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utworzenie warsztatu samochoDoweGo

Beneficjent: Jacek Gaweł

gm. Wojnicz, nr tel.: 692 793 569

Firma: Turbo Garaż
fb.com/turbogaraz

Jacek Gaweł interesuje się mechaniką, 
od kiedy sięga pamięcią. Już jako mały 
chłopiec był pochłonięty motoryzacją. 
Pasja powoli przeradzała się w zawód. 
Pan Jacek edukował się w tym kierunku, 
następnie zdobywał doświadczenie 
w różnych zakładach pracy. – Zawsze 
marzyłem o prowadzeniu własnej 
działalności. Zacząłem szukać wsparcia 
finansowego. W końcu dotarłem do 
informacji, że istnieje taki podmiot, jak 
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, 
która udziela dotacji. Przeszedłem przez 
wymogi formalne i udało się – Jacek 
Gaweł opisuje ścieżkę, jaką przeszedł, 
by rozwinąć skrzydła.

Dofinansowanie przeznaczył na 
wyposażenie warsztatu. Specjalizuje 
się w: lakiernictwie, blacharstwie, 
konserwacji, mechanice ogólnej oraz 
w autodetailingu. Dziś pan Jacek nie 
narzeka na brak klientów.

Kwota realizacji: 50 tys. złkatalog dobrych praktyk
Katalog Dobrych Praktyk prezentuje, 
jak wiele dobrego można zrobić 
dzięki wsparciu przyznawanym przez 
Lokalną Grupę Działania Dunajec-
Biała. W publikacji przedstawiamy 
6 osób, które zrealizowały marzenia 
o własnej działalności gospodarczej. 
Dla większości z przedsiębiorców 
niezwykle ważna była pomoc na 
start, na zakup kosztownego sprzętu. 
Dofinansowanie z lgd Dunajec-Biała 
umożliwiło im pokonanie bariery 
finansowej, dzięki czemu mogli 
rozwinąć skrzydła.

Kolejnymi elementami Katalogu 
Dobrych Praktyk są inwestycje 
i inicjatywy realizowane przez 
miejscową społeczność. Dotacje 
przeznaczono m.in. na rozwój 
infrastruktury turystycznej, sportowo-
rekreacyjnej, działania edukacyjno-
kulturalne, ochronę i promocję 
dziedzictwa oraz zwyczajów Pogórza. 
Co najważniejsze poszczególne 
przedsięwzięcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców, 
a także turystów i połączyły różne 
pokolenia. Opisywane przez 
nas przykłady dobrych praktyk 
pokazują dobitnie, że warto sięgać 
po fundusze z lgd Dunajec-Biała. 
Aplikuj – zainwestuj w rozwój osobisty, 
zawodowy czy w lokalną społeczność.
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zakup urząDzeń w ceLu rozpoczęcia
DziałaLności GospoDarczej

Tomasz Kubis jest pasjonatem 
fotografii od dziecka. Dzięki 
dotacji mógł rozwinąć skrzydła. – 
Wcześniej zajmowałem się fotografią 
hobbystycznie. Ograniczał mnie brak 
odpowiedniego sprzętu. Niestety tego 
typu działalność jest bardzo kosztowna. 
Zwłaszcza na starcie, żeby zaistnieć na 
rynku – mówi wnioskodawca. Pewnego 
dnia pan Tomasz natknął się na ulotkę 
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. 
Następnie nawiązał kontakt z biurem, 
by wziąć udział w naborze. Wniosek 
został pozytywnie rozpatrzony, dzięki 
czemu pan Tomasz mógł zainwestować 
w niezbędny sprzęt. Obecnie w ofercie 
fotografa są m.in.: fotografia ślubna, 
okolicznościowa, dziecięca, jak 
i reklamowa oraz różnorodne sesje 
zdjęciowe, w tym portrety.

