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OD WYDAWCY

Drodzy Czytelnicy,    
     

Za nami okres wakacyjny a  wraz 
z  jego zakończeniem przygotowaliśmy 
dla Państwa kolejny numer Magazynu 
Lokalnego Korony Sądeckiej. Za 
nami wypełniony pracą czas, który 
zaowocował zakończeniem naborów 
na projekty grantowe. W  ramach 
tych projektów zaplanowana alokacja 
środków 640.000,00 zł., skierowana była między innymi do organizacji pozarządowych, które 
są ważnym elementem w  rzeczywistości lokalnej, zaspakajają potrzeby mieszkańców oraz 
podejmują wiele ciekawych inicjatyw dla społeczności lokalnej.

Miniony okres to również pomyślny wynik zakończonej realizacji operacji własnej Akademia 
Ekonomii Społecznej „Korony Sądeckiej”. Ponadto zakończono realizację projektu „Aktywni 
seniorzy”, finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. 
Dużym sukcesem LGD jest pozyskanie środków unijnych na otwarcie przedszkola i żłobka. 
Na ten moment zostało już otwarte Przedszkole w Kamionce Wielkiej, a kolejne w Paszynie 
jest w trakcie przygotowań do użytku. Na etapie końcowym są prace wykończeniowe żłobka 
w Biczycach Dolnych, którego otwarcie planuje się na przełomie listopada-grudnia 2017 roku. 
LGD „Korona Sądecka” jest również inicjatorem założonej Spółdzielni Socjalnej „PUCUŚ” , 
o której więcej informacji znajdziecie Państwo w dalszej części magazynu. 

Wywiad z Wójtem Gminy Chełmiec Panem Bernardem Stawiarskim oraz z Burmistrzem 
Miasta Grybów Panem Pawłem Fyda to rozmowy, do których przeczytania gorąco Państwa 
zachęcamy.

Wraz z rozpoczętym rokiem szkolnym dla efektywnej nauki przygotowaliśmy dla uczniów 
przydatne porady ortograficzne oraz plan lekcji. 

Zachęcamy do lektury.
W imieniu Zespołu LGD 
Marcin Bulanda – Prezes

Marcin	Bulanda	–	Prezes	LGD	„Korona	Sądecka”
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AKTUALNOŚCI

AKTYWNI SENIORZY W GMINIE CHEŁMIEC

Lokalna	Grupa	Działania	„Korona	Sądecka”	zrealizo-
wała	kolejne	zaplanowane	w ramach	projektu	„Ak-
tywni	 seniorzy”	 zadanie	 pn.	 „Organizacja	 pieszych	

wędrówek	–	piesza	wycieczka	z instruktorem	nordic	wal-
king	zakończona	ogniskiem”.	

Powyższe	wydarzenie	odbyło	się:	dnia	2	maja	w miejsco-
wości	Librantowa,	13	maja	w miejscowości	Wielopole	oraz	
20	maja	w miejscowości	Piątkowa.	W spotkaniach	uczestni-
czyli	mieszkańcy	gminy	Chełmiec	w wieku	55+.	Uczestnicy	
projektu	otrzymali	sprzęt	sportowy	–	kije	do	nordic	walking,	
łącznie	wręczono	75	kompletów	ww.	sprzętu.	

Głównym	celem	tego	zadania	było	zaznajomienie	na-
szych	 seniorów	 z  techniką	 nordic	 walking.	 Instruktor	
przeprowadził	 instruktaż,	 następnie	 uczestnicy	 udali	 się	
w pierwszy	profesjonalny	marsz	po	okolicy	delektując	się	
pięknymi	widokami,	świeżym	powietrzem,	wspólnym	to-
warzystwem.	Wędrówka	 zakończyła	 się	 ogniskiem	 połą-
czonym	z pieczeniem	kiełbasek.	

Kontynuacją	 doskonalenia	 techniki	 nordic	 walking	
był	zorganizowany	w miesiącu	sierpniu	wyjazd	dla	trzech	
grup	 do	 gospodarstwa	 pasiecznego	 „Sądecki	 Bartnik”	
w Stróżach.	Podczas	wyjazdów	uczestnicy	nie	tylko	mo-
gli	popracować	nad	swoją	kondycją	ruchową	ale	również	
zwiedzali	skansen,	skorzystali	z wykładów	nt.	Pszczelar-
stwa,	 a  także	wspólnie	 spędzili	 czas	 z  dala	 od	 codzien-
ności.	Nie	 obyło	 się	 bez	 degustacji	miodów	 i  zjedzenia	
smacznego	obiadu.

