
Projekty z zakresu MAŁYCH PROJEKTÓW zrealizowane przez beneficjentów z Gminy Dobczyce w PROW 2007-2013 

 
 

Lp. Beneficjent Tytuł operacji Główne działania Wartość 
całkowita 
projektu 

Kwota 
otrzymanych 

środków 

1 
Izba Gospodarcza 

Dorzecza Raby 

Potencjał regionu i promocja produktów 
regionalnych i turystycznych poprzez 
realizację dwóch imprez promocyjnych 
oraz wizyt studialnych 

 zorganizowano dwie imprezy promocyjne. Pierwsza 3 maja 2011r. na Zamku w Dobczycach odbyło się spotkanie 
połączone z prezentacjami, zapoznano uczestników z celami operacji, zrobiono listy wizyt studialnych oraz 
wypracowano metody dalszej strategii rozwoju turystyki i rekreacji. Druga impreza promocyjna to Piknik rodzinny ze 
staropolskimi akcentami który odbył się 01.10.2011r. na Zamku w Dobczycach–impreza plenerowa połączona  
z prezentacją oferty regionalnej, promocją symbolu regionu (m.in.  koza dobczycka,  raciechowickie jabłka), 
prezentacją stoisk oraz przeglądu lokalnego dorobku twórców i producentów dóbr tradycji i kultury. Wydrukowano 
materiały informacyjne wraz z folderem. 

 zorganizowano 3 wizyty studialne z poczęstunkiem, które prowadzili trenerzy. Pierwsza 13.06.2011r. do Rancho Pasja, 
2 km od centrum Brzeska. Druga 18.06.2011r. do Korbielowa i Jeleśni do gospodarstwa agroturystycznego Willa,, Pod 
Kiczorą” oraz trzecia 24.06.2011r. do gospodarstwa agroturystycznego ,, Na Zagrodzie” Państwa Wojtanów  Lubniu. 

 

28268,80 zł 18 068,12 zł 

2 
Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu 
 w Dobczycach 

Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez 
popularyzację tańca wśród dzieci                            
i młodzieży oraz zakup strojów ludowych 

 zakupiono 5 strojów ludowych (spódnica ,zapaska, gorset) 

 zrealizowano 494 godziny zajęć z tańca ludowego, nowoczesnego oraz z elementami baletu dla grupy uczestników                       
z Zespołu Pieśni i Tańca w Dobczycach, 

 zrealizowano 114,5 godziny zajęć tańca nowoczesnego oraz tańca z elementami tradycyjnymi z dziecięco -
młodzieżowym zespołem tanecznym 

 zrealizowano 86,5 godziny zajęć tańca nowoczesnego z dziecięco - młodzieżowym zespołem taneczny. 
 

40 145,94 zł 20 000,00 zł 

3 
Izba Gospodarcza 

Dorzecza Raby 

Promocja wyrobów lokalnych 
(rzemieślniczych, rękodzielniczych), 
tradycyjnych i turystycznych poprzez 
wydanie katalogu oraz sporządzenie mini 
gablot. 

 wydano katalog oraz sporządzono mini gabloty, 

 zorganizowano spotkanie 30.09.2012r. dotyczące zapoznania się z producentami , wytwórcami, usługodawcami oraz 
ich produktami, 

 zorganizowano 29.09.2013r.  konferencję na Zamku w Dobczycach promującą wydany katalog produktów i wyrobów. 
 

31322,37 zł 21 065,34 zł 

4 
Kółko Rolnicze  

w  Bieńkowicach 

Promocja zwyczajów wiejskich Gminy 
Dobczyce na Dożynkach poprzez zakup 
strojów regionalnych oraz szafy. 

 zakupiono stroje krakowskie, 

 zakupiono szafę, 

 przygotowano potrawy regionalne  oraz scenografię na Dożynki w miejscowości Bińkowice w dniu 19 sierpnia 2012r. 
 

17 467,24 zł 12 125,96 zł 

5 
Polskie Towarzystwo 

Turystyczno-Krajoznawcze 
Oddział Dobczyce 

Kultura lokalna i społeczność - wspieramy 
tradycje i pamiętamy o dorobku 
intelektualnym -promocja produktu 
turystycznego i turnieju szachowego. 

 opracowano i wydano książkę jubileuszową „ Szachy w Królewskich Dobczycach, Międzynarodowe Festiwale 
Szachowe Im. Józefa Dominika”, 

 opracowano i wydano broszurę „To warto zobaczyć- Dobczyce i okolice” 

 opracowano i wydano ulotkę „To warto zobaczyć- Dobczyce i okolice” 

 wydrukowane materiały kolportowano wśród zainteresowanych ,mieszkańców ,turystów,  młodzieży, biur 
turystycznych. 

22477,52 zł 13 367,69 zł 

6 
Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych ISPINA 

Wydanie książki pt: "Rzetelny prosiak                     
i eleganckie wiśnie. Słownik regionalizmów 
Dobczyc i okolic" 

 wydano  książkę pt: „Rzetelny prosiak i eleganckie wiśnie. Słownik regionalizmów Dobczyc i okolic”. 
 12 167,60 zł 7 824,32 zł 

7 
Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu  
w Dobczycach 

Mali i duzi twórcy znad Raby. Organizacja 
zajęć plastycznych dla dzieci, spotkań 
integracyjnych z twórcami ludowymi oraz 
organizacja wernisażu dla ludności lokalnej 

 zakupiono 30 ram aluminiowych, 

 zakupiono materiały i akcesoria plastyczne niezbędne do realizacji zajęć,  

 zrealizowano 256 godzin zajęć plastycznych dla dzieci, 18h warsztatowych spotkań integracyjnych z 
twórcami/artystami ludowymi,  

 zorganizowano 1 wernisaż dla lokalnej ludności, podsumowujący efekty pracy dzieci i artystów.  
 

22 489,19 zł  16 230,11 zł 

8 
Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu  
w Dobczycach 

Wyposażenie i promocja zespołu 
muzycznego Big Band Dobczyce 

 nagrano płytę cd w ilości 600szt, do której wykonano projekt graficzny okładki,  

 opłacono prawa autorskie ZAIKS,  

 nagrano teledysk DVD / obraz i ścieżka dźwiękowa /,  

 wykonano 1 aranż utworu muzycznego na Big Band., 

  zakupiono 28 kompletów 3-częściowych strojów estradowych dla członków Big Bandu, 

 zorganizowano 1 koncert promujący nagraną płytę, na którym zaprezentowano zrealizowany teledysk oraz rozdano 

27 190,62 zł 19 435,20 zł 



wśród uczestników darmowo płyty. 
 

9 
Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu  
w Dobczycach 

Rozśpiewane Dobczyce. Organizacja zajęć 
wokalnych dla dzieci i młodzieży, koncertu 
dla  ludności lokalnej oraz zakup sprzętu 
muzycznego 

 zrealizowano 180 godzin zajęć wokalnych dla dzieci i młodzieży z terenu LSR,  

 zakupiono 4 mikrofony wokalowe, 2 mikrofony chóralne, 1 zestaw bezprzewodowy, 1 radioodtwarzacz płyt cd, 5 
statywów mikrofonowych, 

 zorganizowano 1 koncert podsumowujący pięciomiesięczne zajęcia wokalne. 
 

14 201,00 zł 10 313,49 zł 

10 
Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu  
w Dobczycach 

Tańczą i ćwiczą pokolenia. Organizacja 
zajęć tanecznych i ruchowych dla dzieci, 
mam i babć oraz zakup akcesoriów 
sportowych 
 

 zrealizowano  80 godzin zajęć dla dzieci z elementami gier i animacji ruchowej, 34 godziny zajęć rewalidacyjnych dla 
dzieci, 20 godzin zajęć tanecznych hip hop, 20 godzin zajęć tanecznych cheerleaders, 40 godzin zajęć tanecznych jazz / 
modern, 40 godzin zajęć fitness, 40 godzin zajęć zumba, 36 godzin zajęć ruchowych dla pań w wieku 50+  

 zakupiono jeden komplet akcesoriów sportowych / woreczki gimnastyczne, skakanki, chusty animacyjne, tunel 
animacyjny, lina animacyjna, piłki do fitness, hula hop, piłki, materace, stepy, karimaty, pompony, ekspandery /. 

 

18 695,63 zł 14 014,75 zł 

11 
Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych ISPINA 

Wydanie książki pt. "Koziarów da się lubić 
- dobczyckie opowieści"  oraz organizacja 
imprezy promocyjnej w celu zacieśnienia 
więzi międzypokoleniowej 

 wydano książkę pt. "Koziarów da się lubić - dobczyckie opowieści" , 

 zorganizowano imprezę promocyjną książkę 29 811,00 zł 21 556,94 zł 

12 
Stowarzyszenie Integracji 

Rodziny Więź 

Organizacja sześciu bloków warsztatów dla 
dzieci i młodzieży z obszaru LSR 
Turystyczna Podkowa 

 zakupiono 54 dyplomy, 54 statuetki, 

 zrealizowano warsztaty szachowe dla dwóch grup wiekowych prowadzone przez instruktora (zajęcia dla 
przedszkolaków 0,5 godz. zajęcia dla grupy starszej 1,5 godziny przez 6 miesięcy, co dało łącznie 70 godzin), 

 zrealizowano warsztaty kulinarne prowadzone przez instruktora dla 10 osób przez 6 miesięcy po 2 godziny, co dało 
łącznie 56 godzin, 

 zrealizowano warsztaty matematyczne prowadzone przez instruktora dla 20 osób przez 6 miesięcy po 2 godziny, co 
dało łącznie 56 godzin, 

 zrealizowano warsztaty ruchowe prowadzone przez instruktora dla 20 osób przez 6 miesięcy, co dało łącznie 56 
godzin, 

 zrealizowano warsztaty historyczne prowadzone przez instruktora dla 20 osób przez 6 miesięcy, co dało łącznie 56 
godzin, 

 zrealizowano warsztaty plastyczne prowadzone przez instruktora dla 20 osób przez 6 miesięcy, co dało łącznie 56 
godzin, 

 zorganizowano sześć turniejów szachowych i rozdano nagrody w trzech kategoriach wiekowych (Przedszkolaków, 
Szkół Podstawowych, Gimnazjów). 
 

43 328,79 zł 33 748,40 zł 

13 
Stowarzyszenie KAT 

Dobczyce 

 
Produkcja filmu reklamowego 
promującego Gminę i Miasto Dobczyce 
 
 

 wykonano przez ITV Myślenice- Telewizję Powiatową film reklamowy promujący Gminę i Miasto Dobczyce. 
 

23 274,28 zł 18 500,00 zł 

14 
Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 
COMMUNICARE 

Modernizacja podłogi w kuchni                                    
i przedsionku oraz wyposażenie kuchni  
w meble w Świetlicy Wiejskiej w budynku 
OSP Kędzierzynka 

 wykonano roboty demontażowe urządzeń sanitarnych, 

 wykonano remont i  modernizację posadzki w kuchni i przedsionku, 

 zakupiono i zamontowano wyposażenie kuchni. 
23 499,68 zł 18 799,73 zł 

15 
Towarzystwo Krzewienia 

Kultury Fizycznej 
Dobczyce w Dobczycach 

Organizacja zajęć i zawodów sportowych 
przez Ognisko Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej w Dobczycach 

 zakupiono 10 piłek lekarskich 2 kg, 10 piłek lekarskich 3 kg, 20 pachołków, 20 skakanek, stoper,  5 krokomierzy, 20 
woreczków gimnastycznych, 10 płotków, 30 pucharów, 60 dyplomów, 15 piłek nożnych, 15 piłek siatkowych, 

 przeprowadzono bieg memoriałowy im. Wł. Pazdura w 10 kategoriach oraz bieg memoriałowy im. L. Dziewońskiego              
w 10 kategoriach. 

 

11 900,20 zł  9 520,16 zł 

16 Gmina Dobczyce 
Zakup i udostępnianie profesjonalnej 
zewnętrznej sceny przenośnej 

 zakupiono i udostępniono profesjonalną przenośną zewnętrzną scenę. 
40 811,40 zł 26 544,00 zł 

17 Gmina Dobczyce 

Organizacja zajęć z gimnastyki sportowej, 
obozu kondycyjnego dla dzieci i młodzieży 
obszaru LGD Turystyczna Podkowa oraz 
pokazu gimnastycznego oraz zakup 
urządzeń gimnastycznych 

 zorganizowano obóz kondycyjny dla dzieci i młodzieży obszaru LGD Turystyczna Podkowa w ramach którego 
przeprowadzono zajęcia z gimnastyki sportowej dla 36 osób ( 3 grupy: 6-8 lat, 9-11 lat oraz 12-15 lat) przez dwóch 
profesjonalnych trenerów , 

 zorganizowano wyżywienie dla uczestników, 

 zakupiono sprzęt gimnastyczny, 

 zorganizowano pokaz akrobatyczno-gimnastyczny dla uczniów szkół  z obszaru LGD Turystyczna Podkowa oraz 
przedszkolaków ( wykonano ulotki, plakaty, zakupiono nagrody w postaci koszulek). 