Beneficjent: Tomasz Kubis

gm. Wojnicz, nr tel. 799 126 899

Firma: FOTOKUBIS
www.fotokubis.pl
fb.com/FotoKubis
instagram.com/foto.kubis

Kwota realizacji: 50 tys. zł

moBiLne stuDio uroDy spa&weLLness

Beneficjent: Kinga Świderska

gm. Zakliczyn, nr tel. 728 956 435

Firma: Mobline studio urody
SPA&Wellness

fb.com/www.facebook.com/ 
Mobilne-Studio-Urody- 
SpaWellness-Kinga-
Świderska-463183737862381

Kinga Świderska jest z zawodu 
fizjoterapeutą. Mieszkanka gminy 
Zakliczyn dzięki dotacji rozpoczęła 
dodatkowo nową działalność, czyli 
mobilne studio spa Wellness. – Specjalizuję 
się w zabiegach kosmetycznych 
z dojazdem do klienta, co odpowiada 
wielu osobom. Przyjeżdżam w dogodnych 
dla nich godzinach, wykonuję usługi 
w komfortowych warunkach domowego 
zacisza. Często jest to praca popołudniami 
czy wieczorami, gdy małe dzieci 
śpią i rodzic może w spokoju oddać 
się zabiegom kosmetycznym – Kinga 
Świderska opisuje specyfikę mobilnego 
studia urody. Za sprawą dofinansowania 
pani Kinga zainwestowała w sprzęt. 
Strzałem w dziesiątkę był zakup urządzeń 
do depilacji laserem. Oferta jest znacznie 
szersza i obejmuje m.in.: makijaż 
okazjonalny, manicure, pedicure, tzw. 
brow hennę, mikrodermabrazję, opalanie 
natryskowe czy masaż klasyczny.

Kwota realizacji: 50 tys. zł
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Być BLiżej pszczół

Beneficjent: Iwona Wantuch

gm. Ciężkowice, nr tel. 660 691 569

Firma: Pszczela Kuźnia
www.pszczelakuznia.pl
fb.com/Pszczela-Kuźnia 
-112830076743092

Projekt Iwony Wantuch jest związany 
z działalnością gospodarczą w branży 
turystycznej oraz z sektorem 
zagospodarowania czasu wolnego. 
To przede wszystkim warsztaty, 
szkolenia i edukacja w zakresie 
wyrobów z wosku pszczelego, a także 
warsztaty pszczelarskie. Kolejnym 
aspektem jest produkcja świeczek 
z wosku pszczelego i różnego 
rodzaju stroików z wykorzystaniem 
naturalnych elementów. Mieszkanka 
gminy Ciężkowice ma szeroką ofertę 
warsztatów. Począwszy od tych 
przeprowadzanych przy otwartym 
ulu, po warsztaty wykonywania 
stroików, świec czy malowania 
jajek woskiem pszczelim oraz lekcje 
wyjazdowe w szkołach i przedszkolach. 
Połączenie edukacji i produkcji 
umożliwia całoroczne funkcjonowanie 
działalności. Co ciekawe, pani Iwona 
kierowała Ośrodkiem Wsparcia dla 
Osób Starszych i Młodzieży, z zawodu 
jest pielęgniarką i jednocześnie 
prowadzi rodzinną pasiekę wędrowną. 
Wszystko to znalazło połączenie 
w „Pszczelej Kuźni”.

Kwota realizacji: 50 tys. zł

pracownia konserwacji
Drewnianych Dzieł sztuki

Dzięki dotacji dofinansowane zostało 
doposażenie pracowni konserwacji 
drewnianych dzieł sztuki FUPh ART 
DECO w niezbędne narzędzia oraz 
maszyny. Michał Warzała jest z zawodu 
konserwatorem drewnianych dzieł 
sztuki, ukończył studium o specjalności 
konserwacji przy Liceum Plastycznym 
w Tarnowie. Przez długi czas pracował 
jako konserwator zagranicą. Z powodu 
różnych kolei losu był zmuszony do 
przebranżowienia, jednak z czasem wrócił 
do oryginalnej profesji. Obecnie oferuje 
usługi w zakresie konserwacji i renowacji 
mebli antycznych i drewnianych dzieł sztuki 
oraz usługi w zakresie stolarki artystycznej, 
snycerki i pozłotnictwa.

