych. Jedno 
będzie różowe wytrawne, a drugie pół wy-
trawne. Jak zbadamy cukier resztkowy to 
będziemy wiedzieć, jakie to wino będzie. 
Smakowo jest bardzo interesujące. Pozo-
stałe wina tegoroczne - to cztery rodzaje 
win wytrawnych białych, czyli: Phoenix, 
Johanniter, Solaris i tzw. Mix - bo z trzech 
szczepów zrobiliśmy jedno wino, z  taką 
charakterystyczną nutą Muskata Otonela 
i  trzy wytrawne wina czerwone: Rondo, 
Regent i Dornfelder. Mamy zamiar, tytułem 
eksperymentu, zrobić w  najbliższej przy-
szłości wino likierowe.

P.F. - Czy państwo przyjmujecie i ob-
sługujecie grupy zorganizowane?

Z.M.: - Teraz rozbudowujemy winiar-
nię. Profesjonalna piwnica, pomieszczenia 
technologiczne na parterze, a na górze, na 
piętrze będzie sala degustacyjna na 25-30 
osób. Winiarnia znajduje się niespełna 1 
km od winnicy. W sezonie można również 
tutaj, na terenie winnicy, robić spotkania. 
Przy dobrej pogodzie jest tu bardzo sym-
patycznie.

P.F.: - Skąd nazwa winnicy „Zadora”?
Z.M.: - Właściciele Szczepanowic i oko-

lic, rodzina Chrząstowskich, herbu Zadora 
tutaj władała przez 400 lat. Odeszli z tego 

miejsca w  połowie XIX 
wieku po rabacji Jakuba 
Szeli. Dzisiaj z dworu nie 
zostały już nawet funda-
menty. To na ich cześć 
i  na pamiątkę. Kiedyś 
prowadzili w Szczepano-
wicach uprawę winorośli 
i produkowali wino przez 
blisko 250 lat, więc to jest 
kontynuacja winiarskich 
tradycji w  tej miejsco-
wości.

Stanisław Michałow-
ski: - Niedaleko stąd była 
winnica dworska, została 

tylko nazwa „Droga do 
winnicy”. Starsi miesz-
k ańc y uż ywają tej 
nazwy, ale widocznie 
Szczepanowice cze-
kały jeszcze na jakąś 

winnicę i się doczekały.

P.F.: - Jak miejscowi odbierają pań-
stwa inicjatywę?

Z.M.: - Na początku nie dowierzali, że 
winnica przetrwa najbliższa zimę, tym bar-
dziej, iż przed dwoma laty, gdy temperatury 
i opady śniegu - szczególności w lutym były 
rekordowe. Ale na wiosnę winnica po raz 
kolejny się odrodziła i znów zaowocowała. 
Dziwili się również inwestycji z  uwagi na 
koszty, winnica nie pozwala na szybki zwrot 
nakładów i szybki zysk. Być może przykład 
naszej działalności zachęci innych do pod-
jęcia starań w tym zakresie.

S.M.: - Ludzie stopniowo się przy-
zwyczajają. Co ciekawe, cięcie robimy 
na wiosnę i  z  każdego krzewu po cięciu 
zostaje pień i jedna łoza, i jak patrzą na to, 
bo zrzucamy resztę krzewu, to niektórzy 
mówią „przemarzło” – a przecież tak należy 
prowadzić winorośl, aby uzyskać jakościo-
wo dobre owoce.

P.F. - Jak się udał ten obecny sezon?
Z.M. - Wydaje się, że jest niezły, nawet 

niezłe zbiory były, i wino, które już jest na-
stawione, smakowo - moim zdaniem - jest 
bardzo ciekawe.

P.F.: - Serdecznie dziękuję za roz-
mowę.

Wywiad z Zofią i Stanisławem Michałowskimi - właścicielami winnicy „Zadora” w Szczepanowicach nad 
Dunajcem koło Tarnowa, przeprowadzony w czasie Dni Otwartych Winnic 9 listopada 2013 r. Wywiad w ra-
mach działalności punktu informacji turystycznej LGD Dunajec-Biała www.it.dunajecbiala.pl przeprowadził 
Piotr Firlej.
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W  lipcu 2013 roku oddano do użytku 
odnowiony plac znajdujący się w  centrum 
miejscowości Świebodzin. To kolejna po 
Janowicach, Rzuchowej i Pleśnej inwestycja 
polegająca na odnowie centrum miejscowo-
ści. W ramach zaplanowanych prac wykonano 
m.in. parking wraz z drogą dojazdową oraz re-
mont dwóch zjazdów publicznych. Cały plac 
oświetlany jest za pomocą lamp solarnych. 
Centrum wyposażono w elementy małej ar-
chitektury - słup ogłoszeniowy, ławeczki wy-
poczynkowe, kosze na śmieci oraz w zieleń.