61 178,47 zł 42 328,73 zł 



18 Gmina Dobczyce 
Organizacja zajęć nauki gry tenisa 
ziemnego, turnieju finałowego oraz zakup 
sprzętu do nauki gry w tenisa ziemnego 

 przeprowadzono 216 godzin zajęć nauki gry w tenisa ziemnego dla 40 osób ( 4 grupy: 6-8 lat, 9-18 lat, dorośli 
początkujący, dorośli średniozaawansowani) przez profesjonalnego trenera, 

 zakupiono rakiety, piłki niskociśnieniowe, kosze, torby na rakiety oraz maszynę do podawania piłek, 

 zorganizowano Turniej Tenisa Ziemnego ( przygotowano ulotki i plakaty, zakupiono nagrody: puchary, medale oraz 
przygotowano dyplomy). 

35 832,59 zł 24 803,75 zł 

19 Janusz Selwa 

Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki 
edukacyjno-rekreacyjnej, wraz z placem 
zabaw, boiskiem sportowym, zjazdem 
saneczkarskim, kącikiem regionalno-
historycznym oraz ogrodem sensorycznym 
w Dobczycach 

 zakupiono usługę przygotowania dokumentacji technicznej projektu, 

 przygotowano podłoże pod plac zabaw, 

 zakupiono i zamontowano ogólnodostępny plac zabaw, 

 zakupiono lampy ogrodowe, kosze ogrodowe na odpady, rośliny do ogrodu sensorycznego, tabliczki edukacyjne, ławki 
parkowe, 

 przygotowano murawę pod boisko do siatkówki i badmintona, 

 zakupiono i zainstalowano słupki do  siatkówki i badmintona, 

 przygotowano i utwardzono ścieżkę edukacyjno-rekreacyjną, 

 utworzenie podejścia po skarpie łączącego ścieżkę edukacyjno-rekreacyjną, 

 wykonano niwelację terenu pod plac zabaw i boisko, 

 wykonano i zamontowano tabliczki pod stelaże edukacyjne, 

 przygotowano tor saneczkowy, 

 wykonano altankę pod kącik regionalno-historyczny, 

 zakupiono żwir na ścieżki edukacyjne, kącik regionalny oraz ogród sensoryczny. 

63 120,39 zł 49 050,17 zł 

20 Klub Sportowy Raba 

Organizacja szkółki piłkarskiej i zakup 
wyposażenia sportowego dla dzieci                                
i młodzieży z obszaru LSR Turystyczna 
Podkowa 

 zakupiono 60 piłek nożnych, 120 koszulek sportowych, 120 spodenek sportowych, 120 skarpetogetrów, 120 dresów, 
60 kamizelek znaczników (w 4 kolorach), 8 drabinek koordynacyjnych, 4 tablice taktyczne, 60 tyczek slalomowych (w 2 
kolorach), 160 kapturków znaczników (w 6 kolorach), 60 pachołków (w 2 kolorach), 40 tyczek łukowych, 10 postaci, 1 
kompresor, 20 płotków, 8 minibramek, 4 worki na piłki, 

 zrealizowano 288 godzin treningów dla chłopców w wieku 4-11 lat podzielonych na 8 grup wiekowych.  
 

68 310,48 zł 48 450,00 zł 

21 
Ludowy Klub Sportowy 

ROKITA  Kornatka 

Zagospodarowanie terenu i budowa 
zadaszonej sceny przy budynku Ludowego 
Klubu Sportowego "Rokita" Kornatka 

 zagospodarowano terenu przy budynku Ludowego Klubu Sportowego "Rokita" Kornatka poprzez położenie kostki 
brukowej oraz budowę zadaszonej sceny oraz zakup miejsc siedzących. 

 
52 215,20 zł  2 292,36 zł 

22 
Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu  
w Dobczycach 

Wyposażenie Orkiestry Dętej "Dobczyce"  
w instrumenty i akcesoria muzyczne oraz 
organizacja koncertu dla ludności z 
obszaru LGD Turystyczna Podkowa, 
promującego 95 lat istnienia Orkiestry 
 

 

 zakupiono 1 zestaw perkusyjny, 1 saksofon barytonowy, 1 saksofon sopranowy, 1 saksofon tenorowy, 1 saksofon 
altowy, 1 trąbkę, a klarnet i kpl  stroików do instrumentów, 

 zorganizowano koncert z okazji obchodów 95-lecia orkiestry dętej „Dobczyce”. 
29 746,00 zł 18 700,00 zł 

23 
Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury i Sportu  
w Dobczycach 

Wyposażenie hali sportowej MGOKiS                  
w sprzęt sportowy do rekreacji ruchowej 

 zakupiono 1 kpl mat łuczniczych / 8 sztuk/, 1 kpl łuków wraz z akcesoriami / 8szt /, 1 kpl strzał /40 szt /, 1 kpl tarcz / 
80szt /, 2 szt stołów tenisowych, 2 szt siatek do tenisa stołowego, 8 szt rakietek tenisowych, 8 kpl piłeczek tenisowych. 

 
 

18 665,04 zł 12 074,92 zł 

24 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Skrzynce 

Kultywowanie i promocja zwyczajów, 
tradycji, obyczajów wiejskich Gminy 
Dobczyce poprzez doposażenie grupy 
kolędniczej działającej przy OSP w 
Skrzynce 

 doposażono grupę kolędniczą działającą przy świetlicy wiejskiej.  
 

6 282,00 zł 5 025,60 zł 

25 
Towarzystwo Krzewienia 

Kultury Fizycznej 
Dobczyce w Dobczycach 

Remont i modernizacja części świetlicowej 
z zapleczem w budynku Ogniska 
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 
w Dobczycach 

 wykonano remont i modernizację części świetlicowej z zapleczem socjalnym. 

58 044,17 zł 41 614,44 zł 

 

 

 

 



Projekty z zakresu MAŁYCH PROJEKTÓW zrealizowane przez beneficjentów z Gminy Pcim w PROW 2007-2013 

 

Lp. Beneficjent Tytuł operacji Główne działania Wartość 
całkowita 
projektu 

Kwota 
otrzymanych 

środków 

1 Skałka Zofia 

Podniesienie jakości usług turystycznych 
poprzez zagospodarowanie otoczenia 
domu oraz promocja oferty 
agroturystycznej poprzez Internet 

 zakupiono i zamontowano drewnianą altanę, grilla ogrodowego oraz  2 pergole , 

 utworzono stronę internetową. 

 
 

10 170,11 zł 
 
 

7 000,00 zł 

2 
Stowarzyszenie Inicjatyw 

Lokalnych "Talent" 
Niezapominajka-festyn folklorystyczny 

 poprzez zorganizowano  imprezę kulturalno-folklorystyczną pn.: „Niezapominajka - festyn folklorystyczny”, w programie 
imprezy znalazły się występy słowno-muzyczne dzieci z przedszkoli i szkół, konkursy: plastyczny i mody lokalnej, występy 
zespołów ludowych: „Młodzi Pcimianie”, „Pcimianie” oraz Zespołu Pieśni i Tańca z Dobczyc, 

 stworzono stronę internetową: www.talent.pcim.pl . 

16 708,03 zł 11 695,62 zł 

3 
Uczniowski Klub Sportowy 

Konik 

Na sportowo i ludowo - zajęcia szachowe 
i taneczne dla dzieci  i młodzieży 
 

 zorganizowano 30 dwugodzinnych zajęć z nauki i doskonalenia gry w szachy (do zajęć wykorzystano zakupiony sprzęt 
szachowy, tablicę demonstracyjną, art. biurowe) 

 zorganizowano turniej szachowy z udziałem gości przyjezdnych, każdy z uczestników otrzymał upominki, uczestnicy oraz 
opiekunowie ugoszczeni zostali poczęstunkiem, 

 zorganizowano 30 dwugodzinnych zajęć tanecznych na których prowadzona była nauka tańca ludowego i nowoczesnego 
(do zajęć wykorzystano zakupiony sprzęt nagłaśniający), 

 zorganizowano pokazy taneczne – podczas imprezy masowej „Święto Niezapominajki” oraz podczas Powiatowego 
Turnieju Męskiej Piłki Siatkowej. 

13 973,10 zł 7 315,68 zł 

4 Gmina Pcim 

Święto Kliszczaka - dzień lokalnej 
społeczności upamiętniający zwyczaje           
i kulturę rdzennych mieszkańców 
Beskidu Średniego 

 zorganizowano jednodniową imprezę  plenerowo-folklorystyczną „Święto Kliszczaka” – dzień lokalnej społeczności 
upamiętniający zwyczaje i kulturę rdzennych mieszkańców Beskidu Średniego 

25 890,23 zł 14 969,88 zł 

5 
Gminny Ośrodek Kultury i 

Sportu w Pcimiu 

Kultywowanie miejscowej tradycji 
poprzez zakup instrumentów 
muzycznych dla Orkiestry Dętej "Orzeł"  
w Trzebuni 

 zakupiono Suzafon Amati, Lirę  marszową Sandner. Trąbkę Amati- szt.4, Tenor Amati AEP 231 Bb, Pulpit BSX Hardware 
szt.10, Klarnet, B12 strój B Buffetti, Puzon terenowy TRUINCE SHAGERL , model studencki  oraz Werbel marszowy. 

24 630,00 zł 14 017,08 zł 

6 Jacek Szczepan Gronek 

"Jak Zostać Rekinem Finansowym"- 
warsztaty edukacyjne zorganizowane              
w miejscowościach: Pcim, Siepraw, 
Dobczyce 

 zakupiono materiały szkoleniowe, 

 zrealizowano warsztaty edukacyjne „ Jak zostać Rekinem Finansowym” w Gminach Pcim, Siepraw, Dobczyce. 
 

8 543,52 zł 6 275,52 zł 

7 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Stróży 
Poprawa warunków lokalowych świetlicy 
wiejskiej poprzez jej remont 

 wykonano remont świetlicy wiejskiej (malowanie i szpachlowanie ścian i sufitów oraz roboty remontowe kuchni i 
zaplecza kuchennego, cyklinowanie  posadzek wraz z lakierowaniem, lakierowanie listew drewnianych i boazerii oraz 
remont zaplecza kuchennego malowanie sufitów i ścian). 

 zakupiono krzesła. 

33 395,40 zł 23 186,98 zł 

8 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Trzebuni 

Remont świetlicy wiejskiej i zaplecza 
kuchennego - miejsca spotkań 
społeczności lokalnej 

 wykonano roboty remontowe  świetlicy (szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie farbami emulsyjnymi ścian 
malowanie boazerii drewnianych, cyklinowanie parkietu, lakierowanie parkietu) oraz roboty remontowe zaplecza 
kuchennego 
( gruntowanie podłoży, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, malowanie farbami olejnymi 
lamperii) oraz zamontowano klimatyzator. 

33 390,00 zł 19 002,43 zł 

9 Gmina Pcim 
"Dożynki Gminne" - droga do 
zachowania lokalnej tożsamości 

 wykonano plakaty i zaproszenia na Dożynki, 

 wynajęto konferansjera do prowadzenia imprezy, 

 wynajęto ochronę imprezy oraz służbę maltańską jako zabezpieczenie imprezy, 

 wynajęto, scenę z agregatem prądotwórczym, namioty oraz toalety, 

 zakupiono usługę fotograficzna, usługę związana z porządkowaniem po imprezie, transport wieńcy dożynkowych oraz 
usługę cateringową dla zaproszonych i przybyłych gości, 

 zakupiono nagrody dla uczestników konkursów płodów rolnych. 
 

26 012,50 zł 15 088,44 zł 

10 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Pcimiu 
Utworzenie dziecięco - młodzieżowej 
grupy "Młody Strażak" 

 przeprowadzono 24 godzin warsztatów dla dzieci i młodzieży,  

 zakupiono komplety ubrań ćwiczebnych oraz   mundurów wyjściowych dla MDP, 
20 718,89 zł 12681,94 zł 

http://www.talent.pcim.pl/


 zakupiono materiały na warsztaty,  

 zrealizowano wycieczkę do PSP w Myślenicach , 

 zorganizowano konferencję z poczęstunkiem podsumowującą projekt. 