Dbając	o aktywność	fizyczną	naszych	seniorów	zapro-
ponowaliśmy	tej	grupie	mieszkańców	gminy	udział	w za-
jęciach	na	basenie	prowadzonych	przez	instruktora,	które	
odbyły	się	na	przełomie	maja	i czerwca.	Udział	w tej	for-
mie	 wsparcia	 wzięli	 mieszkańcy	 Piątkowej,	 Librantowej,	
Wielopola	i okolic.	Również	ta	forma	zajęć	bardzo	przypa-
dła	do	gustu	seniorom	z Gminy	Chełmiec.

Aby	nie	zapomnieć	o kulturalnej	sferze	seniorów,	przy-
gotowano	 dla	 nich	 kolejne	 wydarzenie	 pn.	 „Taniec	 jako	
forma	aktywności	 ruchowej”.	 Imprezy	odbyły	 się	w Wie-
lopolu	w dniu	17	czerwca	oraz	w Librantowej	w dniu	26	
lipca.	Główną	atrakcją	tych	wydarzeń	był	występ	zespołów	
regionalnych	 oraz	 regionalnego	 zespołu	wokalnego	wraz	
z wodzirejem.	Podczas	imprez	przygotowano	wiele	cieka-
wych	atrakcji	nie	tylko	dla	seniorów	ale	również	dla	całych	
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PIERWSZA W POWIECIE SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PUCUŚ”

rodzin.	Nasi	seniorzy	byli	bardzo	aktywnie	zaangażowani	
w  przygotowania	 tych	wydarzeń	 a  potem	 bardzo	 licznie	
w nich	uczestniczyli.	

Przypominamy,	 że	 wszystkie	 te	 działania	 nie	 byłyby	
możliwe	do	zrealizowania	gdyby	nie	uzyskano	dofinanso-
wania	w ramach	I Edycji	Budżetu	Obywatelskiego.

Dziękujemy	wszystkim	gościom	oraz	wójtowi	gminy	za	
udział	w tych	wydarzeniach	kulturalnych.

LGD	„KORONA	SĄDECKA”

„Zadanie	finansowane	z	budżetu	Województwa	Małopolskiego	w	ramach	I	edycji	Budżetu	Obywatelskiego	Województwa	Małopolskiego”

Pomysł	założenia	Spółdzielni	Socjalnej	„Pucuś”	zro-
dził	 się	 od	 wieloletnich	 Partnerów	 przy	 realizacji	
projektów	unijnych	jakimi	są	Gmina	Chełmiec	oraz	

LGD	 „KORONA	 SĄDECKA”.	 To	 właśnie	 osoby	 prawne	
działające	na	rzecz	społeczności	lokalnej	włączą	się	w rein-
tegracje	zawodową	i społeczną	mieszkańców.

Inicjatywa	założenia	Spółdzielni	Socjalnej	„Pucuś”	spo-
tkała	się	z pozytywnym	odzewem	Rady	Gminy	Chełmiec	
jak	również	członków	Walnego	Zebrania	LGD	„KORONA	
SĄDECKA”	 co	potwierdzają	 uchwały	 o  założeniu	przed-
siębiorstwa	 społecznego.	Oczywiście	 założenie	 spółdziel-
ni,	jej	funkcjonowanie	oraz	wypracowanie	zysku	wiąże	się	
z wkładem	finansowym	 jaki	 jest	niezbędny	do	przygoto-
wania	stanowisk	pracy	i zakupu	niezbędnych	maszyn.

W  związku	 z  powyższym	wyszukano	możliwości	 po-
zyskania	 wsparcia	 szkoleniowo-doradczego	 przed	 udzie-
leniem	wsparcia	finansowego	na	utworzenie	miejsc	pracy	
w  nowym	 przedsiębiorstwie	 społecznym.	 Szkolenie	 oraz	
doradztwo	dało	możliwość	szerszego	zapoznania	się	z te-
matyką	przedsiębiorstwa	społecznego	oraz	formami	wspar-
cia	finansowego	z jakiego	można	skorzystać	przy	zakłada-
niu	 spółdzielni.	Otóż	w  ramach	Regionalnego	Programu	
Operacyjnego	 Województwa	 Małopolskiego	 2014-2020,	
działania	9.3	Wsparcie	ekonomii	społecznej.	Spółdzielnia	
Socjalna	„PUCUŚ”	na	zatrudnienie	5	pracowników	otrzy-
ma	wsparcie	finansowe	w wysokości	104 712,30 zł.	Dodat-
kowo	na	zabezpieczenie	składek	ZUS	i US	z tak	zwanego	
wsparcia	pomostowego	spółdzielnia	otrzyma	69 375,00 zł.

