Fot. Agnieszka Kałużny

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
„Z Tradycją w Nowoczesność"

Biuletyn Informacyjny/czerwiec 2015

LGD „Z Tradycją w Nowoczesność”

LGD… czyli jak działamy
Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer
naszego biuletynu, w którym przedstawiamy najważniejsze
wydarzenia zrealizowane przez LGD w ostatnim czasie.
Zapraszamy do lektury i zapoznania się z przedstawionymi
materiałami. W ramach bieżącej działalności L G D
zorganizowało szereg wydarzeń skierowanych do społeczności
lokalnej, których efekty prezentujemy w niniejszym wydaniu.

Prezes Zarządu
Jolanta Kędzior

LEADER – jest podejściem realizowanym przez lokalne grupy
działania (LGD), które charakteryzuje się działaniami
oddolnymi, opracowanymi przez społeczność lokalną,
zawartymi w LSR czyli dokumencie sztandarowym LGD
i ich realizację przez projekty innowacyjne wykorzystujące
wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów:
społecznego, gospodarczego i publicznego.
W ramach działania Leader realizowane są trzy działania:

Lokalna Grupa Działania „Z tradycją w nowoczesność"
powstała w 2005 roku. W ramach "Pilotażowego Programu
Leader +" - Schemat I realizowanego przez Gminę Pawłosiów.
Do Pawłosiowa dołączyły dwie nowe Gminy: Roźwienica,
P r u c h n i k i u t w o r z y ł y f u n d a c j ę p n . " Z Tr a d y c j ą
w N o wo c ze s n o ś ć " , za re j e st ro wa n ą 3 0 . 1 2 . 2 0 0 5 r.
Lokalna Grupa Działania bacząc na przepisy europejskie
postanowiła dostosować formę prawną do wymogów UE
i w dniu 05.05.2008 r. zmieniła formę prawną LGD z Fundacji
na Stowarzyszenie. Obecnie Lokalna Grupa Działania
stanowiona jest przez partnerów z 5 gmin – Chłopice,
Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica i tego obszaru
dotyczy zbudowana Lokalna Strategia Rozwoju, która będzie
obowiązującym dokumentem wytyczającym funkcjonowanie
LG D Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność"
w okresie 2009 - 2015.

Działanie 413: „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju"
Działanie 421: „Wdrażanie projektów współpracy"
Działanie 431: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja"

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju realizowanych w ramach Osi 4 Leader to działanie, które ma na celu umożliwienie
mieszkańcom terenu objętego LSR ( tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik i Roźwienica) realizacji projektów
zmierzających do poprawy jakości życia.

„Odnowa i rozwój wsi"
Celem działania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich, umożliwienie rozwoju tożsamości społeczności wiejskich, zachowanie
dziedzictwa kulturowego i specyﬁki obszarów wiejskich.
Kto mógł skorzystać: działanie skierowane jest do Jednostek Samorządu Terytorialnego, instytucji kultury, paraﬁi lub związku
wyznaniowego oraz organizacji pozarządowych posiadających status OPP.
Zakres operacji podlegających doﬁnansowaniu: budowa, przebudowa, remont lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje
kulturalne, rekreacyjne i sportowe, odnowę obiektów zabytkowych, charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego
regionu i ich adaptacja na cele publiczne, modernizacja i rewitalizacja przestrzeni publicznej obszarów wiejskich, infrastruktura
publiczna przyczyniająca się do rozwoju turystyki wsi oraz działania związane z promocją regionu.
Wysokość pomocy: Pomoc udzielana jest w formie refundacji w wysokości 80% poniesionych kosztów kwaliﬁkowalnych.
Wysokość doﬁnansowania max. 500 tys. zł. na miejscowość w całym okresie programowania. Preferowana średnia wielkość dotacji
w LGD „Z Tradycją w Nowoczesność” to 100 tys. zł na jeden projekt. Wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji
nie może być niższa lub równa 25 000 zł., według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy.
Budżet LGD na to działanie w obecnym okresie programowania wynosi: 3 065 057 zł.
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„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
Kto mógł skorzystać: Rolnicy z obszaru LGD (do 60 roku życia, ubezpieczeni w KRUS co najmniej przez 12 ostatnich miesięcy),
ich małżonkowie oraz ich domownicy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu rolników.
Pomoc udzielana jest z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla
ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług
turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa
produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów
energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
Wysokość pomocy: Wysokość doﬁnansowania udzielana jednemu beneﬁcjentowi w gospodarstwie rolnym nie może przekroczyć
100 tys. zł. Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów kwaliﬁkowanych ne o (VAT stanowi koszt niekwaliﬁkowalny).
Budżet LGD na to działanie w obecnym okresie programowania wynosi: 380 000 zł.