11 
Stowarzyszenie Inicjatyw 

Lokalnych "Talent" 

Przeprowadzenie warsztatów 
muzycznych dla mieszkańców obszaru 
LGD Turystyczna Podkowa 

 zorganizowano warsztaty muzyczne, 

 przeprowadzono 3 koncerty uczestników warsztatów. 12 328,06 zł 9 860,00 zł 

12 Gmina Pcim 

Promocja lokalnego dziedzictwa 
kulturowego poprzez organizację 
obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pcimiu oraz wydanie 
monografii OSP Pcim 

 zorganizowano  Obchody 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pcimiu , 

 wydano  1500 szt. monografii OSP Pcim. 
76 285,20 zł 50 000,00 zł 

13 Gmina Pcim 
Remont połączony z modernizacją 
ogólnodostępnego placu zabaw w 
Pcimiu 

 wykonano roboty demontażowe, przygotowawcze i montażowe, 

 wykonano ogrodzenie z bramą wjazdową,  

 zamontowano małą architekturę (kosze, ławki), lampę parkową, wyposażenie placu, 

 zamontowano tablice informacyjno-promocyjną. 

90 611,98 zł 50 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekty z zakresu MAŁYCH PROJEKTÓW zrealizowane przez beneficjentów z Gminy Raciechowice w PROW 2007-2013 

 

Lp. Beneficjent Tytuł operacji Główne działania Wartość 
całkowita 
projektu 

Kwota 
otrzymanych 

środków 

1 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Czasławiu 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej                           
w Czasławiu jako miejsce rekreacji gdzie 
promowane jest lokalne dziedzictwo 
kulturowe a także miejsce integracji 
mieszkańców wsi Czasław . 

 zakupiono 10 stołów i 100 krzeseł. 

25000,00 zł 17 248,00 zł 

2 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Krzesławicach 

„Kuchnia dla pokoleń”- kurs gotowania 
oraz remont i wyposażenie zaplecza 
kuchennego  świetlicy wiejskiej  
w Krzesławicach, jako miejsce integracji 
mieszkańców Krzesławic i okolicznych 
miejscowości.  

 przeprowadzony remont pomieszczenia kuchni,  

 zakupiono meble kuchenne z okapami, kuchenkę gazowo elektryczną  ora naczynia i sprzęt AGD, 

 przeprowadzono kurs gotowania potraw regionalnych.  27585 zł 19 095,13 zł 

3 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Kwapince 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej jako 
miejsca integracji mieszkańców 
Kwapinki i okolicznych miejscowości 
(Mierzeń, Gruszów, Komorniki, 
Zręczyce) oraz promocji lokalnego 
dziedzictwa kulturalnego 

 wyposażono świetlicę w stoliki, krzesła i regały.  
 
 

24999,20 zł 17 499,44 zł 

4 BE-20 

Rozwój produktu lokalnego i znaku 
marki BESKIDEK - badania eksperckie, 
cykl warsztatów dla wytwórców 
produktu lokalnego z obszaru 5 gmin 
oraz zakup etykiet na opakowania i 
wyposażenie stoisk sprzedaży produktu 

 opracowano biznesplan oraz system identyfikacji indywidualnej, 

 przygotowano i przeprowadzono warsztaty marketingowe, warsztaty  ekonomii społecznej, warsztaty wdrożenia 
biznesplanu w efekcie wypracowano system  wprowadzania produktu lokalnego na rynek oraz określono  organizację 
pracy w procesie wytwarzania i wprowadzania na rynek produktu lokalnego, 

 zakupiono wyposażenie i oznakowania produktów: lady, regały oszklone ekspozycyjne, chłodziarki, ekspozytory 
drewniane, druk etykiet samoprzylepnych. 
 

30646,74 zł 21 452,71 zł 

5 Gmina Raciechowice 

Wykonanie konserwacji zabytkowej                  
(z 1879 r.) filarowej kapliczki przydrożnej 
z Ukrzyżowaniem w miejscowości 
Kwapinka 

 wykonano pełen zakres konserwacji technicznej i estetycznej zabytkowej kapliczki w Kwapince. Usunięto wtórne 
przemalowanie  olejowego i cement, wzmocniono struktury kamienia, sklejone pęknięcia, dokonano demontażu całości 
obiektu i stabilnie zamontowano go na nowym fundamencie. 

30000,00 zł 21 000,00 zł 

6 
Kółko Rolnicze w 

Mierzniu 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej                           
w Mierzniu jako miejsca integracji 
mieszkańców Mierznia i okolicznych 
miejscowości 

 zakupiono stoliki , krzesła, regały, telewizor oraz kino domowe do świetlicy wiejskiej  w Mierzniu. 
8900,95 zł 

 
7 120,76 zł 

7 Stowarzyszenie    BE-20 

Ekologia a dziedzictwo kulturowe                        
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii – edukacja w kształtowaniu 
postaw, promocja obszaru                                       
i modernizacja bazy turystycznej  

 przygotowano i opracowano materiały do wydania broszury edukacyjnej oraz ekologicznej gry planszowej, 

 przygotowano i przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla dzieci, podczas warsztatów przeprowadzono konkursy  
w ramach, których każde dziecko otrzymało nagrodę – książkę, 

 przygotowano i przeprowadzono warsztaty edukacyjne w gospodarstwie agroturystycznym. Warsztaty dotyczyły 
sposobów oszczędzania energii, a także wykorzystania alternatywnych, odnawialnych źródeł pozyskiwania energii. 

18703,18 zł 13 092,22 zł 

8 
Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi 
Zegartowice 

Utworzenie placu rekreacyjnego                          
w Zegartowicach, miejsca integracji 
mieszkańców Zegartowic i okolicznych 
miejscowości 

 wykonano plac rekreacyjny z kostki brukowej, ścieżkę pieszą oraz ogrodzenie terenu w Zegartowicach. 

26057,29 zł 18 240,10 zł 

9 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Dąbiu 

Wyposażenie miejsca integracji 
(świetlicy wiejskiej) mieszkańców Dąbia  
i okolicznych miejscowości poprzez 
zakup stołów i krzeseł. 

 zakupiono stoły i krzesła. 

29 981,25 zł 20 496,00 zł 

10 Gmina Raciechowice 

Waloryzacja dóbr kulturowych, 
historycznych i przyrodniczych Gminy 
Raciechowice poprzez oznakowanie 
przysiółków oraz wydanie publikacji 

 wydano mapy , 

 oznakowano przysiółki 

 zamieszczono tablice kierunkowe i informacyjne. 
29 502,17 zł 19 188,4 zł 



11 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Czasławiu 

Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej                       
w Czasławiu - miejsca rekreacji, w 
którym promowane jest dziedzictwo 
kulturowe, a także miejsca integracji 
mieszkańców wsi oraz ludności 
zamieszkującej obszar Gminy 
Raciechowice 

 zakupiono 10 stołów i 100 krzeseł. 

25000,31 zł 20 000,00 

12 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Dąbiu 

Kuchnia pokoleń - modernizacja 
zaplecza kuchennego przy świetlicy 
wiejskiej                  w Dąbiu jako miejsca 
integracji mieszkańców wsi Dąbie oraz 
okolicznych miejscowości. 

  zmodernizowano i doposażono w niezbędny sprzęt zaplecze kuchenne przy świetlicy wiejskiej w Dąbiu  (basen 
nierdzewny, szafa chłodnicza, komplet mebli, kuchnia gazowa).  

17 926,08 zł 14 340,86 

13 
Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi 
Zegartowice 

Modernizacja i zagospodarowanie placu 
rekreacyjnego, doposażenie 
stowarzyszenia w niezbędny sprzęt 
umożliwiający promocję lokalnej 
twórczości kulturalnej, integrację 
mieszkańców 

 zakupiono sprzęt umożliwiający promocję lokalnej twórczości kulturalnej, 

  zagospodarowano teren wokół placu rekreacyjnego. 

28 460,45 zł 22 324,65 

14 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Krzesławicach 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej                            
w Krzesławicach jako miejsca integracji 
mieszkańców Krzesławic i okolicznych 
miejscowości 

 zakupiono stoliki i krzesła do świetlicy. 

29979,70 zł 23 983,76 zł 

15 
Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Wsi 
Zegartowice 

Utworzenie ogólnodostępnej siłowni 
zewnętrznej w miejscowości 
Zegartowice 

 utworzono ogólnodostępną siłownię zewnętrzną w Zegartowicach. 
16 930,09 zł 13 544,06 zł 

16 Gmina Raciechowice 

Wykonanie konserwacji zabytkowej 
kapliczki przydrożnej z 1859 roku                         
w miejscowości Mierzeń oraz wydanie 
albumu fotograficznego Mierzeń 
wczoraj i dziś 

 wykonano remont kapliczki przydrożnej z 1859 roku w miejscowości Mierzeń , 

 wydano album fotograficzny Mierzeń wczoraj i dziś. 
42 560,00 zł 29 960,00 zł 

17 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Czasławiu 

Poprawa jakości życia mieszkańców 
poprzez modernizację klatki schodowej 
w świetlicy wiejskiej w Remizie OSP                     
w Czasławiu 

 wykonano modernizację klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Remizie OSP w Czasławiu 

66 790,96 zł 36 644,88 zł 

18 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Gruszowie 

Modernizacja świetlicy wiejskiej jako 
miejsca integracji mieszkańców wsi 
Gruszów oraz pobliskich miejscowości. 

 wykonano modernizację świetlicy we wsi Gruszów. 
23 995,14 zł 19 196,11 zł 

19 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Żerosławicach 

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw 
dla dzieci w Parku Podworskim 
w Żerosławicach 

 wykonano prace dotyczące budowy ogólnodostępnego placu zabaw:  
1. roboty ziemne- niwelacja terenu, 
2. utwardzenie terenu, 
3. ogrodzenie, 
4. elementy placu zabaw. 

61 091,74 zł 48 873,39 zł 

 

 

 

 

 

 



Projekty z zakresu MAŁYCH PROJEKTÓW zrealizowane przez beneficjentów z Gminy Siepraw w PROW 2007-2013 

 

Lp. Beneficjent Tytuł operacji Główne działania Wartość 
całkowita 
projektu 

Kwota 
otrzymanych 

środków 

1 
Gminny Ośrodek Kultury  

i Sportu w Sieprawiu 

Wzmocnienie znaczenia dziedzictwa 
kulturowego w tym tradycji ludowej                     
i rzemiosła dawnego  z wykorzystaniem 
koła teatralnego dzieci i młodzieży 

 zakupiono stroje ludowe, 

 przeprowadzono zajęcia sceniczne z Kołem Teatralnym (25 osób), 

 zorganizowano występy Koła Teatralnego: 
             I 21 sierpnia 2011r. występ plenerowy Siepraw 
             II 16 października 2011r. występ w strażnicy w Łyczance. 

47 615,38 zł 24 999,00 zł 

2 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Łyczance 

Zaspokajanie potrzeb lokalowych 
aktywnej społeczności poprzez zakup 
wyposażenia świetlicy wiejskiej                     
w Łyczance 

 zdemontowano stare stoły, krzesła, lampy, oraz drzwi.  

 zakupiono oraz zamontowano 140 krzeseł, 20 stołów, 25 lamp, 7 kinkietów, 1 drzwi wewnętrznych.  
 

34 850,68 zł 24 395,47 zł 

3 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Sieprawiu 
Remont i wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w Sieprawiu 

 zamontowano toalety wiszące na ścianie oraz pisuary z przegrodą  

 zakupiono drzwi wraz z futrynami i opaskami, 

  wykonano filizowanie na całej wysokości ściany,  

 zakupiono lustra, suszarki do rąk,  piecyk elektryczny, czujniki ruchowe, wentylatory łazienkowe, 

 zamontowano instalację oświetleniową przy zastosowaniu systemu halogenowego oraz podgrzewacza wody z 
drzwiczkami meblowymi, 

 ocieplono strop wraz z ściankami, 

 wymalowano świetlicę wiejską. 

50 040,25 zł 25 000,00 zł 

4 
Gminny Ośrodek Kultury    

i Sportuw Sieprawiu 

Wzmocnienie znaczenia dziedzictwa 
kulturowego Gminy Siepraw przez 
zakup strojów regionalnych i 
organizację warsztatów dla Grupy 
Folklorystycznej                  z Gminy 
Siepraw 

 przeprowadzono 140 godzin warsztatów (70 godzin z choreografem) podczas których Grupa Folklorystyczna uczyła się 
tańców tradycyjnych oraz ruchu scenicznego,  

 opracowano i wydrukowano broszury na temat tradycji ludowych, 

 zakupiono stroje dla grupy folklorystycznej oraz  dwa występy Grupy Folklorystycznej prezentujące umiejętności zdobyte 
na warsztatach oraz nowo zakupione stroje. 