Ważnym	 aspektem	 jest	 również	 możliwość	 wsparcia	
szkoleniowego	już	zatrudnionych	pracowników	przez	wy-
kwalifikowanych	trenerów.	Spółdzielnia	Socjalna	„Pucuś”,	
która	niebawem	zostanie	sformalizowana,	o takie	dofinan-
sowanie	 się	 stara	 i  otrzymała	 wstępną	 akceptację	 doku-

mentów	złożonych	w ramach	konkursu.
Czym	się	będzie	zajmować	„PUCUŚ”	?	Jak	sama	nazwa	

wskazuje	będzie	to	podmiot	odpowiedzialny	za	porządek	
i ład	a dokładnie,	zajmujący	się	czyszczeniem,	konserwacją	
i pielęgnacją	orlików,	boisk	sportowych	oraz	małej	 infra-
struktury	 na	 obszarze	 całej	 Polski.	 Ponadto	 usługi	 pielę-
gnacji	będą	również	stosowane	u indywidualnego	klienta	
doprowadzając	ogrody	do	należytego	porządku	oraz	pielę-
gnacji	znajdujących	się	w nich	roślin.

Alternatywą	na	okres	zimowy	będzie	odśnieżanie	chod-
ników,	parkingów	oraz	prace	porządkowe	na	trasach	bie-
gowych	i terenach	sportów	zimowych.	Również	planuje	się	
drobne	prace	remontowe	szkół,	przedszkoli,	żłobków	oraz	
innych	obiektów,	które	w zimie	będą	stanowić	dodatkową	
usługę	zarobkową	spółdzielni.	Do	prac	opisanych	powyżej	
zakupiony	zostanie	niezbędny	specjalistyczny	sprzęt	tj.:
 ■ profesjonalna	maszyna	do	pielęgnacji	boisk	sztucznych	
składający	 się	 z  ciągnika	 jednoosiowego,	 zamiatarki	
z pojemnikiem,	równiarka	rotacyjna,	nośnik	narzędzi,	
brona	aktywna,	szczotka	wczesująca,	
 ■ kosiarka,	
 ■ lemiesz	do	kosiarki	traktorowej,	
 ■ odśnieżarka,	
 ■ narzędzia	ogrodnicze	–	w skład	których	wchodzić	będą	
łopata	 grabki	do	 liści,	 grabie	uniwersalne,	 trzonek	do	
grabi,	szpadel,	siekierka,	sekator	nożycowy	mały	i duży,	
szczotka	 uniwersalna,	 siekierka,	 rękawice	 ochronne,	
taczki	–	2	komplety,	
 ■ urządzenie	 wielofunkcyjne	 –	 składające	 się	 z  akceso-
riów	do	podkaszania	trawy,	obcinania	żywopłotu,	krze-
wów,	drzew,	a także	usuwania	zarośli,	
 ■ podcinarka	do	trawy,	
 ■ myjka	 ciśnieniowa	 karcher	 –	 posiada	 akcesoria	 takie	
jak:	lanca,	szczotka,	pistolet,	myjka,	wąż	wysokociśnie-
niowy,	adapter	do	węża,	
 ■ odkurzacz,	
 ■ opryskiwacz,	
 ■ drabina,	
 ■ samochód	do	przewozu	zespołu	oraz	narzędzi.	
Spółdzielnia	Socjalna	„Pucuś”	rozpocznie	prace	od	li-

stopada	bieżącego	roku.
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PROJEKT „RÓWNY START DLA KAŻDEGO  
MALUCHA” – przedszkola w Kamionce Wielkiej  
i Paszynie

Projekt	„Równy	start	dla	każde-
go	 Malucha”	 realizowany	 jest	
przez	 LGD	 Korona	 Sądecka	

w  partnerstwie	 z  Gminą	 Chełmiec	
i  Gminą	 Kamionka	 Wielka	 z  Euro-
pejskiego	 Funduszu	 Społecznego	
w  ramach	 Regionalnego	 Programu	
Operacyjnego	 Województwa	 Mało-
polskiego	 na	 lata	 2014–2020,	 10.	Oś	
Priorytetowa	Wiedza	 i  kompetencje,	
Działanie	 10.1	 Rozwój	 kształcenia	
ogólnego,	 Poddziałanie	 10.1.2	 Wy-
chowanie	przedszkolne	–	SPR.