Klientami Pana Michała są osoby 
prywatne, kolekcjonerzy, jak i instytucje 
kultury czy muzea. W tej niecodziennej 
profesji nie brakuje niezwykłych zleceń. – 
Jeden z klientów sprowadził z zagranicy 

Beneficjent: Michał Warzała

gm. Pleśna, nr tel. 664 956 989
(działalność w Wojniczu)

Firma: FUPh Art Deco
www.studioartdeco.pl
www.fb.com/Konserwacja 
-mebli-antycznych-i-stolarka 
-artystyczna-358167454644922

Kwota realizacji: 50 tys. zł

włoski stoliczek rzeźbiony 
– konsolę na dwóch nogach. 
Podczas transportu mebel 
uległ całkowitemu zniszczeniu. 
Moim zadaniem było złożenie 
go w całość, niczym puzzle 
– wspomina Michał Warzała.
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moDernizacja Domu GroDzkieGo w wojniczupoDjęcie DziałaLności GospoDarczej
w zakresie usłuG GeoDezyjnych

Krzysztof Wira oferuje profesjonalne 
usługi geodezyjne zarówno dla 
klientów indywidualnych, jak 
i firm czy instytucji. Pracuje na 
nowoczesnym sprzęcie, który 
zakupił dzięki pozyskaniu dotacji 
przyznawanych przez Lokalną 
Grupę Działania Dunajec-Biała. 
Pan Krzysztof posiada stosowne 
uprawnienia, jest absolwentem 
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
na specjalności geodezja rolna 
i wycena nieruchomości, klasyfikator 
gruntów. Po ukończeniu studiów 
pracował w branży. W pewnym 
momencie postanowił się 
usamodzielnić. Otworzył własną 
działalność gospodarczą, pozyskał 
środki na zakup sprzętu pomiarowego 
i rozwinął firmę. W ofercie znajdziemy 
m.in. opracowanie map do celów 
projektowych, tyczenie, podział 
działki, ustalenie granic.

Beneficjent: Krzysztof Wira

gm. Ciężkowice, nr tel. 792 700 099

Firma: Pracownia geodezyjna Galicja
www.galicja-geodezja.pl
www.fb.com/galicjageodezja

Kwota realizacji: 50 tys. zł Beneficjent: Gmina Wojnicz

Dzięki modernizacji odnowiono 
kilkanaście pomieszczeń w budynku, który 
od kilkudziesięciu lat służy miejscowej 
społeczności. W ramach inwestycji m.in. 
przystosowano łazienki do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. A także zwiększono 
funkcjonalność pomieszczenia 
gastronomicznego. Stworzono świetne 
warunki do rozwoju i aktywizacji 
działań kulturalnych oraz rekreacyjnych. 
Modernizacja podniosła standard obiektu, 
w którym spotykają się przedstawiciele 
wielu grup społecznych, jak członkowie 
klubu fotograficznego, pszczelarze, 
hodowcy ptaków egzotycznych, emeryci 
czy uczestnicy warsztatów.

Kwota realizacji: ok. 196 tys. zł
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rozwój istniejącej infrastruktury
rekreacyjnej na terenie Gminy pLeśna

Za sprawą pozyskanych środków 
finansowych zrealizowano dwa zadania: 
rozbudowano infrastrukturę sportową 
na kompleksie „Orlik” w Pleśnej 
(nawierzchnia i wyposażenie boiska, 
ogrodzenie, mała architektura) oraz 
przebudowano boisko wielofunkcyjne 
w Janowicach (nawierzchnia bieżni, 
trybuna, ogrodzenie, oświetlenie, 
miejsca postojowe).