51 667,65 zł 24 500,00 zł 

5 
Parafia Rzymskokatolicka 

pw. św. Michała 
Archanioła 

Odnowienie elewacji zewnętrznej                    
i dachu w zabytkowym drewnianym 
kościółku św. Marcina w Sieprawiu 

 odnowiono elewację i dach Kościółka św. Marcina w Sieprawiu. 

 wykonano prace pomocnicze: uporządkowano i ukształtowano teren wokół kościoła dla prawidłowego zabezpieczenia 
przed wodami opadowymi. 

32602,98 zł 22 602,29 zł 

6 
Rzymskokatolicka Parafia 
p.w. Wszystkich Świętych            

w Zakliczynie 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
poprzez odnowienie kamiennej kapliczki 
w otoczeniu kościoła pw. Wszystkich 
Świętych w Zakliczynie 

 odnowiono kapliczkę kamienną zlokalizowaną na działce nr 751 w miejscowości Zakliczyn, Gmina Siepraw,  wpisaną 
do rejestru zabytków. 

31 600,59 zł 22 120,41 zł 

7 
Gmina Siepraw 

 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego 
poprzez odnowienie kamiennej kapliczki 
p.w. Św. Floriana w Czechówce 

 wykonano pełen zakres prac konserwatorskich kapliczki p.w. Św. Floriana w Czechówce. 
46 347,59 zł 25 000,00 zł 

8 
Gmina Siepraw 

 

Podniesienie standardów kulturalnych 
Gminy Siepraw poprzez odnowę sceny 
plenerowej i zagospodarowanie jej 
otoczenia 

 odnowiono scenę położonej na dz. 1542 w Sieprawiu, poprzez położenie nowej podłogi ze sklejki wodoodpornej, 

 wykonano nawierzchnię z kostki gr. 8cm z podbudową przed budynkiem szatni oraz przed sceną położoną na dz. 1542                    
w Sieprawiu. 

 

33148,50 zł 21 560,00 zł 

9 
Gminny Ośrodek Kultury i 

Sportu w Sieprawiu 

Doposażenie Orkiestry Dętej 
"Sieprawianka" poprzez zakup 
mundurów galowych 

 zakupiono mundury galowe oraz toreb na nuty i pulpity dla  Orkiestry Dętej "Sieprawianka" oraz wydano broszurę. 
48 106,64 zł 24 500,00 zł 

10 
Gminny Ośrodek Kultury i 

Sportu w Sieprawiu 
 

Wzmocnienie tradycji 
wielopokoleniowego muzykowania 
poprzez doposażenie ogniska 
muzycznego, zespołu wokalnego dzieci  
i młodzieży "Angeli" 

 zakupiono stroje dla zespołu Angeli; 

 zakupiono akcesoria muzyczne, parawan wraz z futerałem, segregatory, pulpit na nuty oraz drewnianą skrzynię, 
15 545,08 zł 7040,24 zł 

11 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Sieprawiu 
Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej w Sieprawiu 

 zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Sieprawiu: 24 dużych lamp oraz 10 sztuk małych, zamrażarkę, kuchenkę, 
frytownice oraz komplet garnków nierdzewnych.   

20 633,79 zł 16 507,03 zł 

12 Rodzinny Klub Sportowy Organizacja lekcji oraz turnieju tenisa  17 612,15 zł 13 967,51 zł 



"Rakieta" ziemnego dla mieszkańców obszaru LSR 
Turystyczna Podkowa 

 zakupiono: 
              -komplet rakiet tenisowych 
              -2 torby na rakiety 
              -2 zestawy piłek tenisowych 
              -2 koszyki na piłki tenisowe 
               -maszynę do wyrzucania piłek tenisowych 

 przeprowadzono lekcje tenisa ziemnego, 

 przeprowadzono turniej tenisa ziemnego. 

13 
Rzymskokatolicka Parafia 
p.w. Wszystkich Świętych 

w Zakliczynie 

Uchronić od zniszczenia i zapomnienia 
przydrożną kapliczkę p.w. Maryi 
Niepokalanie Poczętej w Zakliczynie 

 wykonano pełen zakres prac konserwatorskich kapliczki p.w. Maryi Niepokalanie Poczętej w Zakliczynie. 
34 514,51 zł 25 000,00 zł 

14 
Stowarzyszenie Inicjatyw 

Obywatelskich  
w Czechówce 

Zakup strojów regionalnych                                      
i instrumentów muzycznych 

 zakupiono stroje regionalne, 

 opracowano publikację – strój ludowy – zwyczaje i obrzędy na początku XX wieku w Czechówce.    

 zakupiono instrumenty muzyczne–skrzypce oraz flety. 

21 189,93 zł 16 179,66 zł 

15 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Zakliczynie 

Poprawa jakości życia mieszkańców 
przez modernizację pomieszczeń 
świetlicy wiejskiej w Remizie OSP                         
w Zakliczynie 

 wykonano roboty budowlano-remontowe pomieszczeń świetlicy wiejskiej w OSP w Zakliczynie. 

44 003,52 zł 26 178,81 zł 

16 Gmina Siepraw 
Budowa parkingu wraz z elementami 
małej architektury w Sieprawiu 

 wybudowano parking, przełożono kostkę na istniejącym chodniku, elementy małej architektury, zieleń. 
54 573,32 zł 35 494,84 zł 

17 
Gminny Ośrodek Kultury i 

Sportu w Sieprawiu 

Opracowanie i druk map oraz 
opracowanie, druk i montaż tablic 
turystycznych promujących walory 
turystyczne, historyczne Gminy Siepraw 
z uwzględnieniem promocji bazy 
rekreacyjnej 

 opracowanie i zakup map i ich dystrybucja. 

 opracowanie i zakup tablic turystycznych i ich montaż . 
 21 229,00 zł 13 376,00 zł 

18 Maria Molus 
Utworzenie ogólnodostępnego placu 
zabaw 

 utworzono ogólnodostępny plac zabaw w miejscowości Łyczanka (wykonano roboty przygotowawcze, zakupiono 57 m2 
płyty bezpiecznej, zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw).  

 
24 809,52 zł 19 847,29 zł 

19 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Czechówce 
Doposażenie i modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Remizie OSP w Czechówce 

 doposażono świetlicę wiejską w Remizie OSP w Czechówce w szafę chłodniczą patelnie uchylną, krzesła, stoły, komplet 
naczyń. 

 wykonano remonty na klatce schodowej w świetlicy wiejskiej Remizie OSP w Czechówce (wymieniono drzwi wejściowe, 
wykonano tynk mozaikowy, wykonano płytki oraz wymieniono balustrady kl. schodowej). 

50 308,87 zł 40 200,00 zł 

20 
Rodzinny Klub Sportowy 

"Rakieta" 

"PRZEZ ZABAWĘ NA OLIMPIADĘ" 
organizacja zajęć tenisa ziemnego oraz 
organizacja "małej olimpiady" dla 
najmłodszych mieszkańców obszaru LSR 
Turystyczna Podkowa 

 zakupiono: 
             -komplet rakiet tenisowych 
             -torbę na sprzęt 
             - komplet piłek tenisowych 
             -siatki do mini tenisa 
             -komplet akcesoriów treningowych 

 przeprowadzono zajęcia tenisa ziemnego, 

 przygotowano oraz przeprowadzono „mała olimpiadę”. 
 
 

13 171,90 zł 9 490,83 zł 

21 Tomasz Sadowski 

Rozwój gospodarstwa 
agroturystycznego poprzez budowę                
i wyposażenie obiektu służącego 
rekreacji, przeprowadzenie cyklu 
warsztatów edukacyjno-rekreacyjnych 
oraz budowa strony internetowej 
służącej promocji tych zajęć 

 wybudowano i wyposażono obiekt służący rekreacji, 

 przeprowadzono cykl warsztatów edukacyjno-rekreacyjnych, 

 stworzono stronę internetową służącą promocji warsztatów. 
 62 210,87 zł 49 654,10 zł 

 

 

 



Projekty z zakresu MAŁYCH PROJEKTÓW zrealizowane przez beneficjentów z Gminy Wiśniowa w PROW 2007-2013 

 

Lp. Beneficjent Tytuł operacji Główne działania Wartość 
całkowita 
projektu 

Kwota 
otrzymanych 

środków 

1 Gmina Wiśniowa 
Astronomiczna ścieżka dydaktyczna - 
utworzenie ścieżki 
 

 utworzono  astronomiczną ścieżkę dydaktyczną składającą się z 8 tablic dydaktyczno – turystycznych oraz 8 ławek.  Ławki 
te są utytułowane zazwyczaj obok tablic w zależności jak pozwalało ukształtowanie terenu. Zamontowano  w/w tablice 
wraz z ławkami na działkach nr 177, 182, 4123/1, 4123/2, 4125,2 w miejscowości Węglówka w Gminie Wiśniowa. 

19200,00 zł 10920,00 zł 

2 Gmina Wiśniowa 

Kultywowanie i promocja dziedzictwa 
kulturowego poprzez zakup strojów 
regionalnych dla KGW z gm. Wiśniowa 
i ich promocja na dożynkach gminnych 
 

 zakupiono 24 komplety stroju regionalnego wiśniowskiego dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy 
Wiśniowa, 

  wykonano promocję w/w strojów na dożynkach wiejskich wraz z degustacja tradycyjnych potraw regionalnych 
charakterystycznych dla Gminy Wiśniowa . 

33600,00 zł 23 520,00 zł 

3 Gmina Wiśniowa 
Budowa drewnianej altany 
obserwacyjnej 

 wybudowano drewnianą altanę obserwacyjną na górze Lubomir na działce nr 4123/1 w Węglówce. Prace obejmowały 
roboty ziemne i fundamenty, konstrukcję altany, pokrycie dachowe oraz roboty wykończeniowe. 

42090,00 zł 24 150,00 zł 

4 Gmina Wiśniowa 

Zaspokojenie potrzeb lokalowych 
aktywnej społeczności poprzez zakup 
wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury 
w Glichowie 

 zakupiono zestaw mebli kuchennych, stół kuchenny, 4 krzesła, kuchnie gazowo – elektryczną, okap kuchenny, 
chłodziarkę, wieszak ubraniowy, szafę ubraniową, 6 stołów, telewizor, odtwarzacz DVD, stolik pod telewizor, butlę 
gazową, 55 krzeseł oraz 1 stół do Wiejskiego Domu Kultury w Glichowie 

21 254,15 zł 12 095,86 zł 

5 
Gminny Ośrodek Kultury i 

Sportu w Wiśniowej 

Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej -centrum kulturalnego  
i miejsca spotkań wszystkich pokoleń 

 wyposażono świetlicę wiejską, zakupiono sprzęt nagłaśniający, oświetlenie oraz okotarowanie sceny teatralnej w sali 
świetlicy wiejskiej. 35 147,08 zł 20 000,00 zł 

6 Gmina Wiśniowa 
Promocja Gminy Wiśniowa kluczem do 
wzrostu potencjału turystyczno-
rekreacyjnego - prezentacja filmowa 

Wykonano prezentację filmową na którą składają się -4 filmy o tematyce 
a. "Obiekty infrastruktury użyteczności publiczno - turystycznej" 
b. „Atrakcje turystyczne” 
c. „Walory przyrodniczo-krajobrazowe” 
d. „Kultura i tradycja” 

 opracowano i uruchomiono prezentację na stronę internetową 

28 341,86 zł 22 673,48 zł 

7 
Gminny Ośrodek Kultury i 

Sportu w Wiśniowej 

Festiwal Teatrów Wiejskich dla 
mieszkańców terenu działania LGD 
Turystyczna Podkowa 

 zorganizowano Festiwal Teatrów Wiejskich dla mieszkańców terenu działania LGD Turystyczna Podkowa w dniach od 19 
do 20.10.2013 r. w trakcie którego wystąpiło 14 grup teatralnych posiadających w swoim repertuarze inscenizację 
tradycyjnych obrzędów i zwyczajów ludowych oraz utwory dramatyczne. 

 

15 894,68 zł 11 759,59 zł 

8 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Poznachowicach 
Dolnych 

Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej w Poznachowicach Dolnych 

 zakupiono 175 krzeseł, 2 wieszaki– stojak metalowy, 100 wieszaków, 1 projektor, 1 ekran projektowy. 
30 136,35 zł 24 109,08 zł 

9 

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w 
Węglówce 

Wykonanie konserwacji zabytkowych 
organów w kościele M.B. Nieustającej 
Pomocy w Węglówce 

 wykonano prace konserwacyjne zabytkowych organów w kościele M.B. Nieustającej Pomocy w Węglówce. 