Tytuł projektu: „Równy start dla 
każdego Malucha”.

Okres realizacji: 01.07.2017 – 
31.12.2018.

Opis i  cele projektu:	 Projekt	
„Równy	 start	 dla	 każdego	 Malu-
cha”	 ma	 na	 celu	 zwiększenie	 liczby	
miejsc	 wychowania	 przedszkolnego	
oraz	 rozszerzenie	 oferty	 edukacyj-
nej	 przedszkoli	 z  terenu	 wojewódz-
twa	 małopolskiego	 poprzez	 utwo-
rzenie	 3	 Oddziałów	 Przedszkolnych	
(2	w Gminie	Chełmiec,	 1	w Gminie	
Kamionka	 Wielka),	 oraz	 realizację	
w okresie	VII	2017	–	XII	2018	nastę-
pujących	zadań:
 ■ utworzenie	 Oddziału	 Przedszkol-
nego	 w  Publicznym	 Przedszkolu	
przy	 Zespole	 Szkół	 Podstawo-
wo-Gimnazjalnych	 w  Kamionce	
Wielkiej,	
 ■ utworzenie	 Niepublicznego	
Przedszkola	 Integracyjnego	„Kra-
ina	Przygód”	w Paszynie,
 ■ doposażenie	infrastruktury,
 ■ realizację	zajęć	dodatkowych,
 ■ doskonalenie	 kompetencji	 na-
uczycieli.
Wsparciem	 w  okresie	 realiza-

cji	 projektu	 zostaną	objęte	 74	osoby,	
w tym:
 ■ 72	 dzieci	 (37K	 i  35M)	 w  wieku	
3-4	 lat	 –	 22	 Uczniów/Uczennic	
Publicznego	 Przedszkola	 przy	
Zespole	 Szkół	 Podstawowo-Gim-
nazjalnych	 w  Kamionce	 Wielkiej	

i  50	 Uczniów/Uczennic	 Niepu-
blicznego	Przedszkola	 Integracyj-
nego	 „Kraina	 Przygód”	 w  Paszy-
nie,
 ■ 2	 nauczycielki	 (2K)	 zatrudnione	
w Oddziale	Przedszkolnym	w Ka-
mionce	Wielkiej.

Zadania realizowane w  ramach 
projektu:
 ■ Utworzenie	dwóch	oddziałów	nie-
publicznego	przedszkola	w Paszy-
nie	–	Gmina	Chełmiec.
 ■ Rozszerzenie	 oferty	 placówki	
przedszkolnej	w Paszynie	o zajęcia	
zwiększające	 szanse	 edukacyjne	
dzieci:
•	 Zajęcia	stymulujące	rozwój	po-

znawczo-ruchowy	–	rytmika,
•	 Zajęcia	z języka	angielskiego,
•	 Zajęcia	 stymulujące	 rozwój	

zdolności	manualnych	–	plasty-
ka,

•	 Zajęcia	 stymulujące	 rozwój	
społeczno-ruchowy	–	taniec,

•	 Zajęcia	 specjalistyczne	 –	 logope-
dia,

•	 Zajęcia	specjalistyczne	indywi-
dualne	z psychologiem,

•	 Zajęcia	specjalistyczne	indywi-
dualne	–	hipoterapia,

•	 Zajęcia	specjalistyczne	indywi-
dualne	–	dogoterapia.

 ■ Utworzenie	 nowego	 oddziału	
w  Publicznym	 Przedszkolu	 przy	
Zespole	 Szkół	 Podstawowo-Gim-
nazjalnych	 w  Kamionce	 Wielkiej	
–	Gmina	Kamionka	Wielka.
 ■ Rozszerzenie	 oferty	 placówki	
przedszkolnej	 w  Kamionce	Wiel-
kiej	 o  zajęcia	 zwiększające	 szanse	
edukacyjne	dzieci:
•	 Zajęcia	stymulujące	rozwój	po-

znawczo-ruchowy	 –	 rytmika/
taniec,

•	 Zajęcia	z języka	angielskiego,
•	 Zajęcia	 stymulujące	 rozwój	

zdolności	manualnych	–	plasty-
ka,

•	 Zajęcia	 z  gimnastyki	 korekcyj-
nej,

•	 Zajęcia	 specjalistyczne	–	 logo-
pedia,

•	 Zajęcia	specjalistyczne	indywi-
dualne	–	logopedia,

•	 Zajęcia	specjalistyczne	indywi-
dualne	z psychologiem.