Lokalna społeczność zyskała 
funkcjonalne ogólnodostępne 
i niekomercyjne obiekty do prowadzenia 
różnych form aktywnego wypoczynku, 
jak i integracji na przykład podczas 
festynów. Inwestycje przełożą się nie 
tylko na aktywność sportową, ale i na 
zachowanie dziedzictwa kulturowego 
czy na wzrost atrakcyjności terenu 
zlokalizowanego na obszarze działania 
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.

Beneficjent: Gmina Pleśna

utworzenie siłowni na woLnym
powietrzu w miejscowości pławna

Zadanie jest elementem szerszego 
projektu grantowego pt. „Zwiększenie 
dostępu do oferty czasu wolnego na 
obszarze lgd Dunajec-Biała poprzez 
rozwój infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej”, który również opisujemy 
w katalogu dobrych praktyk. Dzięki 
pozyskanym środkom Stowarzyszenie 

„Rozwój Wsi Pławna” stworzyło bardzo 
dobrze wyposażoną siłownię plenerową. 
Do dyspozycji jej użytkowników jest kilka 
urządzeń do ćwiczeń aktywizujących 
i wzmacniających różne partia ciała. 
W Pławnej stawiają na zdrowie i aktywność 
fizyczną, każdy może za darmo korzystać 
z nowo powstałej siłowni „pod chmurką”.

Obiekt doposażono w estetyczną ławkę 
do siedzenia, kosz na śmieci, a także 
wykonano tzw. strefę bezpieczną, którą 
wysypano specjalnym żwirkiem.

Grantobiorca:
Stowarzyszenie „Rozwój Wsi Pławna”

Kwota realizacji: ok. 38 tys. zł
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wyDarzenia promujące
aktywny tryB życia

na obszarze lokalnej
Grupy Działania Dunajec–Biała

Grantobiorcy:
– Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep, 
– Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu,
– LKS Olimpia Wojnicz,
– Stowarzyszenie kgw „Pełna Chata”,
– Gmina Zakliczyn,
– Koło Gospodyń „Wróblowianki”,
– Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach,
– Ognisko Towarzystwa Krzewienia

Kultury Fizycznej „Pogórze” w Ciężkowicach,
– KS Ciężkowianka Ciężkowianka.

Kwota realizacji: ok. 168 tys. zł

W szeregu lokalnych inicjatyw uczestniczyło 
w sumie ponad 2 tysiące mieszkańców, jak 
i osób turystów odwiedzających gminy, które 
swoim działaniem obejmuje Lokalna Grupa 
Działania Dunajec-Biała. Poszczególne zadania 
były skierowane zarówno do dzieci, jak 
i dorosłych. W ramach projektu grantowego 
przeprowadzono: zajęcia dla dzieci, festyny, 
spotkania dotyczące nauki tańca, fitnessu, 
rajdy, marsze nordic walking, turnieje piłki 
nożnej, „plażówki” czy siatkówki. Wydarzenia 
promowały aktywne spędzanie wolnego czasu, 
zdrowy styl życia oraz sport i rekreację. Dzięki 
projektowi grantowemu mieszkańcy obszaru 
lgd Dunajec-Biała czynnie, kreatywnie 
i ciekawie spędzili okres wakacji, a także jesień.

