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PRODUKT 
Miód wie lo kwia to wy z Pa sie ki u Pio tra Woź nia ka z Ko ni ny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monika i Piotr Woź niak  
Ko ni na 317, 34-735 Niedź wiedź 
tel. 606401623

Miód wielokwiatowy jest zwany „królem wśród miodów”. Jest to miód tysiąca kwiatów pozyskiwany 
z zagórzańskich łąk. Powstaje na bazie nektarów zbieranych przez pszczoły z różnych roślin 
miododajnych. W zależności od pory zbiorów oraz kwiatów, z których pszczoły zbierają nektar, miód może 
mieć nieco inną barwę oraz właściwości. Zazwyczaj powstaje na bazie pyłku z kwiatów kwitnących 
w czerwcu, lipcu i sierpniu. Jego kolor ma barwę herbacianą i półpłynna konsystencję (gęsta ciecz), jednak 
w wyniku naturalnego procesu ulega on krystalizacji (wówczas przybiera konsystencję stałą). Miód 
wielokwiatowy powstaje w warunkach najbardziej komfortowych dla pszczół. Korzystają one wówczas 
z dużej różnorodności kwiatów, które znajdują się na naszych, zagórzańskich łąkach. Tak zebrany nektar 
łączy w sobie niezwykle właściwości pożytków pszczelich, a pozyskany miód wyróżnia się bogactwem 
zawartych w nim składników odżywczych.
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INICJATYWA 
Wolontariat międzypokoleniowy  
„Zagórzańskie Centrum Wolontariatu” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sto wa rzy sze nie Kie ru nek Przy -
szłość 
Po rę ba Wiel ka 233, 34-735 Niedź wiedź 
Tel.: 530 321 264; e-mail: 
kierunek.przyszlosc2020@gmail.com  
FB Kierunek Przyszłość

Stowarzyszenie wdrożyło proces działalności Zagórzańskiego Centrum Wolontariatu, którego głównym 
celem jest zwiększenie aktywności społecznej wśród organizacji pozarządowych w partycypacji działań 
dla lokalnych mieszkańców oraz kształtowanie i motywowanie młodego pokolenia do samodzielnego 
rozwoju, planowania przyszłości, właściwego nawiązywania relacji interpersonalnych, umiejętnego 
wykorzystywania czasu, właściwego odnalezienia się w swojej „dorosłości” i otaczającej rzeczywistości 
poprzez czynny udział w Wolontariacie. Ponadto jednym z głównych działań jest podjęcie współpracy 
międzypokoleniowej, która prowadzi do wymiany wiedzy oraz doświadczeń seniorów z młodzieżą co 
aktywizuję oraz integruje mieszkańców trzech samorządów we wspólnym działaniu.  

Ważnym aspektem jest udział członków organizacji, jak i wolontariuszy w spotkaniach doszkalających, 
konferencjach, kursach i praktykach, co pozwoli na dostosowanie planów pracy i działania 
do obowiązujących norm merytorycznych oraz finansowych. 
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USŁUGA 
Oferta turystyczno – rekreacyjna oraz noclegowo 
– gastronomiczna z możliwością rehabilitacji w Ośrodku 
Wypoczynkowo – Konferencyjno – Rehabilitacyjnym 
JANDA RESORT & CONFERENCE 

Janda Resort & Conference 
ul. Pił sud skie go 25, 34-730 Msza na Dol na 
tel: +48 18 331 00 73 
re cep cja@jan da re sort.pl, www.jan da re sort.pl 
IG: jan da_re sort, FB: JANDA Re sort& Con fe ren ce

Oferta Ośrodka obejmuje: zakwaterowanie w komfortowych pokojach dwuosobowych oraz rodzinnych, z łazienką i TV. 
Każdy pokój oraz strefy wspólne zdobią zdjęcia z terenu Zagórzańskich Dziedzin. Do dyspozycji gości jest ogród z basenem 
zewnętrznym, altaną z kominkiem oraz tereny rekreacyjne z możliwością grillowania. Znakomita kuchnia serwuje śniadania 
oraz obiadokolacje w formie bufetu z elementami regionalnej kuchni zagórzańskiej. 