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Kto mógł skorzystać: Osoba ﬁzyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mająca obrót nieprzekraczający
równowartości w zł. 2 mln euro.
Pomoc udzielana jest na pomoc w zakresie: katalogu usług wymienionych w działaniu „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej", z tym, że w ramach w/w usług koszty kwaliﬁkowalne obejmują: budowę, przebudowę lub remont połączony
z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych lub budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz
koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; zagospodarowania terenu, zakupu maszyn, urządzeń,
narzędzi, wyposażenia i sprzętu; zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub
wykonywanej działalności gospodarczej; zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych
przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą.
Wysokość pomocy: w ramach działania można uzyskać 100 tys. zł. (utworzenie 1 miejsca pracy lub samozatrudnienie) 200 tys. zł.
(utworzenie 2 miejsc pracy) lub 300 tys. zł. (utworzenie 3 i więcej miejsc pracy). Refundacji podlega nie więcej niż 50% kosztów
kwaliﬁkowanych ne o ( VAT jest kosztem niekwaliﬁkowalny). Budżet LGD na to działanie w obecnym okresie programowania
wynosi: 524 361,50 zł.

„Małe projekty”
Kto mógł skorzystać: działanie skierowane do JST, GOK-ów, organizacji pozarządowych, paraﬁi, ﬁrm oraz osób ﬁzycznych, którego
realizacja ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów przyczyniających
się do poprawy jakości życia, zachowania i wykorzystania zasobów dziedzictwa przyrody i kultury oraz wzmocnienia lokalnego
kapitału społecznego.
Zakres realizacji małych projektów ma na celu podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez:
udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie, organizację szkoleń i innych
przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym, organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych
lub sportowych, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich, promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, promocję lokalnej
przedsiębiorczości, remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów
pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów, utworzenie lub zmodernizowanie punktów
informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru
objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru
objętego LSR, budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów
małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne,
z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej, odbudowę, renowację, restaurację albo remont
lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, remont lub wyposażenie istniejących
muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje, kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, języka
regionalnego i gwary tradycyjnych zawodów i rzemiosła, promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, urządzanie
miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont
lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich, udział w targach i konkursach produktów lub usług
lokalnych, promocję produktów lub usług lokalnych, budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych
wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych, wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej.
Wysokość pomocy: pomoc ﬁnansowa w ramach działania wynosi max 80 % kosztów kwaliﬁkowalnych, przy czym wartość refundacji
jednego projektu nie może przekroczyć 50 000 zł. Łącznie jeden beneﬁcjent w ramach działania może uzyskać 200 tys. zł.
Budżet LGD na to działanie w obecnym okresie programowania wynosi: 992 249,50 zł.
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Skład Rady LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność
Przewodniczący Rady: Czyż Andrzej
Zastępca Przewodniczącego Rady: Mikłasz Renata
Sekretarz Rady: Tomaszewska Joanna
Członkowie Rady: Bogacz – Plichta Sylwia , Chmiel Ewa, Jucha Stanisława, Konieczny Stanisław, Kotliński Tomasz, Kucab Łukasz,
Kuźma Małgorzata, Myłek Iwona, Pajda Iwona, Potasz Stanisław, Reń Mariusz, Sierpiński Marek , Sołek Jacek, Szkoła Wacław,
Szarek Marian, Wojdyła Agnieszka, Zabój Henryk.