Dodatkowym atutem projektu była 
integracja lokalna. Nie zabrakło też wydarzeń 
patriotycznych związanych z historią także 
regionu, jak „Rajd śladami Wielkiej Wojny” 
w gminie Pleśna oraz „Marsz pamięci i śladami 
batalionu „Barbara” – Słona 2019”.
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aktywizacja i integracja
mieszkańców oBszaru LGD Dunajec-Biała 
poprzez Działania eDukacyjno-kuLturaLne

i promocyjne wraz z Doposażeniem
poDmiotów Działających w sferze kuLtury

Grantobiorcy:
– koło Gospodyń Wiejskich w Siekierczynie,
– Stowarzyszenie koło Gospodyń Wiejskich
„Pełna Chata”,
– Stowarzyszenie „Cieszko”,
– koło Gospodyń Wiejskich w Słonej „U źródła”,
– koło Gospodyń Wiejskich w Rychwałdzie,
– koło Gospodyń Wiejskich w Pleśnej,
– koło Gospodyń Wiejskich w Zborowicach,
– koło Gospodyń Wiejskich w Lichwinie,
– koło Gospodyń Wiejskich w Łukanowicach,
– koło Gospodyń Wiejskich w Biadolinach

Radłowskich „ECOBABKI”,
– koło Gospodyń Wiejskich w Zdoni „Zdonianki”,
– koło Gospodyń Wiejskich w Woźnicznej,
– koło Gospodyń Wiejskich w Jastrzębi.

Kwota realizacji: ok. 148 tys. zł

1340 uczestników 14 imprez oraz 263 osoby, 
które wzięły udział w 17 przeprowadzonych 
szkoleniach – oto najważniejsze liczby projektu 
grantowego pt. Aktywizacja i integracja 
mieszkańców obszaru lgd Dunajec-Biała 
poprzez działania edukacyjno-kulturalne 
i promocyjne wraz z doposażeniem podmiotów 
działających w sferze kultury. Już „suche” dane 
statystyczne pokazują, że działo się wiele. Nie 
sposób opisać szeroko wszystkich inicjatyw 
dlatego w skrócie przybliżymy przykłady tego, 
co zrealizowali poszczególni grantobiorcy.

Panie z Siekierczyny zorganizowały 
warsztaty z carvingu i pieczenia tradycyjnych 
ciast oraz imprezę podsumowującą 
z inscenizacją prezentującą m.in. piosenki 
ludowe. Stowarzyszenie KGW „Pełna 
Chata” przyciągnęło do siebie inscenizacją 
tradycyjnego kiszenia kapusty wraz 
z degustacją czy tajnikami carvingu. 
Stowarzyszenie „Cieszko” przeprowadziło 
wydarzenie plenerowe „Ciężkowice 
Gościnne” z pokazem kuchni regionalnej. KGW 
w Słonej skoncentrowało się na warsztatach 
kiszenia kapsuty, a KGW w Rychwałdzie 
na zadaniu „Ziemniak na różne sposoby”. 
Panie z KGW w Pleśnej uczyły, jak jeść 
zdrowo, kolorowo i z tradycją. „Wiem co 
jem – tradycyjnie i regionalnie” – takie hasło 
towarzyszyło spotkaniu integracyjnemu KGW 
w Zborowicach. W Lichwinie zapoznano 
się z produktami i zwyczajami Pogórza, 
natomiast dzięki realizacji projektu mieszkańcy 
Łukanowic są „Z kapustą na Ty”.

Na tym nie koniec. „ECOBABKI” zaprosiły 
na „Święto ziemniaka” pełne atrakcji, 
z kolei w „Zdonianki” poświęciły się sztuce 
przygotowywania potraw ze smaków jesieni. 
W Woźnicznej kultywowane lokalne tradycje 
– a w tym rękodzieło – i smaki Pogórza. 
W Jastrzębi odbyła się jesienna biesiada 
połączona z prezentacją dorobku kulinarnego.
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zwiększenie Dostępu Do oferty czasu
woLneGo na oBszarze LGD Dunajec-Biała

poprzez rozwój infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej

Grantobiorcy:
– Stowarzyszenie „Rozwój Wsi Pławna”,
– Gmina Pleśna,
– Ochotnicza Straż Pożarna w Charzewicach,
– Koło Gospodyń „Wróblowianki”,
– Stowarzyszenie „Panieńska Góra”.