Inwestycja mogła zostać zrealizowana 
dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Unii 
Europejskiej w  ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013, działanie „Odnowa i  rozwój wsi”- oś 
LEADER). Projekt ma na celu kształtowanie 
obszaru przestrzeni publicznej zmierzające 
do poprawy warunków środowiskowych po-
przez zaplanowanie w otoczeniu publicznym 
elementów wykorzystujących odnawialne 
źródła energii. 

Gmina Pleśna realizuje obecnie 
dwie operacje dofinansowane w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 
2007-2013- oś LEADER. Do końca zbliża 
się projekt dotyczący remontu i wypo-
sażenia Domu Kultury w  Janowicach. 
Odnowiono już salę, kuchnię, pomiesz-
czenia pomocnicze i magazynowe oraz 
sanitariaty. 

W grudniu planowane jest umiesz-
czenie w  wyremontowanych pomiesz-
czeniach nowego sprzętu także zaku-
pionego w  ramach projektu. Sala wy-
posażona będzie w nowe stoły, krzesła, 
projektor multimedialny, okablowanie, 
statywy mikrofonowe. Do kuchni zaku-
piono m.in. chłodziarkę, garnki, zmy-
warkę, stoły, regały, filiżanki. Wszystkie 
urządzenia będą wykorzystywane do 
przygotowywania posiłków na przedsię-
wzięcia organizowane przez mieszkań-
ców wsi Janowice (np. kursy gotowania, 
zebrania wiejskie) oraz na uroczystości 
organizowane przez Centrum Kultury, 
Sportu i Promocji Gminy Pleśna, którego 
filią jest Dom Kultury w Janowicach (np. 

dożynki, imprezy lokalne, uroczystości 
patriotyczne).

Drugą z realizowanych inwestycji jest 
budowa boiska sportowego w sąsiedztwie 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Rzu-
chowej. W 2014 roku mieszkańcy tej miej-

scowości będą mogli korzystać z  boiska 
trawiastego wyposażonego w  trybuny, 
ławki, kosze na śmieci, wiaty boiskowe, 
bramki oraz piłkochwyty. Obiekt będzie 
oświetlany z wykorzystaniem lamp foto-
woltaicznych. 

Inwestycje w Janowicach i Rzuchowej

Odnowione centrum Świebodzina
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CIĘŻKOWICE

Teren administrowany przez TKKF Pogórze wzbogacił się się 
o  kolejny obiekt z  szeroko pojętej infrastruktury turystyczno – re-
kreacyjnej. 

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w  ramach PROW 2007-2013 
(Małe projekty) rozpoczęła funkcjonowanie Altana tzw. wioska rowerowa.

Wioski rowerowe to nowoczesny, sieciowy projekt który zakłada 
budowę infrastruktury służącej turystyce rowerowej na terenie Gmin LGD 
„Dunajec-Biała”, mający na celu stworzenie spójnej oferty turystyczno-
-kulturalnej. 

Podobny obiekt powstał już w Rudzie Kameralnej (Gmina Zakliczyn) 
i w Łukanowicach (Gmina Wojnicz) 

Wioska ma być formą przystanku dla rowerzystów, którzy mogą sko-
rzystać w niej z podstawowych mediów,  dokonać bieżącego przeglądu 
i konserwacji swoich pojazdów, odpocząć korzystając z wiaty z paleniskiem 
wewnątrz, gdzie można rozpalić grilla, zjeść posiłek, etc.  Poza  funkcjami 
praktycznymi „Rowerowa Wioska” znacznie wzbogaci ofertę spędzania 
wolnego czasu na obiektach sportowo –rekreacyjnych w Ciężkowicach.

W  okresie letnim zakończyły się 
prace rewitalizacyjne Rynku w  Cięż-
kowicach. W  ostatnich dwóch etapach 
poddano rewitalizacji prze-
strzeń otaczającą płytę Rynku 
odtwarzając przy tym schody 
na południowej pierzei, które 
pozwoliły w  tym fragmencie 
przywrócić stan sprzed 1935 r.