Aktualności…
Imprezy promujące LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”
„Dziecięcy Piknik Przedsiębiorczości”
W dniu 1 czerwca 2015 r. na placu przy Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze odbył się Dziecięcy Piknik Przedsiębiorczości.
Wydarzenie zorganizowała Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” przy współpracy z Ośrodkiem
Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze. Przygotowane atrakcje i zabawy przyciągnęły wiele osób oraz zapewniły wszystkim
uczestnikom wyśmienitą zabawę. Dyrektorzy lokalnych szkół umożliwili udział w pikniku dzieciom i młodzieży szkolnej oraz
gimnazjalnej poprzez dostosowanie się do czasu trwania imprezy. W sali widowiskowej Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze
miało miejsce spotkanie z przedsiębiorcą – podróżnikiem połączone z opowieściami i ﬁlmami z wypraw dookoła świata, natomiast
na Grzybku obok Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze odbyły się występy dzieci i młodzieży oraz zabawy i konkursy
nt. przedsiębiorczości. Wspólnie dla rodziców i dzieci odbył się teleturniej połączony z konkursem Masz Talent – Masz Biznes.
Na placu swój punkt informacyjno – promocyjny miała LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, w którym można było
uzyskać informacje nt. działalności Stowarzyszenia oraz nabyć gadżety promocyjne.

„Rajd rekreacyjny ścieżką Wąwóz Lelos”
W dniu 10.06.2015 r. odbył się Rajd rekreacyjny ścieżką Wąwóz Lelos, który był skierowany do mieszkańców LGD.
Wydarzenie zorganizowała Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność" przy współpracy z Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku. Głównym celem rajdu było działanie w zakresie promocji szlaków turystycznych gminy,
promowanie jej walorów krajobrazowych i rekreacyjnych z wykorzystaniem nowych obiektów turystyczno – rekreacyjnych
zrealizowanych w ramach LSR. W rajdzie pieszym ścieżką dydaktyczno – przyrodniczą „Wąwóz Lelos”udział wzięły zróżnicowane
grupy wiekowe: dzieci, młodzież oraz seniorzy. Dla uczestników zaplanowano gry i zabawy integracyjne oraz konkursy z nagrodami.
Organizator zapewnił uczestnikom poczęstunek oraz materiały promocyjne.
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„Piknik rodzinny w stylu lat 80-tych”
W dniu 14 czerwca 2015 r. na placu przy świetlicy wiejskiej w Chłopicach odbył się Piknik rodzinny w stylu lat 80-tych.
Imprezę zorganizowała Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” przy współpracy ze Stowarzyszeniem
Miłośników Chłopic oraz Gminą Chłopice. Podczas imprezy odbyły się występy artystyczne w których wzięli udział: uczniowie Szkoły
Podstawowej w Chłopicach, grupy taneczne z terenu gminy Chłopice oraz inni wykonawcy. Jedną z atrakcji były konkursy z nagrodami
o tematyce lat 80 – tych. Dla najmłodszych przygotowano konkursy, zabawy, bezpłatne zjeżdżalnie, suchy basen czy malowanie
twarzy. Przybyli goście mieli okazję spróbowania wypieków przygotowanych przez Panie ze Stowarzyszenia Miłośników Chłopic.
Atrakcją wieczoru był pokaz tańca ognia „FREE SHOW” w wykonaniu grupy Arche, natomiast po jego zakończeniu można było
posłuchać muzyki lat 80 – tych. Celem wydarzenia była aktywizacja, integracja społeczności lokalnej gminy Chłopice – z całego terenu
LGD poprzez wspólne spędzenie wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół.