Kwota realizacji: ok. 99,9 tys. zł W ramach tego projektu 
grantowego założono 
realizację pięciu ważnych 
zadań z zakresu rozwoju 
ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej. Dzięki 
pozyskanym środkom na 
obszarze lgd Dunajec-Biała 
powstanie szereg obiektów, 
które będą służyć zarówno 
mieszkańcom, jak i turystom. 
W Pławnej (gm. Ciężkowice) 
utworzono siłownię na 
wolnym powietrzu. Kolejne 
zrealizowane zadanie kryje 
się pod nazwą „Turysto, 
usiądź pod mym dachem…”. 
To inicjatywa Koła Gospodyń 
„Wróblowianki” z Wróblowic 
(gm. Zakliczyn). Panie 
aplikowały o wsparcie 
finansowe na budowę altany 
turystyczno-wypoczynkowej, 

czego dokonano i estetyczna budowla służy mieszkańcom. Lista zadań 
obejmuje również budowę altany w miejscowości Szczepanowice (gm. Pleśna). 
W Charzewicach (gm. Zakliczyn) dzięki zaangażowaniu miejscowej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej powstanie obiekt rekreacyjno-turystyczny małej 
infrastruktury. Wreszcie Stowarzyszenie „Panieńska Góra” stworzy miejsce do 
gier plenerowych i rekreacji w Wielkiej Wsi (gm. Wojnicz).
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traDycje oDnaLezione w kapuście 
— inscenizacja oBrzęDu kiszenia kapusty

Turniej zorganizowano na zakończenie 
wakacji. Rozgrywki cieszyły się dużym 
zainteresowaniem, co jest znakomitym 
potwierdzeniem, że aktywność 
fizyczna oraz zdrowy styl życia ma duże 
znaczenie dla mieszkańców, którzy 
chcą tego typu wydarzeń. Rywalizacja 
motywowała do jeszcze lepszej gry. 
Uczestnicy otrzymali stroje sportowe, 
a także medale i dyplomy za osiągnięte 
rezultaty. Turniej był doskonałą okazją 
do integracji, dla najmłodszych 
przygotowano zabawy prowadzone 
przez profesjonalnych animatorów. 
Na zakończenie „Grania przy altanie” 
zorganizowano poczęstunek dla 
wszystkich uczestników.

„Granie przy altanie” wchodzi 
w skład projektu grantowego pt. 

„Wydarzenia promujące aktywny tryb 
życia na obszarze Lokalnej Grupy 
Działania Dunajec-Biała”.

Realizacja zadania rozpoczęła się od 
spotkań – warsztatów tradycyjnego 
kiszenia kapusty. Kolejnym elementem 
było przygotowanie obrzędu tradycyjnego 
kiszenia kapusty. Uczestnicy uczyli 
się scenek oraz tego, jak wykorzystać 
rekwizyty, by inscenizacja była możliwie jak 
najbardziej profesjonalna. Przedstawienie 
zaprezentowano w Centrum Kultury 
w Pleśnej. Inscenizacji towarzyszyła 
degustacja ukiszonej kapusty. Wydarzenie 
cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem 
zarówno starszych, jak i młodszych 
mieszkańców, a także turystów, którzy 
poznali tradycje i obrzędy Pogórza.

„Tradycje odnalezione w kapuście” 
wchodzą w skład projektu grantowego 
pt. „Aktywizacja i integracja mieszkańców 
obszaru lgd Dunajec-Biała poprzez 
działania edukacyjno-kulturalne 
i promocyjne wraz z doposażeniem 
podmiotów działających w sferze kultury”.

Grantobiorcy:
Stowarzyszenie Koło Gospodyń
Wiejskich „Pełna Chata”

Kwota realizacji: ok. 7,5 tys. zł

wakacyjny turniej piłki pLażowej
„granie przy altanie”

Grantobiorcy:
Ognisko Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej

„Pogórze” w Ciężkowicach

Kwota realizacji: ok. 19,7 tys. zł
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