Odbudowa Rynku w Ciężko-
wicach odbywała się wieloetapo-
wo. Początek prac miał miejsce 
w 2011 r., a dotyczył pierwszego 
etapu polegającego na „Rewa-
loryzacji kapliczki z  figurką św. 
Floriana wraz z  otoczeniem na 
Rynku” dofinansowanego w  ra-
mach PROW 2007-2013, działanie 
413, „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju”.

Drugi etap został zakończony 
w 2012 r., gdzie w ramach projektu 
pn. „Adaptacja zabytkowego 
budynku Ratusza w Ciężkowicach 
dla potrzeb promocji dziedzictwa 
kulturowego” dofinansowanego 
w  ramach Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007 – 2013 został zrealizo-
wany remont Ratusza wraz z płytą Rynku. 

W 2013 r. zostały zrealizowane ostatnie 
dwa etapy inwestycji; 

W ramach zadania pn. „Rewitaliza-
cja centrum Ciężkowic - etap I” – dofi-

nansowanego z PROW na lata 2007-2013 
w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa 
i rozwój wsi” zrealizowano:

 � remont nawierzchni chodników, 
schodów terenowych, murków wokół 
Rynku, 
 � remont nawierzchni asfaltowych na 
wschodniej stronie Rynku, 

 � remont oświetlenia zewnętrznego 
wschodniej strony płyty Rynku
 �wycinkę drzew oraz zabiegi pielę-

gnacyjne na istniejącym drzewo-
stanie,

 � posadzenie materiału roślinnego 
- drzewa, krzewy, posianie trawy.

W ramach zadania pn. „Rewi-
talizacja centrum Ciężkowic - etap 
II”- dofinansowanego z  PROW na 
lata 2007-2013 w  ramach działania 
413, „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” zrealizowano:

 � remont nawierzchni chodnika po 
zachodniej stronie płyty Rynku

 � remont nawierzchni parkingowej 
po zachodniej stronie płyty Rynku.

Ponadto, w  obrębie Rynku, 
wykonano dodatkową infrastruktu-
rę umożliwiającą dostęp zarówno 
osobom niepełnosprawnym, jak 
i różnego rodzaju wózkom np. dzie-
cięcym. Dotyczy to podjazdu do 
budynku poczty oraz na południową 
pierzeję Rynku

Zakończone etapy rewitalizacji 
stanowią ważny element uporząd-
kowania przestrzennego miejscowo-
ści Ciężkowice, a  wyremontowane 

obiekty, oprócz ważnych funkcji w zakresie 
zaspokajania potrzeb promocji dziedzictwa 
kulturowego, są wizytówką Ciężkowic, jako 
atrakcyjnego punktu na mapie turystycznej 
Polski.

W Ciężkowicach powstała Wioska rowerowa

Rewitalizacja rynku ukończona
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WOJNICZ

Projekty realizowane/zrealizowane przez Gminę Woj-
nicz w IV kwartale 2013 roku 
(współfinansowane w ramach działania „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 
dla „małych projektów”)
Beneficjent: Gmina Wojnicz.
Operacja: „Budowa obiektów małej architektury w 
miejscowości Łukanowice”, współfinansowana w ra-
mach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
objętego PROW na lata 2007-2013 dla „małych projektów”.
Okres realizacji operacji: 12.10.2011r. (podpisanie umowy) 
– 31.10.2013 r. (złożenie wniosku o płatność końcową)
Operacja polegała na wykonaniu altany drewnianej 
wraz z paleniskiem, rusztem, ławkami i stolikami (5 szt.), 
nawierzchni żwirowej z dwoma stojakami na rowery, 
koszem i tablicą informacyjną, nawierzchni żwirowej pod 
miejsca postojowe dla samochodów. Przed altaną usta-
wiono dwie ławki i dwa kosze, a w odległości ok. 26 m od 
altany postawiono przenośną toaletę, którą przesłonięto 
betonową ścianą.

9 października 2013 roku zgodnie z ustawą z dnia 17 grud-
nia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów 
rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych 
na listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały wpisane Wojnickie Kukiełki.

Wniosek o rejestracje Wojnickich Kukiełek do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie złożył Urząd 
Miejski w Wojniczu oraz Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała. 

Wojnickie Kukiełki są 104 produktem tradycyjnym Wojewódz-
twa Małopolskiego oraz 9 produktem tradycyjnym z terenu Lokalnej 
Grupy Działania Dunajec-Biała.