„Święto miodu”
Impreza plenerowa pt, „Święto Miodu" odbyła się w dniu 14 czerwca br. na stadionie sportowym w Roźwienicy, miała charakter
otwarty. Imprezę zorganizowała Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” przy współpracy
ze Społecznością Zespołu Szkół w Roźwienicy, Wójtem Gminy Roźwienica oraz Stowarzyszeniem Kół Gospodyń Wiejskich Gminy
Roźwienica. Przybyli na miodowe święto mieszkańcy Lokalnej Grupy Działania, jak też i przyjezdni mogli oglądać na scenie występy:
zespołu wokalno-instrumentalnego ROZ-TEAM, dziecięcej grupy tanecznej Bystrolinki z Bystrowic, zespołu dziecięcego Biedronki,
Zespołu pieśni i tańca FAMILIA z Rudołowic, najmłodszych dzieci z przedszkoli z terenu gminy Roźwienica. Niebywałą atrakcją była
interpretacja bajki Juliana Tuwima „Rzepka” przedstawiona przez panie przedszkolanki z oddziałów przedszkolnych z terenu gminy
Roźwienica. Uczestnicy imprezy mogli sprawdzić się w konkursach i zabawach o tematyce pszczelarskiej. Starsi zajęli się m.in.
zbijaniem ramki do ula lub składaniem ula na czas. Młodsi mogli popisać się zdolnościami plastycznymi lub zagrać w grę planszową
o pszczelarskiej tematyce. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją
w Nowoczesność”, gdzie można było dowiedzieć się o zrealizowanych projektach, dobrych praktykach, działalności LGD.
Dla głodnych wiedzy przygotowano liczne stoiska, na których zaprezentowano zarówno produkty z pasiek,
jak i sprzęt używany na co dzień w pszczelarstwie. W specjalnym namiocie obejrzeć można było również ﬁlm pokazujący życie
pszczół. Oprócz doznań artystycznych i naukowych można było również rozkoszować się specjałami „miodowej” kuchni regionalnej.
Przygotowano specjały na bazie i z dodatkiem miodu, były to przede wszystkim słodkie wypieki, a dla głodnych znalazły się też
żeberka, udka, skrzydełka i kiełbaski. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna z muzyką na „żywo”, na którą wstęp był wolny.
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„Piknik rodzinny"
W dniu 14 czerwca 2015 r. na placu przed Urzędem Gminy w Pawłosiowie odbył się Piknik rodzinny.
Wydarzenie zorganizowała Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność" przy współpracy z Wójtem
Gminy Pawłosiów oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pawłosiowie. Najmłodsi mieli okazję wyszaleć się na przygotowanym
specjalnie dla nich , bezpłatnym placu zabaw z dmuchanymi zjeżdżalniami. Uczestniczyli także w licznych konkursach między
innymi konkursie wiedzy o LGD. Wszyscy obecni mogli posłuchać lokalnych zespołów, skosztować pysznych wypieków,
czy zjeść grillowana kiełbasę. Na zakończenie pikniku odbyła się bezpłatna zabawa taneczna.