Jedną z sal zdobi autentyczna zagórzańska parzenica, wykonana przez lokalną artystkę. Ma ona służyć gościom jako 
miejsce spotkań i warsztatów z miejscowymi: artystami, rękodzielnikami, producentami oraz gospodyniami w celu 
szerzenia wiedzy o regionie. Wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny może również pełnić funkcję salki kinowej. 

Serce ośrodka to recepcja, gdzie goście oprócz zakwaterowania oraz rezerwacji zabiegów rehabilitacyjnych mogą 
uzyskać liczne informacje, wypożyczyć przewodniki, a także literaturę o regionie i nie tylko. W recepcji działa również Punkt 
sprzedaży produktu lokalnego oraz Zagórzańska księgarenka.  

JANDA RESORT & CONFERENCE stale poszerza swoją ofertę o pobyty pakietowe oraz program „szyty na miarę”, 
uwzględniając atrakcyjne warsztaty partnerów ZAGÓRZAŃSKICH DZIEDZIN.
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USŁUGA 
Pośrednictwo sprzedaży produktów lokalnych „Punkt 
sprzedaży produktulokalnego i Zagórzańska księgarenka”  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cen trum Edu kacji i Roz woju eMKa  
34-734 Ka sin ka Ma ła 660, 
tel. 18-267-01-43, 665-604-121 
e -ma il: em ka.ka sin ka@gma il.com 
www -em ka -ka sin ka. pl

W ofer cie Punk tu znaj du ją się pro duk ty lo kal ne z na sze go re gio nu, pro mu ją ce i mar ku ją ce ja kość i tra dy -
cję: rę ko dzie ło, mio dy, pył ki pszcze le, świe ce z wo sku pszcze le go, ga lan te ria drew nia na zdo bio na za gó rzań -
ski mi wzo ra mi, bre locz ki, fi gur ki drew nia ne, ozdo by świą tecz ne, de ko ra cje itp., a tak że książ ki i al bu my 
o te ma ty ce zwią za nej z re gio nem za gó rzań skim, je go tra dy cja mi, hi sto rią, ję zy kiem, kra jo bra za mi. 
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USŁUGA 
Wakacyjne półkolonie „Podróże po Górze  
– tradycje są ważne” 

Cen trum Edu kacji i Roz woju eMKa  
34-734 Ka sin ka Ma ła 660, 
tel. 18-267-01-43, 665-604-121 
e -ma il: em ka.ka sin ka@gma il.com, www -em ka -ka sin ka. pl

Jed nym z fi la rów pro gra mu pół ko lo nii jest po zna wa nie i kul ty wo wa nie tra dy cji Gó ra li Za gó rzań skich po -
przez zdo by wa nie szczy tów Be ski du Wy spo we go i Gor ców, od kry wa nie lo kal nych cie ka wo stek i hi sto rii 
w ra mach Za gó rzań skich Qu estów, roz wój umie jęt no ści ma nu al nych i po zna wa nie re gio nal nych tra dy cji 
po przez udział warsz ta tach edu ka cyj nych, kul tu ro wych, przy rod ni czych i ku li nar nych.  

Dru gim waż nym ich ele men tem jest co dzien na na uka ję zy ka an giel skie go po przez za ba wę, ćwi cze nia 
w gru pach, roz wią zy wa nie za dań w te re nie.  

Ostat nią czę ścią spo tkań jest aspekt te ra peu tycz ny po przez na ukę sa mo świa do mo ści, współ pra cy 
w gru pie, ak cep ta cji sie bie i in nych człon ków ko lo nii, ra dze nia so bie z emo cja mi i trud ny mi sy tu acja mi, 
Tre ning Umie jęt no ści Spo łecz nych, dba nie o po praw ną po sta wę cia ła i ko rek cję nie pra wi dło wo ści, pro pa -
go wa nie zdro we go sty lu ży cia i upra wia nia spor tów, kul tu rę ży we go sło wa oraz tre nin gi uważ no ści i re lak -
sa cji w opar ciu o ćwi cze nia od de cho we, me dy ta cje i min ful ness 
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USŁUGA 
Oferta edukacyjna „Zagórzańskie smaki” – warsztaty 
gotowania tradycyjnych potraw kuchni zagórzańskiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ko ło Gospo dyń Wiej skich  
Śwar ne Bab ki 
Łę to we 77, 34-733 Msza na Górna 
tel. 735750865,  
bar ba ra tro mi czak@op.pl, 
FB: KGWLetowe