Wojnickie kukiełki na liście
produktów tradycyjnych

Przypomnijmy, że pierwszym zarejestrowanym produk-
tem były Nasiona fasoli „Piękny Jaś” z doliny Dunajca. Następnie 
dzięki działaniom Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała przy-
gotowano wnioski o rejestracje i z sukcesem zarejestrowano 
następujące produkty: 

 �Wołowina z krowy rasy polskiej czerwono-białej 
 �Ogórki kiszone w studni
 �Dżem z płatków róż 
 � Konfitura borówkowo-jabłkowa
 � Zakliczyński sok malinowy 
 �Masło rzuchowskie 
 �Wino domowe „rzuchowskie”

Kolejny projekt zrealizowany
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ZAKLICZYN

AGROTURYSTYKA
www.dunajecbiala.pl

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
CIĘŻKOWICE  PLEŚNA  WOJNICZ  ZAKLICZYN•• •

Projekt realizowany w ramach osi 4 LEADER, działanie 413 „Wdrażanie lo-
kalnych strategii rozwoju” dla działania małe projekty, PROW na lata 2007- 2013. 
Całkowity koszt projektu 14 286, 45 zł z czego wsparcie unijne wynosi 9 292 zł. 
W ramach działania zakupiono: smycze, długopisy z nadrukiem, papierowe torebki 
z logotypem, a także sprzęt: telewizor, laptop, stojak ekspozycyjny oraz faks, na 
potrzeby projektu stworzono informacyjny folder. Powstały punkt informacyjny 
umożliwi turystom pozyskanie informacji dotyczącej regionu, historii, walorów 
przyrodniczych i kulturowych, wzbogaci wiedze na temat naszego obszaru. 

 Nowy katalog dla gospodarstw 
agroturystycznych zostanie wydany 
w  grudniu. Folder promocyjno-0in-
formacyjny będzie zawierał wiele 
ciekawych informacji dotyczących 
gospodarstw znajdujących się na 
obszarze czterech gmin: Cieżkowice, 
Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn. W  folde-
rze znajdą się krótkie wiadomości na 
temat gmin, ich atrakcji turystycznych, 
przyrodniczych, kulturowych. Na-
stępnie w dalszej części, w kolejności 
alfabetycznej zostaną umieszczone 
informacje agroturystów. 

Oferta gospodarstwa będzie zawie-
rać: dane adresowe, krótki opis i cztery 
zdjęcia. W  publikacji zostaną zawarte 
również informacje dotyczące Lokalnej 
Grupy Działania (powstanie stowarzy-
szenia, jego rozwój). Katalog zostanie 
wydrukowany w ilości 1000 sztuk. Część 
folderów zostanie przekazana gospo-
darstwom agroturystycznym, pozostałe 
dostępne będą w  punktach informa-
cyjnych, na stoiskach, w  siedzibie LGD 
w Zakliczynie. 

Folder agroturystów - już wkrótce

Powstaje Punkt
Informacji Turystycznej 

Szkolenia
w Rudzie
Kameralnej

W ramach operacji pn „Przeprowa-
dzenie szkoleń na terenie LGD Dunajec-
-Biała” realizowanej z Małych projektów 
przez stowarzyszenie GRUP AODROL-
NIKA – stowarzyszenie uprzejmie infor-
muje, że w dniach 12, 13, 14, 15 stycznia 
2014 roku zostaną przeprowadzone 
bezpłatne szkolenia w  miejscowości 
Ruda Kameralna w  Gminie Zakliczyn. 
Szkolenia te będą dotyczyć starych 
strojów ludowych w tradycji Pogórza. 
Szkolenia są bezpłatne, a  o  uczest-
nictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 
Każde jedno szkolenie będzie trwało  
5 godzin zegarowych co daje razem  
20 godzin. Serdecznie zapraszamy. 
Więcej informacji udziela Barbara Zych 
pod nr tel 603 995 610

Spotkanie agroturystów
7 października 2013 roku w siedzibie LGD odbyło się spotkanie grupy 

agroturystów w sprawie wydania nowego katalogu dla gospodarstw agro-
turystycznych.

Temat spotkania: wykonanie projektu graficznego folderu promocyjno-
-informacyjnego gospodarstw agroturystycznych znajdujących się na obszarze 
czterech gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn; dyskusja na temat szaty 
graficznej folderu oraz omówienie wyjazdu studyjnego do miejscowości Stryszów.
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