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Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, realizuje projekt pt. „Promocja lokalnych

walorów i produktów poprzez organizację cyklu przedsięwzięć o charakterze promocyjno

rekreacyjnym”,  finansowany ze środków EFRROW, w ramach działania „Małe Projekty” -

„413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2007-2013.

Celem zadania jest  poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwój tożsamości

społeczności lokalnej poprzez promocję lokalnych walorów i produktów Gminy Laskowa i Stowarzyszenia „Na

Śliwkowym  Szlaku”  oraz  stworzenie  warunków do  spędzania  wolnego  czasu,  rozwijania  pasji,  talentów i

aktywnych postaw społecznych.

W ramach projektu zostaną zorganizowane trzy wydarzenia, imprezy kulturalno - artystyczne, których

tematyka będzie poświęcona walorom i produktom lokalnym obszaru.

Realizacja  projektu  będzie rozciągnięta w czasie.  Rozpocznie się od karnawałowego kolędowania,

poprzez wiosenny wyjazd studyjny, skończywszy na letnim konkursie kulinarnym.

Imprezy  te  są  otwarte  dla  mieszkańców  Gminy  Laskowa.  Do  udziału  w  projekcie  zapraszam

przedstawicieli  (członków  KGW,  działaczy  kultury)  z  pozostałych  Gmin  LGD  „Na  Śliwkowym  Szlaku”.

Zaprezentują oni walory i produkty lokalne ze swojego regionu, dostarczą informacji, na podstawie których

zostanie sporządzony informator o produkcie lokalnym, jego dostępności,  powstanie swego rodzaju oferta

informacyjno-handlowa.  Zostanie  wydana  broszura  informująca  o  walorach  i  produktach  lokalnych  Gminy

Laskowa i Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”.

W związku  z  czym proszę o  przygotowanie  informacji  i  zdjęć  dot.  walorów i  produktów lokalnych

Państwa Gminy i przesłanie ich w terminie do dnia 29 stycznia 2014 roku na adres GOKSiT w Laskowej:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Laskowej, 34-602 Laskowa 700, email gok.laskowa@xl.wp.pl.

Informuję również, iż w ramach w/w projektu dnia 29 stycznia 2014 roku o godzinie 1400  w Dworku

„Victoria”  w Ujanowicach zostanie zorganizowana pierwsza z zaplanowanych imprez,  na którą serdecznie

zapraszam czterech przedstawicieli Państwa Gminy. W załączniku przesyłam zaproszenie i kartę zgłoszenia,

którą należy wypełnić i odesłać do GOKSiT w Laskowej do dnia 22 stycznia 2014 roku.

Podczas imprezy odbędzie się prezentacja i degustacja lokalnych produktów, w związku z czym proszę

o przygotowanie i zabranie ze sobą w celach promocyjnych produktów z Państwa Gminy.

             Z poważaniem

Stanisława Niebylska