 ■ Rozwój	kompetencji	 i umiejętno-
ści	nauczycieli.

Realizacja	ww.	zadań	i celów	pozwoli	
na	stworzenie	nowych	miejsc	przedszkol-
nych	 lub	 dostosowanie	 istniejących	 do	
potrzeb	 dzieci	 z  niepełnosprawnościa-
mi	 oraz	 rozszerzenie	 oferty	 dodatkowej	
ośrodków	wychowania	przedszkolnego.
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AKADEMIA EKONOMII SPOŁECZNEJ  
KORONY SĄDECKIEJ

Miło	 nam	 Państwa	 poinformować,	 iż	 LGD	 „Ko-
rona	 Sądecka”	 w  ramach	 operacji	 własnej	 zre-
alizowała	projekt	pn.	„Akademia Ekonomii Spo-

łecznej Korony Sądeckiej”	 współfinansowany	 ze	 środków	
Unii	Europejskiej	w ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich	 na	 lata	 2014-2020,	 poddziałanie	 „Wsparcie	 na	
wdrażanie	 operacji	 w  ramach	 strategii	 rozwoju	 lokalne-
go	 kierowanego	 przez	 społeczność”.	Celem	projektu	 było	
pogłębienie	 wiedzy	 w  zakresie	 ekonomii	 społecznej	 oraz	
stworzenie	warunków	do	rozwoju	przedsiębiorczości	spo-
łecznej	 na	 obszarze	 LGD	 „Korona	 Sądecka”	 .	W  ramach	
projektu	 przeprowadzono	 szereg	 inicjatyw	 takich	 jak:	
szkolenie	 pn.	 „Menadżer	 Ekonomii	 Społecznej”,	 wizyta	
studyjna	 w  przedsiębiorstwie	 socjalnym	 oraz	 promocja	
idei	 i mechanizmów	ekonomii	 społecznej	podczas	wyda-
rzeń	lokalnych.	

W dniach	 7-8	 czerwca	 2017	 roku	w Chełmcu	odbyło	
się	szkolenie	pn.	„Menadżer	Ekonomii	Społecznej”.	Szko-
lenie	to	przeprowadził	wysokiej	klasy	specjalista	z zakresu	
ekonomii	 społecznej	 Pan	Waldemar	 Żbik.	 Tematy	 poru-
szane	 w  ramach	 tych	 zajęć	 obejmowały	 szereg	 istotnych	
zagadnień	 m.in.	 przedstawienie	 różnych	 form	 prawnych	
podmiotów	ekonomii	społecznej,	zasad	ich	funkcjonowa-
nia	oraz	możliwości	wsparcia.	W szkoleniu	uczestniczyło	
20	 osób:	 m.in.	 pracownicy	 biura,	 pracownicy	 jednostek	
samorządu	 terytorialnego	 a  także	 osoby	 bezrobotne	 oraz	
korzystające	z pomocy	społecznej	wskazane	przez	doradcę	
zawodowego.

Rezultatem	 naszego	 wyjazdu	 było	 także	 nawiąza-
nie	 kontaktów	 oraz	 wymiana	 doświadczeń	 i  informacji	
z  podmiotami	 działającymi	 w  sektorze	 przedsiębiorstw	
społecznych.	

Promowanie	idei	i mechanizmów	ekonomii	społecznej	
w  gminach	 obszaru	 LGD	 oraz	Mieście	 Grybów	 podczas	
wydarzeń	lokalnych,	to	niewątpliwie	inicjatywa,	która	po-
zwoliła	szeroko	rozpowszechnić	temat	Ekonomii	Społecz-
nej.	Wydarzenia	lokalne	o których	mowa	to:
 ■ 02	 lipca	 2017	 roku	 „Biesiada	 u  Bartnika”	 w  Stróżach	
w gminie	Grybów
 ■ 09	 lipca	2017	roku	„Lato	w Dolinie	Kamionki”	w Ka-
mionce	Małej,	gmina	Kamionka	Wielka
 ■ 23	lipca	2017	roku	„Imieniny	Gminy	Chełmiec”	w miej-
scowości	Chełmiec,	gmina	Chełmiec
 ■ 10	września	2017	roku	„Jesień	Grybowska”	w Mieście	
Grybów.