W trak cie warsz ta tów uczest ni cy po zna ją tra dy cyj ne po tra wy re gio nu Za gó rzan. Wspól nie z pro wa dzą cy mi 
ugo tu ją dwie spo śród czte rech po traw za gó rzań skich tj. klu ski roz gar ny wa ne zwa ne sap ką, zu pa z kar pie li 
na mle ku, pie ro gi z su szo ny mi śliw ka mi, ko łacz ra zo wy na sło no. Po tra wy te uzy ska ły wpis na Li stę Pro duk -
tów Tra dy cyj nych. Pod czas za jęć uży wa ne są pro duk ty z wła snych upraw, na tu ral ne, nie prze two rzo ne.  

Go spo dy nie pro wa dzą warsz ta ty w stro jach re gio nal nych, sto ły bie siad ne de ko ru ją kwia ta mi i zio ła mi, 
a przy go to wa ne pod czas warsz ta tów po tra wy ser wu ją w gli nia nych i drew nia nych na czy niach.  

Uczest ni cy za jęć nie tyl ko uczą się go to wa nia tra dy cyj nych, zdro wych po traw, ale rów nież po zna ją pro -
duk ty wy ko rzy sty wa ne do ich przy go to wa nia oraz zio ła słu żą ce ja ko przy pra wy. Zy sku ją też wie dzę o hi -
sto rii kuch ni za gó rzań skiej.
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USŁUGA 
Oferta turystyczno – rekreacyjna w Bazie Szkoleniowo  
– Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasince Małej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krakow ski Szkol ny Ośro dek Spor towy  
Ba za Szko le nio wo – Wypoczyn kowa  
Lubo goszcz w Ka sin ce Ma łej 
www.lu bo goszcz.pl tel. 18 331 30 01, 664 121 196, 18 331 34 92 

Baza „Lubogoszcz” położona jest z dala od hałaśliwych ulic, pośród lasu, w sercu Beskidu Wyspowego. 
Oferuje: 3 budynki całoroczne z pełnym węzłem sanitarnym, 15 domków kempingowych z sanitariatami 

w budynkach głównych, stołówkę (możliwość degustacji tradycyjnych potraw zagórzańskich). 
Dla gości dostępna jest doskonała infrastruktura do zajęć fizycznych – zarówno w plenerze (boiska 

sportowe do badmintona, siatkówki, koszykówki i piłki nożnej) jak i w budynku, w którym mieszczą się sala 
dydaktyczna i mini sala gimnastyczna. W Bazie przygotowane jest specjalne miejsce do rozpalania ogniska.  

Ponadto można tutaj skorzystać z: oferty Zagórzańskich Dziedzin (warsztaty, questy), lekcji edukacyjnych, 
wycieczek fakultatywnych, Leśnej Ścieżki Edukacyjnej Lubogoszcz, górskiej ścieżki rowerowej. 

W Bazie organizowane są m. in. półkolonie, kolonie zimowe i letnie oraz imprezy sportowo – rekreacyjne.
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USŁUGA  
Oferta edukacyjna – Zagórzańskie warsztaty taneczno 
– muzyczne „Pieca zadym nie troncojcie”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stowarzyszenie Miłośników Kultury  
Góralskiej Pod Cyrlom z Olszówki  
Ol szów ka 221, 34-730 Msza na Dol na 
pod cyr lom@gma il.com 
d.ko sciel niak8@gma il.com, tel. 889-651-633 

Poprzez naukę autentycznego tańca z okolic wsi Olszówka, przekazywanego z pokolenia na pokolenie, 
można zagłębić się w kulturze i tradycji Regionu Zagórzańskiego. W warsztatach mogą uczestniczyć 
dzieci, młodzież, dorośli, a także osoby z niepełnosprawnościami. Możliwe jest ich przeprowadzenie przy 
muzyce granej „na żywo” przez rodzinną kapelę "Kościelnioki" lub muzyce z nośnika bezprzewodowego.