Imprezy promujące LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność" sﬁnansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach
osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
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Konferencja podsumowująca w Boratynie
W dniu 12 czerwca 2015 r. w Zespole Pałacowo – Parkowym w Boratynie odbyła się Konferencja podsumowująca efekty działalności
LGD „Z Tradycją w Nowoczesność”. Poświęcona była projektom zrealizowanym w ramach PROW na lata 2007 - 2013 z działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, na których realizację środki zostały pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia „Z Tradycja w Nowoczesność”. W spotkaniu wzięli udział burmistrzowie i wójtowie gmin tworzących LGD, członkowie
Zarządu Stowarzyszenia, Rady, Komisji Rewizyjnej, członkowie LGD oraz beneﬁcjenci działań osi 4 Leader.
Konferencję rozpoczęła Pani Jolanta Kędzior – Prezes Zarządu LGD, która po przywitaniu przybyłych gości w krótkim wystąpieniu
przybliżyła zebranym ideę wdrażania podejścia Leader w ramach PROW 2007 - 2013 oraz genezę powstania Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia „Z Tradycja w Nowoczesność”. Dalszą cześć konferencji prowadziła Pani Agnieszka Kiełt – Wiceprezes Zarządu.
Następnie beneﬁcjent działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Pani Dorota Szczepańska – przedstawiła efekty
realizacji swojego projektu. W kolejnym wystąpieniu Pani Elżbieta Wojtowicz – Dyrektor Biura LGD zaprezentowała projekty
realizowane w ramach naborów ogłaszanych przez LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”. Prezentacja ta była okazją
do przedstawienia szeregu inwestycji w 5 gminach należących do LGD doﬁnansowanych z programu Leader. Środki te pozwoliły
zrealizować dużo przedsięwzięć, bez nich niemożliwe byłyby lub ograniczone w swoim rozmiarze dokonania naszych beneﬁcjentów,
którzy wytrwale i konsekwentnie realizują swoje pomysły. W czasie prezentacji zostały omówione nabory z poszczególnych działań
tj. Małych Projektów, Odnowy i rozwoju wsi, Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenia i rozwoju
mikroprzedsiębiorstw, przedstawiono też kwoty wydatkowane na poszczególne działania w ramach Osi 4 Leader.
Kolejnym punktem programu było wystąpienie Pani Marty Starmach – przedstawiciela Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie, oddział w Krakowie. Pani Marta podsumowała realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie statuetek burmistrzom i wójtom gmin, oraz dyplomów uznania dla członków
LGD za aktywną działalność i zaangażowanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia
„Z Tradycją w Nowoczesność”.
Podczas skromnego poczęstunku wszyscy mieli okazję do rozmowy i dyskusji na temat realizowanych przez siebie przedsięwzięć oraz
planów na nowy okres programowania.
Konferencja w całości sﬁnansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowała Gazeta Jarosławska oraz Twoja Lokalna Telewizja
„Twoja TV”.
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Relacja z III Targów Produktów Lokalnych LGD
W sobotę 30 maja 2015 r. na Targowisku „Mój Rynek" w Pruchniku odbyły się III Targi Produktów Lokalnych LGD „Z Tradycją
w Nowoczesność". Podczas Targów odbył się konkurs na najładniejsze stoisko, w którym wzięły udział organizacje pozarządowe, Koła
Gospodyń Wiejskich oraz twórcy ludowi z obszaru działania LGD, tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik i Roźwienica.
Celem konkursu była m.in. promocja, popularyzacja produktów tradycyjnych, lokalnych, regionalnych, ekologicznych
z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu oraz rozpromowanie osób i organizacji, które zajmują się produkcją takich
wyrobów. Odwiedzających Targowisko „Mój Rynek" przyciągały stoły z przygotowanymi smakołykami. Na stoiskach można było
skosztować tradycyjne, lokalne potrawy, miody i wina wytwarzane w tradycyjny sposób. Nie brakowało również wystawców, którzy
prezentowali wyroby rękodzielnicze, m.in. rzeźbę w drewnie, obrazy ręcznie malowane, ha owane obrusy i serwety, prace
wykonane na szydełku oraz ręcznie robioną biżuterię.
Komisja konkursowa w składzie:
Pani Iwona Myłek – Kierownik Biblioteki Samorządowej w Chłopicach, Pan Jan Krupiński– Dyrektor Ośrodka Kultury Miasta
i Gminy w Kańczudze, Pani Celina Pajda – Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnej, Pani Halina Wojdyło - Dyrektor Centrum Kultury,
Sportu i Turystyki w Pruchniku, Pani Anna Pająk – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Roźwienicy
Jury kierując się kryteriami określonymi w regulaminie konkursu dokonało oceny stoisk i wyłoniło zwycięzców:
•
I miejsce – Stowarzyszenie „Kobiety Na Rzecz Odnowy Tradycji i Obyczajów" z Wierzbnej
•
II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich z Cieszacina Wielkiego
•
III miejsce – Pani Barbara Bazylak z Tyniowic.
Wyróżnienia:
•
Koło Gospodyń Wiejskich w Chłopicach
•
Koło Gospodyń Wiejskich w Jankowicach
•
Koło Gospodyń Wiejskich w Świebodnej
•
Koło Gospodyń Wiejskich w Tywoni
•
Pani Agnieszka Błachuta
•
Pani Elżbieta Kurpiel
•
Pani Monika Momot
•
Pani Marzena Romanów
•
Pan Piotr Sęk
•
Pan Jerzy Stecki
Dodatkową atrakcją w czasie Targów był występ artystyczny w wykonaniu dzieci. Na scenie pojawiły się zespoły: ANOA, Horse and
Angels, pokazy taneczne natomiast zaprezentowały zespoły: Biało – Czarne oraz Pasodoble. Nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe
dyplomy i certyﬁkaty zostały wręczone przez Jolantę Kędzior – Prezesa Zarządu oraz Halinę Wojdyło – Przedstawiciela Komisji
konkursowej. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim wystawcom za udział oraz trud włożony w przygotowanie stoiska.
Serdecznie dziękujemy Panu Wacławowi Szkoła - Burmistrzowi Pruchnika oraz Pani Halinie Wojdyło - Dyrektorowi oraz
współpracownikom Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu III Targów.
Targi w całości ﬁnansowane ze środków osi 4 Leader Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowała Gazeta Jarosławska oraz Twoja Lokalna Telewizja „Twoja TV”.