Podczas	 tych	 wydarzeń	 zostały	 przeprowadzone	 kon-
kursy	skierowane	do	dzieci	pn.	„Zaprojektuj logo, nazwę 
i  hasło reklamowe przedszkola i  żłobka działającego 
jako spółdzielnia socjalna”,	 a  także	konkursy	dla	 rodzin	
pn.	 „Nasz pomysł na spółdzielnie socjalną”.	Uczestnicy	
konkursów	wykazali	 się	 dużą	 kreatywnością	 oraz	wiedzą	
z  zakresu	 ekonomii	 społecznej.	 Piękne	 prace	 plastyczne	
z  konkursu	 dla	 dzieci	 budziły	 podziw	 jury	m.in.	 ,,Weso-
ła	karuzela”,	„Bajeczny	zakątek”,	 ,,Bajkowy	Świat”,	 ,,Przed-
szkole	Małego	Lacha”,	,,Z misiem	przez	świat”,	,,Słoneczna	
kraina”.	Również	w konkursie	dla	rodzin	znalazło	się	wiele	
ciekawych	pomysłów	na	 spółdzielnie	 socjalną	m.in.	 ,,Po-
dróż	za	jeden	uśmiech”,	,,Rozwiń	swoje	skrzydła	z kwiata-
mi”,	„	Igła	z nitką”,	 ,,Tatarski	raj”,	 ,,Mój	ogród”,	 ,,Centrum	
Kultury	Regionalnej”,	,,Bajkowy	Świat”,	,,Czas	zabawy”	oraz	

Szkolenie	pn.„Menadżer	Ekonomii	Społecznej”

Wizyta	studyjna	w	Spółdzielni	Socjalnej	„Pod	Jodłami”

Po	przyswojeniu	wiedzy	merytorycznej	dla	jej	uzupeł-
nienia	 wszyscy	 uczestnicy	 szkolenia	 w  dniu	 13	 czerwca	
2017	 roku	wybrali	 się	 na	 wizytę	 studyjną	 w  ramach	 do-
brych	 praktyk	 do	 Spółdzielni	 Socjalnej	 „Pod	 Jodłami”	
w miejscowości	Kakonin	w powiecie	kieleckim.	
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wiele	 innych.	Zwycięzcy	 konkursów	otrzymali	 cenne	na-
grody	m.in	rower,	basen,	namiot,	tablet	i wiele	innych.	

Uczestnicy	tychże	wydarzeń	mieli	nie	tylko	okazję	spróbo-
wania	swoich	sił	w konkursach,	ale	także	włączenia	się	w zaba-
wę	jaką	były	bezpłatne	warsztaty,	różniące	się	formą	w zależ-
ności	od	wydarzenia.	Otóż	podczas	XXVI	Biesiady	u Bartnika	
w  Stróżach	 odbywały	 się	warsztaty	mydlarskie	 prowadzone	
przez	pracowników	FAJNEJ	Spółdzielni	Socjalnej	z Katowic.	
Osoby	biorące	udział	w tej	atrakcji	miały	niecodzienną	oka-
zję	zaobserwowania	procesu	wyrobu	mydła,	jak	również	same	
tworzyły	własny,	niepowtarzalny	produkt	mydlany.	Podczas	
festynu	 ,,Lato	w Dolinie	Kamionki”	 oraz	 ,,Imieniny	Gminy	

Nagrody

Konkurs	dla	rodzin Konkurs	dla	dzieci

Warsztaty	mydlarskie Prace	konkursowe

Chełmiec’”	 możliwe	 było	 uczestnictwo	 w  warsztatach	 pie-
czenia	chleba	prowadzonych	przez	pracowników	Spółdzielni	
Socjalnej	DOBRA	EKONOMIA	z województwa	warmińsko-
-mazurskiego.	Uczestnicy	tychże	warsztatów	mieli	niepowta-
rzalną	okazję	by	przygotować	unikalny	chleb	pod	okiem	fa-
chowca	oraz	zabrania	go	ze	sobą	do	domu.

Ostatnie	 wrześniowe	 wydarzenie	 jakim	 była	 „Jesień	
Grybowska”	 to	 warsztaty	 ozdabiania	 przedmiotów	 tech-
niką	decoupage,	poprowadzone	przez	Panie	ze	Spółdzielni	
Socjalnej	„Pod	Jodłami”,	które	kilka	miesięcy	wcześniej	go-
ściły	nas	podczas	wyżej	opisanej	wizyty	studyjnej.	