24 900,00 zł 19 920,00 zł 

10 
Stowarzyszenie Twórców i 

Artystów "Cepry" 

Warsztaty i wernisaż lokalnego 
rękodzieła dla mieszkańców terenu 
objętego LGD Turystyczna Podkowa              
i odwiedzających ją turystów. 

 przeprowadzono warsztaty i wernisaż lokalnego rękodzieła dla mieszkańców terenu objętego LGD Turystyczna Podkowa  
i odwiedzających ją turystów . Przeprowadzono 8 warsztatów: 

1. Koronkarstwo Szydełkowe Ludowe 
2. Tworzenie Pająkiów Krystalicznych ze Słomy 
3. Tworzenie Tradycyjnych Kwiatów Z Bibuły 
4. Plastyka Obrzędowa 
5. Haft Ludowy 
6. Malarstwo Ludowe 
7. Rzeźbiarstwo Ludowe 
8. Koronkarstwo i Zdobnictwo 

17 133,80 zł 12 927,80 zł 

11 
Stowarzyszenie Nasz 

Kobielnik 
Zakup strojów regionalnych 

 zakupiono 10 kompletów stroju regionalnego dla dziewczynki oraz 10 kompletów stroju regionalnego dla chłopa. 
19 490,00 zł 15 592,00 zł 

12 
Uczniowski Klub Sportowy 

"Orliki" 
Warsztaty jazdy na nartorolkach 

 przeprowadzono warsztaty jazdy na nartorolkach  w ilości 30 godzin. W warsztatach wzięło udział 45 osób. 
15 034,50 zł 12 000,00 zł 

13 Gmina Wiśniowa Remont istniejącego placu zabaw             wyremontowano jeden istniejący plac zabaw w miejscowości Wiśniowa. Wykonano roboty przygotowawcze i ziemne 45 460,49 zl 24 715,44 zł 



w miejscowości Wiśniowa oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw.  
 

14 Gmina Wiśniowa 
Remont terenu rekreacyjnego wokół 
zalewu w Wiśniowej 

 wykonano roboty przygotowawcze i ziemne polegające na  przygotowaniu terenu (niwelacja terenu, wysiew trawy) itp. 
następnie zamontowano urządzenia parkowe i wyposażenia: ławka bez oparcia 14 szt., ławka z oparciem - 4 szt., stół - 2 
szt., stół rekreacyjny do gry w szachy - 2 szt.,  zacienienie modułowe - 4 szt., kosze na śmieci - 6 szt., stojaki na rowery - 4 
szt., toaleta turystyczna przenośna - 1 szt. 

46 552,50 zł 15 343,84 zł 

15 Gmina Wiśniowa 
Remont istniejącego placu zabaw                  
w miejscowości Lipnik 

 wykonano remont istniejącego placu zabaw w miejscowości Węglówka. Wykonano roboty przygotowawcze i ziemne 
oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw. 

 
43 250,00 zł 24 715,44 zł 

16 Gmina Wiśniowa 
Remont istniejącego placu zabaw  
w miejscowości Węglówka 

 wykonano remont istniejącego placu zabaw w miejscowości Wiśniowa. Wykonano roboty przygotowawcze i ziemne oraz 
zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw. 

52 113,57 24 715,44 zł 

16A 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Glichowie 
Zakup strojów regionalnych 

 zakupiono 15 par butów, 15 sztuk bluzek regionalnych, 1 sztukę gorsetu regionalnego, 15 sztuk zapasek regionalnych, 1 
sztukę korali. 

9 479,65 zł 7 583,72 zł 

17 
Gminny Ośrodek Kultury i 

Sportu w Wiśniowej 
Zakup strojów regionalnych 

 zakupiono 5 kompletów stroju regionalnego dla mężczyzny oraz 5 kompletów stroju regionalnego dla kobiet. 
15 000,00 zł 12 000,00 zł 

18 
Kółko Rolnicze w 

Węglówce 
Zakup strojów regionalnych dla 
mieszkańców Węglówki 

 zakupiono 10 kompletów stroju regionalnego dla mężczyzny oraz 10 kompletów stroju regionalnego dla kobiet. 
61 500,00 zł 49 200,00 zł 

19 
Kółko Rolnicze w 

Węglówce 
Zakup strojów regionalnych dla dzieci 

 zakupiono 15 kompletów stroju regionalnego dla dziewczynki oraz 10 kompletów stroju regionalnego dla chłopa. 
40 400,00 zł 32 320,00 zł 

20 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Poznachowicach 
Dolnych 

Remont świetlicy wiejskiej                                     
w Poznachowicach Dolnych  

 wykonano prace remontowe polegające na wymianie starej podłogi na nową oraz pomalowaniu sześciu pomieszczeń. 
  62 475,95 zł 49 899,95 zł 

21 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Węglówce 
Zakup instrumentów i akcesoriów 
muzycznych 

 zakupiono instrumenty i akcesoria muzyczne (tuby, 2 trąbki, puzon, saksofon tenorowy, saksofon altowy, zestaw 
perkusji, talerzy perkusyjne, bęben, nosidło do bębna, mikrofon nagłowny, 2 mikrofony bezprzewodowe). 

48 750,00 zł 39 000,00 zł 

22 
Stowarzyszenie Nasz 

Kobielnik 
Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej w Kobielniku 

 zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskie oraz przeprowadzono 30 godzin zajęć z robotyki. 
29 149,57 zł 23 319,65 zł 

23 
Stowarzyszenie Twórców i 

Artystów "Cepry 
Zakup strojów regionalnych 

 zakupiono 5 kompletów stroju regionalnego dla mężczyzny oraz 3 kompletów stroju regionalnego dla kobiet. 
28 125,00 zł 22 500,00 zł 

 



Projekty z zakresu TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW zrealizowane przez beneficjentów 

z Gminy Siepraw w PROW 2007-2013 

 

Lp. Beneficjent Tytuł operacji Główne działania Wartość całkowita 
projektu 

Kwota 
otrzymanych 

środków 

1 Mateusz Suder 

Rozwój działalności 
gospodarczej – 
posadzkarstwo, 

tapetowanie                       
i oblicowywanie ścian 

 zakupiono specjalistyczny sprzęt i urządzenia do tego typu usług , 

 utworzono jedno miejsce pracy. 

39 999,00 zł 39 999,00zł 

2 Karol Suder 

Rozwój działalności 
gospodarczej – 

wykonanie instalacji 
wodno-

kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych            

i klimatyzacyjnych 
 

 zakupiono specjalistyczny sprzęt i urządzenia do wykonywania 
ekspertyzy technicznej kominów oraz kompleksowych instalacji 
centralnego ogrzewania , 

 utworzono jedno miejsce pracy. 
36 823,00 zł 36 725,00 zł 

 



Projekty z zakresu ODNOWA I ROZWÓJ WSI zrealizowane przez beneficjentów z Gminy Dobczyce               

w PROW 2007-2013 

 

Lp. Beneficjent Tytuł operacji Główne działania Wartość 
całkowita 
projektu 

Kwota 
otrzymanych 

środków 

1 Gmina Dobczyce 
Budowa budynku zaplecza sportowego 
w Brzączowicach 

 wybudowano budynek zaplecza sportowego                      
w Brzączowicach. Wykonano roboty 
wykończeniowe budynku zaplecza (m.in.: stolarkę, 
instalacje). 

388 084,92 zł 251 305,80 zł 

2 Gmina Dobczyce 

Zagospodarowanie centrum wsi 
miejscowości Rudnik poprzez budowę 
ogólnodostępnego małego boiska 
sportowego 
 

 wybudowano ogólnodostępne małe boisko 
sportowe w Rudniku, wykonano m.in.: drenaż                         
i odwodnienie, warstwę filtracyjną, wegetacyjną 
oraz zamontowano sprzęt sportowy do piłki nożnej. 

89 000,00 zł 51 180,02 zł 

3 Gmina Dobczyce 
Modernizacja boiska sportowego przy 
Szkole Podstawowej w Brzączowicach 

 zmodernizowano boisko sportowe przy Szkole 
Podstawowej w Brzączowicach. W ramach 
modernizacji boiska wykonano m.in.: obramowanie 
boiska, odwodnienie, nawierzchnię sportową 
poliuretanową. Ponadto zamontowano 
wyposażenie sportowe oraz wyremontowano 
istniejące ogrodzenie. 

159 211,13 zł 103 551,00 zł 

 

 

 

 

 



Projekty z zakresu ODNOWA I ROZWÓJ WSI zrealizowane przez beneficjentów z Gminy Pcim                           

w PROW 2007-2013 

 

Lp. Beneficjent Tytuł operacji Główne działania Wartość 
całkowita 
projektu 

Kwota 
otrzymanych 

środków 

1 Gmina Pcim 

Zagospodarowanie funkcjonalno-
przestrzenne miejscowości Stróża 
poprzez budowę miejsc postojowych, 
chodników, doposażenie placu zabaw 
wraz z elementami małej architektury 
oraz wymianą ogrodzenia 

 wybudowano plac zabaw wraz z elementami małej 
architektury , utwardzono teren, wybudowano 
parking i ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem 
zielenią. 

232 104,78 zł 150 002,00 zł 

2 Gmina Pcim 

Kształtowanie obszarów                                   
o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
wsi poprzez budowę parkingu przy 
cmentarzu parafialnym w Pcimiu 

 wybudowano parking przy cmentarzu parafialnym  
 w Pcimiu. 

241 951,21 zł 69 052,00 zł 

3 Gmina Pcim 
Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej i odnowa miejscowości 
Pcim 

 wykonano następujący zakres prac: budowa placu 
zabaw z ogrodzeniem, budowa chodnika wraz                        
z odwodnieniem w tym roboty przygotowawcze, 
rozbiórkowe, ziemne, wykończeniowe. montażowe 
kanalizacji, zagospodarowanie terenów zielonych, 
schody terenowe, oraz mała architektura. 

789 571,96 zł 430 947,26 zł 

4 Gmina Pcim 

Kształtowanie obszarów                                       
o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
wsi Stróża poprzez budowę miejsc 
postojowych oraz zagospodarowanie 
terenu 

 wykonano prace polegające na budowie miejsc 
postojowych wraz z  zagospodarowaniem                                 
i utwardzeniem terenu. 

138 890,90 zł 69 052,00 zł 

 

 

 



Projekty z zakresu ODNOWA I ROZWÓJ WSI zrealizowane przez beneficjentów                                                    

z Gminy Raciechowice w PROW 2007-2013 

  

Lp. Beneficjent Tytuł operacji Główne działania Wartość 
całkowita 
projektu 

Kwota 
otrzymanych 

środków 

1 

 
 

Gmina 
Raciechowice 

 
 
Odnowa centrum wsi Kwapinka 
poprzez budowę otwartego terenu 
rekreacji 

 Wybudowano w miejscowości Kwapinka boisko 
wielofunkcyjne (wykonano: roboty ziemne  – 
niwelację terenu, odwodnienie boiska, podbudowę, 
nawierzchni z trawy syntetycznej, dostawę i montaż 
urządzeń sportowych, ogrodzenie boiska), 
ogrodzenie terenu, element placu zabaw - małej 
architektury, chodniki i plac postojowy, mała 
architektura. 

302388,12 zł 184 383,00 zł 

2 
Gmina 

Raciechowice 
 

 
Odnowa centrum wsi Dąbie poprzez 
budowę otwartego terenu rekreacji 
 

 Zostały wykonane następujące prace: 
- roboty drogowe ,w zakres których wchodziły: 
roboty rozbiórkowe, roboty  ziemne, odwodnienie 
korpusu drogowego, wykonanie podbudowy, 
nawierzchni, odwodnienia liniowego oraz roboty 
wykończeniowe. 
-zagospodarowanie terenu: wykonano wiatę 
drewnianą ze stołem, zagospodarowano teren 
działki, ogrodzenie działki oraz nasadzono zieleń 
ozdobną. 

226298,99 zł 139 814,12 zł 

 

 

 

 

 

 

 



Projekty z zakresu ODNOWA I ROZWÓJ WSI zrealizowane przez beneficjentów                                                        

z Gminy Siepraw w PROW 2007-2013 

 

Lp. Beneficjent Tytuł operacji Główne działania Wartość 
całkowita 
projektu 

Kwota 
otrzymanych 

środków 

1 Gmina Siepraw 

 
Remont ogólnodostępnych obiektów 
sportowych i alejek przy placu zabaw    
w Łyczance 
 

 wykonano remont boiska trawiastego, ogrodzenie, 
remont nawierzchni bieżni, rozbieżnia ze skocznią               
w dal; remont chodnika przy parkingu; wjazd na 
boisko – zjazd z drogi gminnej; utwardzone przejście 
przez plac zabaw; elementy małej architektury. 