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Konkurs Wielkanocny Województwa Podkarpackiego
W dniu 19 kwietnia 2015 roku w Gniewczynie Trynieckiej LGD Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność" wzięła udział w kolejnej
edycji „Konkursu Wielkanocnego" organizowanego przez Województwo Podkarpackie. Naszą LGD w konkursie reprezentowały
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pantalowicach.
Konkurs wielkanocny odbył się podczas XXIII (XII Ogólnopolskiej) Podkarpackiej Parady Straży Grobowych „Turki 2015".
W konkursie wzięło udział siedemnaście Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego. Celem konkursu było
podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, poprzez przygotowanie potraw wielkanocnych
charakterystycznych dla regionu podkarpackiego oraz kultywowanie i popularyzacja sztuki ludowej. Komisja konkursowa oceniała
potrawy prezentowane na stole wielkanocnym oraz element tradycji charakterystycznych dla danego regionu.
Na naszym stoisku prezentowaliśmy wiele smakowitych, tradycyjnie wykonanych potraw, w tym wyroby mięsne oraz wypieki
wielkanocne. Dodatkowo nasz stół przyozdobiony został w pięknie wykonane rękodzieło obowiązkowo w tematyce wielkanocnej.
Aranżacja stoiska oraz stroje Pań odzwierciedlały w pełni element tradycji wielkanocnej naszego regionu. Oprawę muzyczną naszego
stoiska zapewnił Chór paraﬁalno – wiejski z Pantalowic. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się ogromną pomysłowością
w przygotowaniu stołu wielkanocnego dbając o każdy szczegół związany z tradycją.
W konkursie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę rzeczową.
Składamy serdecznie podziękowania wszystkim uczestnikom, którzy reprezentowali nas w tegorocznej edycji konkursu
wielkanocnego.
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IV edycja Konkursu Wielkanocnego LGD
W niedzielę 22 marca br. w Domu Kultury w Maleniskach odbyła się IV edycja Konkursu Wielkanocnego Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność” którego celem było kultywowanie i podtrzymywanie tradycji oraz pokazanie
możliwości twórczego aranżowania stołu wielkanocnego.
W konkursie udział wzięło dziesięć Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu jarosławskiego i przeworskiego. Wśród nich znalazły się
Koła Gospodyń Wiejskich z: Chłopic, Jankowic, Kramarzówki, Lipnika, Malenisk, Pantalowic, Pawłosiowa, Woli Roźwienickiej,
Siedleczki i Tywoni.
Jury w składzie: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruchniku Magdalena Długosz, dyrektor Zespołu Szkół w Wierzbnej Ewa
Hałajko, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobkowicach Jerzy Jankowski, nauczyciel w Zespole Szkół w Roźwienicy Lidia Przybylska
oraz nauczyciel Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Sieteszy Jolanta Telega oceniło nie tylko różnorodność prezentowanych potraw
wielkanocnych wykonanych przez poszczególne koła, ale również wzięło pod uwagę prezentację stołów wielkanocnych
w nawiązaniu do tradycji.
Komisja konkursowa dokonała oceny poszczególnych stoisk kierując się kryteriami określonymi w regulaminie IV edycji Konkursu
Wielkanocnego LGD oraz wyłoniła następujących zwycięzców:
I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Pantalowicach
II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Pawłosiowie
III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Lipniku
Wyróżnienia:
•
Koło Gospodyń Wiejskich w Siedleczce
•
Koło Gospodyń Wiejskich w Tywoni
•
Koło Gospodyń Wiejskich w Jankowicach
•
Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Roźwienickiej
•
Koło Gospodyń Wiejskich w Chłopicach
•
Koło Gospodyń Wiejskich w Maleniskach
•
Koło Gospodyń Wiejskich w Kramarzówce
Nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy zostały wręczone laureatom przez Panią Jolantę Kędzior – Prezesa Zarządu LGD,
Panią Joannę Tomaszewska – Sekretarza Gminy Pawłosiów oraz Panią Ewę Hałajko – Przewodniczącą Komisji konkursowej.
Wszystkim uczestnikom konkursu składamy podziękowania za udział oraz trud włożony w przygotowaną prezentację.
Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Pawłosiów Panu Mariuszowi Reń za pomoc w organizacji konkursu.
Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowała Gazeta Jarosławska oraz jarosławski portal telewizyjny Twoja TV.
Wydarzenie ﬁnansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
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Relacja z cyklu warsztatów metodą decoupage
Tegoroczny cykl warsztatów metodą decoupage podzielony został na dwa spotkania. Pierwsze spotkanie warsztatowe odbyło się
w dniu 13.02.2015 r., natomiast drugie w dniu 20.02.2015 r. Uczestnikami warsztatów były osoby będące mieszkańcami gmin
wchodzących w skład LGD, tj.: Chłopice, Kańczuga, Pawłosiów, Pruchnik, Roźwienica. Warsztaty prowadziła Pani Małgorzata
Szepelak z ﬁrmy „Graﬁx" z Jarosławia. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy wykonali wielkanocne pisanki metodą decoupage,
natomiast podczas drugiego spotkania uczestnicy pracowali na tarczy zegarowej, na której to za pomocą papieru ryżowego, farb
akrylowych, pasty żelowej oraz lakieru matowego powstawały piękne zegary. Warsztaty okazały się bardzo owocne, czego dowodem
były wykonane przez uczestników prace.
Warsztaty w całości sﬁnansowane zostały ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Gminy partnerskie LGD Stowarzyszenia
„Z Tradycją w Nowoczesność”
UG Chłopice – www.chlopice.pl
MiG Kańczuga – www.kańczuga.pl
UG Pawłosiów – www.gminapawlosiow.pl
UG Pruchnik - www.gminapruchnik.pl
UG Roźwienica - www.rozwienica.itl.pl
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Informacje Biura LGD
Bezpłatne doradztwo dla beneﬁcjentów
Informujemy, że Biuro LGD prowadzi bezpłatne doradztwo dla beneﬁcjentów zainteresowanych aplikowaniem
o przyznanie pomocy ﬁnansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Biuro prowadzi doradztwo w zakresie działań:

·
·
·
·

Małe projekty
Odnowa i rozwój wsi
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Doradztwo prowadzone jest w sposób ciągły w godzinach otwarcia biura 8.00 - 16.00 pod adresem:
ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław
tel./fax.: 16 621 90 65
e-mail: lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com
Ponadto informujemy, iż w urzędach każdych z 5 gmin pracuje doradca LGD Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”.
Doradztwo ma na celu sprawne wdrożenie LSR poprzez pomoc potencjalnym beneﬁcjentom w przygotowaniu wniosków.
Dane kontaktowe doradców:
Sylwia Bogacz-Plichta Wiesław SopelJolanta Kędzior Agnieszka Wojdyła Ewa Chmiel -

sylwodka1@o2.pl – Chłopice
w.sopel@kanczuga.pl – Kańczuga
jolakedzior@poczta.onet.pl – Pawłosiów
awojdyla@pruchnik.hg.pl – Pruchnik
ewa.chmiel@ugr.internetdsl.pl – Roźwienica

tel. 16 622 24 76
tel. 16 642 31 42
tel. 16 622 03 69
tel. 16 623 61 13
tel. 16 622 58 22 wew. 24

Skład Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”:
Prezes Zarządu: Jolanta Kędzior
Wiceprezes Zarządu: Anna Bachnacka , Agnieszka Kiełt,
Skarbnik Zarządu: Halina Rączka
Członkowie Zarządu: Renata Grzeszczak, Agnieszka Kałużny, Wawrzyniec Kościk, Krzysztof Łuc, Mieczysław
Marciniec, Franciszek Matusz.
Wydawca: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26 37 -500 Jarosław
Opracowanie merytoryczne i graﬁczne: Zarząd i Biuro LGD

Wydanie biuletynu ﬁnansowane w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja” realizowanego w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