Warsztaty	te	dały	uczestnikom	możliwość	spróbowania	
swoich	 sił	w  rękodziele,	 jakim	 jest	 ozdabianie	przedmio-
tów,	a następnie	zabranie	efektów	swojej	pracy	do	domu.

Imprezy	 budziły	 zainteresowanie	 nie	 tylko	 lokalnych	
mieszkańców,	 ale	 również	 turystów	 chętnie	 odwiedzają-
cych	obszar	LGD	„Korona	Sądecka”.	

Na	każdej	z imprez	nasze	stoisko	promocyjno-informacyj-
ne	wzbogacone	było	lokalnymi	potrawami	przygotowanymi	
przez	 Koło	 Gospodyń	 Wiejskich	 oraz	 atrakcją	 malowania	
twarzy	dla	dzieci.	Dodatkowo	konsultacje	i porady	w zakła-
daniu	przedsiębiorstw	społecznych	udzielał	doradca	z zakresu	
ekonomii	społecznej	Pan	Sławomir	Nawrot	oraz	Pan	Bob	Ka-
miński	z FAJNEJ	Spółdzielni	Socjalnej.	Raz	jeszcze	dziękuje-
my	organizatorom	za	zaproszenie	i miłe	przyjęcie.

Biesiada u Bartnika
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Warsztaty	pieczenia	chleba

Konkurs	dla	dzieci	–	rozdanie	nagród

Konkurs	dla	rodzin	–	rozdanie	nagród Prace	konkursowe

Konkurs	dla	dzieci Malowanie	twarzy Konkurs	dla	rodzin

Rozdanie	nagród	w	konkursie	dla	rodzin

Lato w Dolinie Kamionki
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Prace	konkursowe

Warsztaty	pieczenia	chleba

Warsztaty	pieczenia	chleba

Konkurs	dla	dzieci	–	rozdanie	nagród

Konkurs	dla	dorosłych	–	rozdanie	nagród

Konkurs	dla	dzieci Konkurs	dla	dzieci

Imieniny Gminy Chełmiec
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Jesień Grybowska

Degustacja	potraw Prace	konkursowe

Warsztaty	decoupage Warsztaty	decoupage

Konkurs	dla	rodzinKonkurs	dla	dzieci

Konkurs	dla	dzieci	–	rozdanie	nagród Konkurs	dla	rodzin	–	rozdanie	nagród

Magazyn Lokalny Korony Sądeckiej • Nr 11 (wrzesień) 2017
11



GRANTY NA OFERTĘ KULTURALNĄ
W odpowiedzi	na	nabór	wniosków	nr	1/2017/G	wpłynęło	13	wniosków,	 

z czego	12	grantobiorców	zostało	wybranych	do	dofinansowania.	 
Jeden	wniosek	nie	spełniał	warunków	wstępnej	oceny	wniosków.	

Tabela 1. Lista grantobiorców wybranych (dotyczy naboru 1/2017/G – Oferta Kulturalna)

Lp. Imię	i nazwisko/Na-
zwa	Wnioskodawcy

Numer	iden-
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producenta
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1. Gminny	Ośrodek	
Kultury	w Grybowie 065764840 Powitanie	Lata	–	organizacja	imprezy	

kulturalnej	na	obszarze	LGD
09.08.2017,	
godz.	9:50 GR/1/2017/G/5 17	938,00	zł Tak Tak 12 Tak 17	938,00	zł Tak

2.

GMINNY	OŚRO-
DEK	KULTURY	
W CHEŁMCU	z sie-
dzibą	w Klęczanach

063189071
„Imieniny	Miasta	Chełmiec”	–	orga-
nizacja	imprezy	prezentującej	lokalną	
twórczość

18.07.2017,	
godz.11.20 GR/1/2017/G/1 26	000,00	zł Tak Tak 11 Tak 26	000,00	zł Tak

3.

Gminne	Stowarzy-
szenie	Wspierania	
Aktywności	Lokalnej	
w Chełmcu

072720833
Zakup	gitar	oraz	organizacja	zajęć	
muzycznych	dla	dzieci	i młodzieży	
z obszaru	LGD.

09.08.2017,	
godz.	8:20 GR/1/2017/G/4 7	553,00	zł Tak Tak 11 Tak 7	553,00	zł Tak

4. Ochotnicza	Straż	Po-
żarna	w Librantowej 067861273

Wyjazd	Orkiestry	Dętej	z Libran-
towej	na	Międzynarodowy	Festiwal	
Muzyczny	oraz	doposażenie	w stroje	
i instrumenty.