203 093,51 zł 103 798,00 zł 

2 Gmina Siepraw 

 
Łączenie przestrzeni publicznych                  
w miejscowości Zakliczyn poprzez 
budowę chodnika w ciągu drogi 
gminnej K540323 w Zakliczynie 

 wybudowano chodnik w ciągu drogi gminnej 
K540323 w Zakliczynie” 

578 236,64 zł 278 638,00 zł 

3 
Gmina Siepraw 

 

 
Budowa przyszkolnego 
ogólnodostępnego boiska 
wielofunkcyjnego wraz z miejscami 
postojowymi w Zakliczynie 
 

 wykonano remont nawierzchni boiska 
ogólnodostępnego z montażem urządzeń 
sportowych; Remont istniejących nawierzchni 
utwardzonych; Elementy małej architektury. 

220 192,85 zł 115 434,00 zł 

4 Gmina Siepraw 

 
Budowa przystanku turystycznego 
przy źródełku bł. Anieli Salawy w 
Sieprawiu 
 

 wykonano roboty budowlane przy budowie 
przystanku turystycznego przy źródełku bł. Anieli 
Salawy w Sieprawiu 76 328,02 zł 42 029,00 zł 

 

 

 



Projekty z zakresu ODNOWA I ROZWÓJ WSI zrealizowane przez beneficjentów z Gminy Wiśniowa 

w PROW 2007-2013 

 

Lp. Beneficjent Tytuł operacji Główne działania Wartość 
całkowita 
projektu 

Kwota 
otrzymanych 

środków 

1 

 
Gmina 

Wiśniowa 
 
 

 
Poprawa jakości i estetyki 
przestrzeni publicznej w centrum 
miejscowości Wiśniowa i Kobielnik 

 
 

 wykonano remont istniejącego parkingu wraz                                                      
z urządzeniem terenów zielonych w centrum 
Wiśniowej oraz remont placu i urządzenie terenów 
zielonych przy budynku remizy OSP w Kobielniku.  

 wybudowano trzy wiaty przystankowe przy szlaku 
turystycznym na dz. 543/1, 548/1 w Kobielniku oraz 
wykonano remont pokrycia i podłogi przykrytej 
sceny tanecznej na dz. 543/1 w Kobielniku.      

 wybudowano wiatę przystankową przy szlaku 
turystycznym na dz. 2129 w Wiśniowej. 

631600,64 zł 382 597,00 zł 

2 

 
Gmina 

Wiśniowa 
 
 

 
Remont ogólnodostępnego 
przyszkolnego boiska sportowego                     
w Węglówce 

 
 

 wybudowano ogólnodostępne boisko sportowe  
w Węglówce (wykonano roboty przygotowawcze  
i ziemne, odwodnienie boiska, płytę boiska do piłki 
nożnej, piłkochwyty i ogrodzenie). 

414940,13 zł 117 403,00 zł 

 



Projekty z zakresu MAŁYCH PROJEKTÓW zrealizowane przez beneficjentów z Gminy Lubień  

w PROW 2007-2013 

 

Lp. Beneficjent Tytuł operacji Główne działania Wartość całkowita 
projektu 

Kwota 
otrzymanych 

środków 

1 Gmina Lubień I Beskidzki Rajd Szlakami Walk                            
o Niepodległość 1939-1955r – 
Żołnierze Wyklęci 

 zorganizowano Rajd zgodnie z programem 
przedsięwzięcia w dniach 08-10.X.2010r.,  

 zapewniono noclegi, wyżywienie oraz transport 
jego uczestnikom, 

  wydano materiały promocyjne i nagrody, 

 zorganizowano koncert w wykonaniu Pana 
Andrzeja Kołakowskiego.  

 

12 876,85 zł 7357,23 zł 

2 Gmina Lubień III Beskidzki Rajd Szlakami Walk                   
o Niepodległość 1939r.-1955r. 
 

 zorganizowano Rajd zgodnie z programem 
przedsięwzięcia w dniach 28-30.IX.2012r.,  

 zapewniono noclegi, wyżywienie oraz transport 
jego uczestnikom, 

 wydano materiały promocyjne i nagrody, 

 zorganizowano rekonstrukcję historyczną na 
Zawadce przedstawiającą pacyfikację wsi.  

 

17 109,94 zł 11379,69 zł 

3 Gmina Lubień Wykonanie prac restauratorskich             
i robót budowlanych służących 
odnowieniu kapliczki Matki Bożej 
Różańcowej na roli Dolniakowej                          
w miejscowości Lubień  i kapliczki 
Matki Bożej Różańcowej na roli 
Dzielce w miejscowości Skomielna 
Biała. 

 przeprowadzono prace restauratorskie dwóch 
kapliczek Matki Bożej Różańcowej w miejscowości 
Lubień i Skomielna Biała. 

 

28 400,00 zł 17 497,72 zł 

4 Gmina Lubień Zachowanie dziedzictwa historycznego 
poprzez remont traktu pieszego na 
cmentarzu w miejscowości Krzeczów. 

 przeprowadzono prace remontowe traktu pieszego 
prowadzącego do pomnika ofiar pacyfikacji wsi. 

 

32 472,00 zł 21 120,00 zł 

5 Gmina Lubień Doposażenie placów zabaw oraz 
realizacja pikników rodzinnych               

 doposażono place zabaw oraz zorganizowano 
pikniki rodzinne przy przedszkolu w Lubniu                              

38 592,62 zł 25 628,61 zł 



„U nas pięknie, u nas zdrowo”                           
w miejscowości Lubień i Skomielna 
Biała. 
 

i Skomielnej Białej. 
 

6 Gmina Lubień Zagospodarowanie terenu wokół 
obelisku wraz z utwardzeniem 
powierzchni gruntów w miejscowości 
Krzeczów. 

 przeprowadzono roboty budowlane wraz                          
z utwardzeniem terenu, remont zjazdu, małej 
architektury wraz z wyposażeniem, remont 
kanalizacji opadowej, itp. 

 

102 219,15 zł 49 000,00 zł 

7 Gmina Lubień Doposażenie placu zabaw Lubień-
Smugawa wraz z uroczystym 
otwarciem oraz utworzenie strony 
internetowej. 
 

 zakupiono urządzenia zabawowe: huśtawka 
metalowa, huśtawka sprężynowa, równoważnia, 

 utworzono stronę internetową 
www.sport.lubien.pl promującą walory 
rekreacyjno- sportowe Gminy Lubień,              

 otwarto doposażony plac zabaw.                                                                                                                                
 

12 542,57 zł 8525,80 zł 

8 Stowarzyszenie 
Ten~czyn 

III Biesiada Orkiestr i Zespołów 
Regionalnych. 
 

 zorganizowano Biesiadę Orkiestr i Zespołów 
Regionalnych zgodnie z programem imprezy,             
w której wzięły udział orkiestry dęte                                              
z zaprzyjaźnionych miejscowości oraz lokalne 
zespoły regionalne. 

 

15 360,44 zł 10750,00 zł 

9 Stowarzyszenie 
Ten~czyn 

Warsztaty wokalno-instrumentalne 
dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Lubień. 

 przeprowadzono 288 h zajęć w ramach warsztatów 
wokalno-instrumentalnych dla dzieci i młodzieży                  
z terenu Gminy Lubień (Tenczyn i Krzeczów). 

 zakupiono śpiewniki na zajęcia.                                                                                                                               

17 553,19 zł 12 052,03 zł 

10 Stowarzyszenie 
Ten~czyn 

Rozwijanie lokalnej twórczości 
poprzez wydanie publikacji 
upamiętniającej historię regionu. 

 opracowano i wydano publikację pn. „Historia wsi   
w kronikach szkolnych spisana”. 

 

6 768,40 zł 4 738,00 zł 

11 Stowarzyszenie 
Ten~czyn 

Organizacja imprezy kulturalnej -V 
Biesiada Orkiestr i Zespołów 
Regionalnych.  
 

 zorganizowano Biesiadę Orkiestr i Zespołów 
Regionalnych zgodnie z programem imprezy,                      
w której wzięły udział orkiestry dęte                                              
z zaprzyjaźnionych miejscowości oraz lokalne 
zespoły regionalne. 

 

19 977,88 zł 
 

15 742,29 zł 

12 Stowarzyszenie 
Ten~czyn 

Organizacja imprezy kulturalnej- VI 
Biesiada Orkiestr i Zespołów 
Regionalnych. 

 zorganizowano Biesiadę Orkiestr i Zespołów 
Regionalnych zgodnie z programem imprezy,                      
w której wzięły udział orkiestry dęte                                                  

10678,96 zł 7 500,00 zł 

http://www.sport.lubien.pl/


z zaprzyjaźnionych miejscowości oraz lokalne 
zespoły regionalne, 

  zorganizowano wystawę stoisk regionalnych 
prezentowanych przez zespoły regionalne.                                                                                                                                                                     

13 Stowarzyszenie 
Ten~czyn 

Organizacja nauki śpiewu i gry na 
gitarze w oparciu  o tradycyjne pieśni 
patriotyczne i regionalne obszaru LGD 
Klimas.  
 

 przeprowadzono 128 godzin warsztatów wokalno-
instrumentalnych z zakresu nauki śpiewu i gry na 
gitarze tradycyjnych pieśni patriotycznych                                  
i regionalnych. Grupą docelową były dzieci w wieku 
szkolnym, dwie grupy 8-osobowe. Warsztaty 
odbyły się w Tenczynie. 

8 320,00 zł 6 656,00zł 

14 Stowarzyszenie 
Ten~czyn 

„Się kręci”- organizacja warsztatów 
filmowych dla młodzieży z terenu LGD 
Klimas. 

 przeprowadzono  40 godzin warsztatów filmowych 
dla dwóch grup 10-osobowych osób w wieku 15-18 
lat. Warsztaty odbyły się w Tenczynie                                              
i  w Krzczonowie. 

9 810,00 zł 7 848,00zł 

15 Gminny Ośrodek 
Kultury w Lubniu 

 

Dożynki Gminne jako element 
kultywowania lokalnych tradycji                           
i zwyczajów w Gminie Lubień 
 

 zorganizowano Dożynki Gminne na terenie Gminy 
Lubień, podczas których wystąpiły zespoły 
regionalne kultywujące lokalne obrzędy i zwyczaje, 

 zakupiono stroje góralskie  (portki, serdaki damskie 
i męskie) wykorzystywane przez lokalne zespoły 
regionalne.                                                                               

 

14 185,63 zł 7 012,49zł 

16 Gminny Ośrodek 
Kultury w Lubniu 

Rozwijanie lokalnej twórczości 
poprzez organizację warsztatów 
ceramicznych dla dzieci i młodzieży z 
terenu LGD. 
 

 przeprowadzono 160 h warsztatów ceramicznych 
dla grupy 20 osobowej złożonej z dzieci i 
młodzieży, 

 zakupiono niezbędne materiały do 
przeprowadzenia warsztatów tj. piec, glinę-masa 
ceramiczna, szkliwo płynne i w proszku, farby, 
formy, toczki, kształtki, szpatułki, oczka, cyklinę, 
nożyki,    

 zorganizowano wyjazd dzieci i młodzieży 
uczęszczającej na warsztaty do pracowni w Nowym 
Wiśniczu.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

22 247,97 zł 15 890,13 zł 

17 Gminny Ośrodek 
Kultury w Lubniu 

 

Organizacja imprez lokalnych 
promujących lokalne tradycje, obrzędy 
i kulturę regionu Zagórzan                                       
i Kliszczaków.  

 zorganizowano dwie imprezy, które miały na celu 
kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego 
regionu Zagórzan i Kliszczaków. Pierwsza z nich pn. 
Festiwal kulinarny- „Smaki tradycji” odbyła się                    
w dniu  20.07.2014r.,  w ramach której 

23 386,40 zł 16 819,65 zł 



zorganizowano 5 stoisk z potrawami regionalnymi, 
które następnie wzięły udział w konkursie pn. 
„Różne oblicza kwaśnicy i tradycyjne kluski                                
i pierogi”. Uczestnicy festiwalu mogli zapoznać się 
ze zwyczajami i obrzędami regionu Zagórzan                              
i Kliszczaków, które prezentowane były m.in. na 
scenie, -w dniu 26.07.2014r. zorganizowano Piknik 
sztuki ludowej i rękodzieła, podczas którego 
uczestnicy, mogli aktywnie brać udział w tworzeniu 
własnych pomysłów, poznawać lokalne zwyczaje, 
rzemiosło i tradycje prezentowane w specjalnie 
utworzonych strefach tematycznych.                                                                                                             

 

18 Gminny Ośrodek 
Kultury w Lubniu 

 

Śpiewać każdy może - Organizacja 
warsztatów chóralnych na terenie 
Gminy Lubień 

 przeprowadzono warsztaty chóralne w liczbie 
godzin 110 z 25 uczestnikami, które posłużyły 
rozwijaniu aktywności społeczności lokalnej, 

 zakupiono śpiewniki oraz artykuły biurowe, w celu 
przygotowania niezbędnych materiałów dla 
uczestników warsztatów.     

 

6 496,94 zł 5 104,71 zł 

19 Gminny Ośrodek 
Kultury w Lubniu 

 

Organizacja warsztatów regionalnej 
nauki gry na skrzypcach połączona                   
z zakupem skrzypiec. 

 przeprowadzono 84 godziny warsztatów 
regionalnej nauki gry na skrzypcach, na które 
uczęszczały dzieci z terenu gminy Lubień. Zajęcia 
prowadził profesjonalny instruktor, który przekazał 
uczestnikom wiedzę praktyczną i teoretyczną, 

  zakupiono 10 sztuk skrzypiec.  
 

12 212,99 zł 8938,92 zł 

20 Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Tenczynie 

 

Festiwal Orkiestr i Zespołów 
Regionalnych. 

 zorganizowano Festiwal Orkiestr i Zespołów 
Regionalnych. W imprezie wzięło udział szerokie 
grono osób, m.in.: mieszkańcy gminy Lubień                                                   
i okolicznych wsi, turyści,  zaproszone orkiestry 
dęte,  zespół regionalny Toporzanie oraz zespół 
muzyczny. 

10 883,58 zł 7 100,00 zł 

21 Ochotnicza Straż 
Pożarna                           

w Tenczynie 
 

Organizacja imprezy kulturalnej- 85-
lecia istnienia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tenczynie oraz 
kultywowanie lokalnych tradycji 
poprzez zakup umundurowania. 

 zorganizowano imprezę kulturalną, w której wzięło 
udział szerokie grono osób, m.in. mieszkańcy 
gminy Lubień i okolicznych wsi, zaproszeni goście, 
orkiestra dęta, zespoły regionalne oraz zespół 
muzyczny,            

20 444,58 zł 16 355,66 zł 



 zakupiono umundurowanie dla nowo przyjętych 
członków oraz odnowiono sztandar. 

 

22 Ochotnicza Straż 
Pożarna  

w Tenczynie 
 

Organizacja imprezy kulturalno-
regionalnej w Tenczynie. 

 zorganizowano imprezę kulturalną, w której wzięło 
udział szerokie grono osób, m.in. mieszkańcy 
gminy Lubień i okolicznych wsi, zaproszeni goście, 
zespoły regionalne oraz zespół muzyczny.                                                                                                                         

 

7 035,12zł 5 628,09 zł 

23 Ochotnicza Straż 
Pożarna 

 w Tenczynie 
 

Modernizacja i wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w budynku OSP Tenczyn. 
 

 zmodernizowano świetlicę wiejską w budynku OSP 
Tenczyn (przebudowano posadzki, wydzielono 
pomieszczenie socjalne, wymieniono drzwi i okno, 
itp.)      

 zakupiono laptop wraz z głośnikami.  
 

35 210,00 zł 15 000,00 zł 

24 Ochotnicza Straż 
Pożarna  

w Tenczynie 
 

Organizacja imprez promujących                       
i kultywujących lokalne tradycje                         
i zwyczaje andrzejkowe i ostatkowe. 

 zorganizowano imprezę andrzejkową i ostatkową, 
w której wzięło udział szerokie grono osób, m.in. 
mieszkańcy gminy Lubień i okolicznych wsi, 
zaproszeni goście, zespół regionalny oraz zespół 
muzyczny.  

 

9 503,04 zł 7 602,43 zł 

25 Stowarzyszenie na 
Rzecz Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących                     

i Zawodowych                 
w Lubniu 

IV Beskidzki Rajd Szlakami Walk                         
o Niepodległość 1939r.-1955r. 
 

 zorganizowano Rajd zgodnie z programem 
przedsięwzięcia w dniach 21-23.06.2013r., 

  zapewniono noclegi, wyżywienie, transport jego 
uczestnikom, 

 wydano materiały promocyjne i nagrody, 

 zorganizowano rekonstrukcję historyczną                            
w Krzeczowie przedstawiająca pacyfikację wsi.  

 

24 018,59 zł 19 214,86 zł 

26 Stowarzyszenie na 
Rzecz Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących                     

i Zawodowych 
 w Lubniu 

IX Powiatowy Przegląd Pieśni 
Patriotycznej. 

 zorganizowano Przegląd Pieśni Patriotycznej,                    
w którym brali udział: soliści, chóry, zespoły, 
prezentując wspaniałe wykonanie utworów 
muzycznych.   

 

5 984,08 zł 4 752,64 zł 

27 Stowarzyszenie na 
Rzecz Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących                  

i Zawodowych  

Organizacja przedsięwzięcia                               
o tematyce historycznej pn: "V 
Beskidzki Rajd Szlakami Walk                               
o Niepodległość 1939r.-1955r" oraz 

 zorganizowano Rajd zgodnie z programem 
przedsięwzięcia w dniach 26-28.09.2014r.,  

 zapewniono noclegi, wyżywienie jego uczestnikom, 

 wykonano medaliony i tablice upamiętniającej 

20 742,32 zł 16 593,85 zł 



w Lubniu wykonanie medalionu i tablicy  
upamiętniającej postać płk Andrzeja 
Stańczyka. 

postać płk Andrzeja Stańczyka, 

 wydano materiały promocyjne i nagrody, 

 zorganizowano rekonstrukcję historyczną na 
Zawadce upamiętniającą pacyfikację wsi.  

 

28 Andrzej Jędrysek Budowa altany w stylu regionalnym na 
terenie gospodarstwa ze stawami 
rybnymi w miejscowości Tenczyn 
służącej do wypoczynku i rekreacji 
odwiedzających gospodarstwo 
wędkarzy z terenu gminy Lubień                       
i turystów. 

 wykonano altanę w stylu regionalnym, służącą do 
wypoczynku i rekreacji odwiedzających 
gospodarstwo wędkarzy, turystów jak i okolicznych 
mieszkańców,  

 zakupiono stoły z ławami.                                                                               
 

32 054,66 zł 18 429,38 zł 

29 Andrzej Jędrysek 
 

Tradycyjna kuźnia elementem 
kultywującym tradycje regionu                      
i rozwijającym turystykę LGD Klimas. 

 wykonano tradycyjną kuźnię.  
 

32 556,35 zł 20 000,00 zł 

30 Ochotnicza Straż 
Pożarna  

w Krzeczowie 

Organizacja zabawy ostatkowej                          
i festynu letniego przez OSP                                
w Krzeczowie dla mieszkańców Gminy 
Lubień. 
 

 zorganizowano zabawę ostatkową i festyn letni dla 
mieszkańców, turystów i wszystkich chętnych.  

 

9 879,50 zł 6 913,55 zł 

31 Ochotnicza Straż 
Pożarna  

w Krzeczowie 

Modernizacja świetlicy wiejskiej 
poprzez adaptację nowego 
pomieszczenia na kącik 
gastronomiczny oraz przystosowanie 
pomieszczeń byłej dyżurki na kącik 
wypoczynkowy. 

 przeprowadzono modernizację świetlicy wiejskiej 
przystosowując pomieszczenia pod kącik 
gastronomiczny i wypoczynkowy.  

 

31 823,56 zł 21 061,02 zł 

32 Klub Sportowy 
„LUBOŃ” 

Organizacja III Etapu Ogólnopolskich 
Zawodów Pucharu Szlaku Solnego                  
w Kolarstwie Górskim w Skomielnej 
Białej.  
 

 przeprowadzono III Etapu Ogólnopolskich 
Zawodów Pucharu Szlaku Solnego w Kolarstwie 
Górskim                  w Skomielnej Białej, w których 
sfinansowano m.in. zakup numerów startowych, 
baneru, wyżywienie uczestników, wynajem karetki 
pogotowia, itp.  

 

9 372,49 zł 6 552,84 zł 

33 Zgromadzenie 
Sióstr Służebniczek 
NMP Niepokalanie 
Poczętej Prowincja 

Krakowska 

Remont pomieszczeń świetlicy 
wiejskiej w domu zakonnym                               
w Krzeczowie Zgromadzenia Sióstr 
NMP NP prowadzonej przez siostry dla 
dzieci i młodzieży we wsi Krzeczów            

 wykonano remont (roboty konstrukcyjne, roboty 
wykończeniowe oraz instalację wod-kan.) 
pomieszczeń domu zakonnego Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej                              
w Krzeczowie pełniących funkcję świetlicy wiejskiej 

38 259,41 zł 20 000,00 zł 



w gminie Lubień. dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Lubień.  
 

34 Ochotnicza Straż 
Pożarna w Lubniu 

Zorganizowanie obchodów 100-lecia 
istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej   
w Lubniu. 

 zorganizowano obchody 100-lecia OSP w Lubniu, 
dzięki którym sfinansowano m.in. występ kabaretu 
Truteń, wynajem sceny i oświetlenia, catering dla 
uczestników, itp.  

 

10 814,37 zł 6 899,03 zł 

35 Helena Studzińska Rozwój aktywności drużyny 
harcerskiej poprzez organizację 
przedsięwzięć                  o charakterze 
historycznym, kulturalnym i 
sportowym, oraz publikacja książki.  
 

 przygotowano i wydano publikację pt.; „Kto się 
urodził, ten umrzeć musi”,  

 zorganizowano wycieczkę z młodzieżą harcerską na 
Turbacz i na Luboń, 

 zorganizowano konkurs wiedzy o Janie Pawle II dla 
uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, 

 zorganizowano spotkanie z zespołem ludowym 
Toporzanie,     

 zakupiono mundury harcerskie dla dziewcząt (15 
sztuk) i chłopców (5 sztuk), 

  zorganizowano festyny rodzinne. 
 

14 168,71 zł 9 914,70 zł 

36 Sklep spożywczo-
przemysłowy 

Tadeusz Pustelnik 
 

Wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych do obsługi urządzeń 
elektrycznych w sklepie spożywczym. 
 

 zakupiono i zainstalowano zestaw fotowoltaiczny 
na dachu sklepu spożywczo-przemysłowego                                
w Krzeczowie.  

 

38 252,55 zł 24 879,70 zł 

37 Medyk 4495 Robert 
Sieńko 

Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy 
dla mieszkańców z terenu LGD 
KLIMAS. 

 przeprowadzono kurs pierwszej pomocy dla dzieci  
ze szkół w Tenczynie, Krzeczowie i Skomielnej 
Białej.  

 

27 163,50 zł 21 652,37 zł 

38 Waldemar Kubiński 
WOLY MEDYK 

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu 
jazdy na nartach i snowboardzie dla 
mieszkańców gminy Lubień ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci                 
i młodzieży pt. „Akcja zima z nartami”. 

 przeprowadzono szkolenia z zakresu nauki jazdy na 
nartach i snowboardzie dla grupy 40 osób z tereny 
LGD Klimas. 

 

30 997,13 zł 24 334,00 zł 

39 Maria Czech Tradycje bożonarodzeniowe w Gminie 
Lubień- organizacja spotkania 
wigilijnego. 

 zorganizowano spotkanie wigilijne, w którym 
wzięło udział szerokie grono osób, m.in. 
mieszkańcy gminy Lubień, zaproszeni goście, 
zespół regionalny,  

 zaprezentowano  dawne tradycje świąteczne                           

4 974,00 zł 3 979,20 zł 



a Zespół Regionalny Zagórzanie przedstawił szopkę 
bożonarodzeniową. 

 

40 Jan Gacek Budowa regionalnej altany.  wybudowano altanę regionalną, która służy 
społeczności lokalnej do wypoczynku i spędzania 
wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

 

24 456,46 zł 19 565,16 zł 

41 Dominika 
Studzińska 

Zachowanie garncarstwa-tradycyjnego 
miejscowego rzemiosła. 
 

 zorganizowano warsztaty ceramiczne dla grupy 12 
osób (dzieci), łącznie 73 godziny warsztatów, dzięki 
którym uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności 
dotyczące procesu powstawania wyrobów 
ceramicznych,                  

 promocja lokalnych tradycji w zakresie 
garncarstwa oraz promocja aktywnego trybu życia.   

 

8 907,45 zł 7 125,96zł 

42 Ludowy Klub 
Sportowy Topór              

w Tenczynie 
 

„Z piłką za pan brat”- organizacja 
rozgrywek piłkarskich promujących 
aktywny tryb życia wśród dzieci                              
i młodzieży z terenu LGD Klimas. 

 zorganizowano rozgrywki piłkarskie dla dzieci                          
i młodzieży dzięki czemu wypromowano aktywną 
formę spędzania wolnego czasu jaką jest sport na 
świeżym powietrzu- piłka nożna, 

 opracowano i wydrukowano plakaty oraz dyplomy 
dla uczestników. 

6 260,78 zł 5 008,62 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekty z zakresu MAŁYCH PROJEKTÓW zrealizowane przez beneficjentów z Gminy Tokarnia  

w PROW 2007-2013 

 

Lp. Beneficjent Tytuł operacji Główne działania Wartość całkowita 
projektu 

Kwota 
otrzymanych 

środków 

1 Gmina Tokarnia Rozbudowa informacji turystycznej na 
terenie Gminy Tokarnia. 
 
 

 utworzono Punkty Informacji Turystycznej 
składające się z tablicy informacyjno-turystycznej 
zlokalizowanej we wszystkich sołectwach Gminy, 

 zamontowano ławki i kosze na śmieci obok tablic.  
 

32 855,76 zł 18 698,40 zł 

2 Gmina Tokarnia Zakup strojów dla dziecięcego zespołu 
regionalnego  z  Gminy Tokarnia. 
 

 zakupiono stroje dla dziecięcego zespołu 
regionalnego Koskowianie (11 kompletów strojów 
dla chłopców, 11 kompletów strojów dla 
dziewcząt).  

 

7 700,00 zł 6 160,00 zł 

3 Gmina Tokarnia Utworzenie Centrum Informacji 
Turystycznej, podstrony turystycznej 
www, wydanie map turystycznych 
oraz organizacja warsztatów dla dzieci. 
 

 utworzono Centrum Informacji Turystycznej                         
w Tokarni,          

 utworzono stronę internetową 
www.turystyka.tokarnia.info.pl,       

 zorganizowano warsztaty regionalne dla dzieci.   
 

11 528,27 zł 8 018,20 zł 

4 Gmina Tokarnia Centrum Kultury i Kreatywności- 
utworzenie pracowni plastycznej i sali 
do warsztatów regionalnych oraz 
organizacja warsztatów dla dzieci                     
i młodzieży. 

 zakupiono niezbędne wyposażenie na potrzeby 
funkcjonowania świetlicy wiejskiej (notebook wraz 
z oprogramowaniem, projektor, ekran na statywie, 
regał, witrynę, stoły i krzesła), 

 zorganizowano 32h warsztatów plastycznych -
regionalnych dla 16 dzieci.                                                                                 

 

16 470,80 zł 11 191,40 zł 

5 Gmina Tokarnia Wyposażenie auli ogólnodostępnej 
pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej                
w zestaw konferencyjny. 

 zakupiono zestaw konferencyjny do auli składający 
się z: laptopa wraz z oprogramowaniem, 
projektora, ekranu projekcyjnego, regałów-witryn i 
krzeseł.          
                                                                               

 

9 305,10 zł 6 052,09 zł 



6 Gmina Tokarnia Montaż ławek przy boisku piłkarskim  
w Tokarni. 

 zakupiono przenośne ławki dla widowni (25 sztuk).                                                                                        
 

12 250,00 zł 9 800,00 zł 

7 Towarzystwo 
Boskiego Zbawiciela 

Dom Zakonny 

"Świąteczna Akcja Gorących Serc”- 
koncert noworoczny w Kościele 
Parafialnym w Więciórce. 

 przeprowadzono koncert noworoczny w ramach 
„Świątecznej Akcji Gorących Serc”, podczas 
którego wystąpili soliści i zespoły muzyczne,  

 wydano publikację pn. „Ciastka, Ciacha i 
Ciasteczka”                                                                             

 

13 790,35 zł 10 952,35 zł 

8 Towarzystwo 
Boskiego Zbawiciela 

Dom Zakonny 

Organizacja oferty aktywnego trybu 
życia dla społeczności lokalnej poprzez 
utworzenie sali fitness i kawiarenki. 

 przeprowadzono remont kuchni i jadali w celu 
przystosowania tych pomieszczeń pod kawiarenkę                
i salę fitness wraz z zakupem drobnego 
wyposażenia (zakup mebli i odtwarzacza stereo) 

 przeprowadzono zajęcia muzyko-terapeutyczne 
oraz psycho-edukacyjno-animacyjne dla dzieci                      
i młodzieży.                                                                             

 

33 664,90 zł 25 000,00 zł 

9 Kółko Rolnicze 
 w Krzczonowie 

Zakup strojów regionalnych dla 
członkiń Gminnego Koła Gospodyń 
Wiejskich, wchodzących w skład Kółka 
Rolniczego połączony z organizacją 
jubileuszu 15-lecia GKGW. 
 

 zakupiono 25 sztuk strojów regionalnych, w skład 
których weszły: spódnice tybetki z halką, bluzki 
haftowane, chusty, 

 zorganizowano jubileusz 15-lecia GKGW.   
 

25 726,40 zł 
 

18 000,00 zł 

10 Kółko Rolnicze  
w Krzczonowie 

Organizacja imprezy społeczno-
kulturalnej dla mieszkańców Gminy 
Tokarnia. 

 zorganizowano imprezę społeczno-kulturalną, 
której tematem przewodnim był: „Kultura i 
obrzędy w Gminie Tokarnia”.    

 

9 348,28 zł 7 429,82 zł 

11 Andrzej Słonina Remont pomieszczenia gospodarczego 
na pracownię rzeźby regionalnej                          
i miejsca kultywowania tradycyjnych 
zawodów. 

 wykonano remont pomieszczenia gospodarczego, 
w tym wymieniono pokrycie dachowe, deskowanie 
ścian, zniszczony sufit, podłogę i stolarkę. 

 

38 493,54 zł 25 000,00 zł 

12 Stowarzyszenie 
Kobiet Aktywnych 

Wsi Krzczonów 
 

Zakup strojów ludowych dla Koła 
Gospodyń Wiejskich z Krzczonowa. 

 wykonano i zakupiono stroje regionalne dla 
członkiń Koła Gospodyń Wiejskich. 

 

8 989,44 zł 6 292,60  zł 

13 Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu  

w Tokarni 

Koncerty regionalne orkiestr dętych                     
i zespołów z Gminy Tokarnia i 
Drocourt z Francji. 
 

 zorganizowano występ orkiestry z Drocourt m.in. 
podczas dożynek gminnych, 

 zorganizowano wieczorki regionalne z orkiestrą 
Drocourt, Zespołem Koskowanianie. 

10 227,67 zł 
 

4 620,31  zł 



14 Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu  

w Tokarni 

Biesiada Kliszczacka- organizacja 
ogólnodostępnej imprezy regionalnej 

 zorganizowano Biesiadę Kliszczacką, podczas której 
wystąpiły okoliczne zespoły regionalne i zespół 
muzyczny.  

 

6 747,16 zł 4 960,00  zł 

15 Stowarzyszenie 
Tokarzanki 

50–lecie Koła Gospodyń Wiejskich                   
z Tokarni – podsumowanie 
i inauguracja nowego półwiecza. 

 zakupiono stroje ludowe dla 10 członkiń KGW, 

 zorganizowano imprezę podsumowującą 50 lat 
działalności KGW w Tokarni.  

 

14 890,75 zł 10 423,52 zł 

16 STOWARZYSZENIE 
"JESIENNY LIŚĆ" 

„Spotkanie z tradycją i folklorem”- 
organizacja imprezy promującej 
lokalne zwyczaje i tradycje kulturowe. 

 zorganizowano imprezę pn. „Spotkanie z tradycją                   
i folklorem”, na której promowano lokalne 
zwyczaje i walory kulturowe związane z regionem 
Kliszczaków poprzez prezentowany repertuar 
zespołu regionalnego, wystawione rzeźby, hafty, 
kwiaty bibułkowe oraz gawędy i występ zespołu 
muzycznego.  

 

9 749,52 zł 7 799,61zł 

 



Projekty z zakresu TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW zrealizowane przez beneficjentów             

z Gminy Lubień w PROW 2007-2013 

 

Lp. Beneficjent Tytuł operacji Główne działania Wartość całkowita 
projektu 

Kwota 
otrzymanych 

środków 

1 Dariusz Mucha Rozwój działalności gospodarczej- 
usługi budowlane i kamieniarskie. 

 zakupiono wyposażenie do obróbki kamienia, 
robót budowlano-wykończeniowych i 
kamieniarskich.                                                                                                                                                         

 

41 853,46 zł 17 013,00 zł 

2 Ewelina Kiczmal-
Kowal 

 

Zakup koparko-ładowarki w związku                 
z podejmowaniem działalności 
gospodarczej. 

 zakupiono koparko-ładowarkę, 

 utworzono dwa miejsca pracy.                                                                                                 
 

367 656,04 zł 133 604,00 zł 

 

 



Projekty z zakresu ODNOWA I ROZWÓJ WSI zrealizowane przez beneficjentów z Gminy Lubień  

w PROW 2007-2013 

 

Lp. Beneficjent Tytuł operacji Główne działania Wartość całkowita 
projektu 

Kwota 
otrzymanych 

środków 

1 Gmina Lubień Budowa boiska ogólnodostępnego 
rekreacyjnego. 

 wybudowano ogólnodostępne boisko rekreacyjne 
w Skomielnej Białej.                                                                                                                                                        

 

495 070,56 zł 300 054,00 zł 
 

2 Gmina Lubień Przebudowa wraz z rozbudową 
budynku sanitarno-szatniowego klubu 
sportowego „Topór” Tenczyn                           
w miejscowości Tenczyn. 

 wykonano przebudowę i rozbudowę budynku 
sanitarno-szatniowego KS Topór w Tenczynie wraz 
z wykonaniem kompletnych instalacji wewnątrz 
budynku, 

 zagospodarowano teren wokół budynku.                                                                                                                                                         
 

815 365,27 zł 
 

179 423,00 zł 

3 Gmina Lubień Budowa kortu tenisowego 
ogólnodostępnego w miejscowości 
Lubień. 

 wybudowano kort tenisowy ogólnodostępny                     
w miejscowości Lubień koło kompleksu 
sportowego Orlik.                                                                                                                                                         

 

95 724,40 zł 55 290,00 zł 

4 Gmina Lubień Remont chodnika kształtowanie 
obszarów o szczególnym znaczeniu dla 
mieszkańców miejscowości Lubień. 

 wykonano remont chodnika w centrum 
miejscowości Lubień, uwzględniający roboty 
rozbiórkowe, chodnik, zjazdy, odtworzenie 
nawierzchni jezdni, odwodnienie, przejścia dla 
pieszych oraz ściek pochodnikowy.                                                                                                                                                         

 

66 174,00 zł 34 503,50zł 

 

 

 

 



Projekty z zakresu ODNOWA I ROZWÓJ WSI zrealizowane przez beneficjentów z Gminy Tokarnia  

w PROW 2007-2013 

 

Lp. Beneficjent Tytuł operacji Główne działania Wartość całkowita 
projektu 

Kwota 
otrzymanych 

środków 

1 Gmina Tokarnia Modernizacja centrum  wsi.  przeprowadzono modernizację centrum wsi 
Tokarnia, polegającą na wykonaniu alejek, muru 
kaskadowego, zegara słonecznego, ławek, 
oświetlenia placu oraz remont chodnika wzdłuż 
centrum wsi.                                                                                                                                                         

 

597 360,86 zł 266 712,00 zł 

2 Gmina Tokarnia Budowa miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych                                       
w miejscowości Więciorka                                     
i Bogdanówka. 

 wybudowano miejsca postojowe dla samochodów 
osobowych w Bogdanówce i Więciórce.                                                                                                                                                         

 

235 319,45 zł 153 053,00 zł 

3 Gmina Tokarnia Budowa chodnika dla pieszych wraz                
z odwodnieniem w miejscowości 
Skomielna Czarna. 

 wybudowano chodnik dla pieszych wraz                                  
z odwodnieniem w Skomielnej Czarnej.                                                                                                                                                         

 

268 402,59 zł 100 000,00 zł 

 

 