10.08.2017,	
godz.14:11 GR/1/2017/G/7 30	000,00	zł Tak Tak 11 Tak 30	000,00	zł Tak

5. Stowarzyszenie	
Razem	dla	Kultury	 067867493

„Fenomen	Paszyński”	–	wydanie	
publikacji	o rzeźbach	Paszyńskich	
oraz	ich	twórcach	połączona	z kon-
ferencją.	

11.08.2017	,	
godz.	8.30 GR/1/2017/G/9 25	394,00	zł Tak Tak 11 Tak 25	394,00	zł Tak

6.
Stowarzyszenie	
Promocji	i Rozwoju	
Gminy	Chełmiec

064326345
Utworzenie	internetowego	serwisu	
oraz	publikacji	„Szlak	przydrożnych	
kapliczek	Korony	Sądeckiej”

11.08.2017,	
godz.	13:40 GR/1/2017/G/12 30	000,00	zł Tak Tak 11 Tak 30	000,00	zł Tak

7. Stowarzyszenie	
Razem	dla	Kultury	 067867493 Zakup	strojów	ludowych	dla	zespo-

łów	regionalnych	obszaru	LGD
11.08.2017,	
godz.	14:00 GR/1/2017/G/13 30	000,00	zł Tak Tak 11 Tak 30	000,00	zł Tak

8.

Parafia	Rzymsko-
katolicka	pw.	Matki	
Bożej	Nieustającej	
Pomocy	w Paszynie

051842733
Wyposażenie	sali	szkoleniowo-warsz-
tatowej	działającej	przy	Muzeum	
Parafialnym	w Paszynie

10.08.2017,	
godz.11:05 GR/1/2017/G/6 28	419,00	zł Tak Tak 10 Tak 28	419,00	zł Tak

9.
Gminny	Ośrodek	
Kultury	w Kamionce	
Wielkiej	

063248711

„Lato	w Dolinie	Kamionki	–	orga-
nizacja	wydarzenia	kulturalnego	
prezentującego	lokalne	dziedzictwo	
i tradycję.”	

07.08.2017,	
godz.8.05 GR/1/2017/G/2 15	892,00	zł Tak Tak 9 Tak 15	892,00	zł Tak

10.
Stowarzyszenie	
Mystkowianie	
w Mystkowie

068736575
Wymiana	podłogi	w Domu	Ludo-
wym	im.	Batalionów	Chłopskich	
w Mystkowie

11.08.2017,	
godz.	13:20 GR/1/2017/G/10 30	000,00	zł Tak Tak 9 Tak 30	000,00	zł Tak

11.
Towarzystwo	
Miłośników	Muzyki,	
Mystków-Mszalnica

068725086

Zakup	instrumentów	muzycznych	
dla	Stowarzyszenia	–	Towarzystwa	
Miłośników	Muzyki,	Mystków	–	
Mszalnica.

07.08.2017,	
godz.	11:16 GR/1/2017/G/3 23	700,00	zł Tak Tak 8 Tak 23	700,00	zł Tak

12.
Stowarzyszenie	
Aktywni	Razem	
w Chełmcu

062984232 Piknik	historyczno-militarny	i utwo-
rzenie	ścieżki	edukacyjnej

11.08.2017,	
godz.	13:30 GR/1/2017/G/11 30	000,00	zł Tak Tak 8 Tak 30	000,00	zł Tak

NABORY NA GRANTY ZAKOŃCZONE
LGD	„Korona	Sądecka”	 jako	pierwsza	w	Małopolsce	przeprowadziła	nabory	wniosków	na	granty	w	wysokości	do	

30	tys.	zł	w	pięciu	zakresach	tematycznych.	Wnioski	można	było	składać	w	dniach	od	17	lipca	2017	roku	do	11	sierpnia	
2017	roku	w	biurze	LGD	w	następujących	zakresach	tematycznych:
 ■ 1/2017/G	–	Oferta	kulturalna
 ■ 2/2017/G	–	Promocja	przedsiębiorczości
 ■ 3/2017/G	–	Produkty	turystyczne
 ■ 4/2017/G	–	Inicjatywy	prośrodowiskowe
 ■ 5/2017/G	–	Czas	wolny	dla	dzieci,	młodzieży	i	seniorów

Magazyn Lokalny Korony Sądeckiej • Nr 11 (wrzesień) 2017
12



GRANTY NA PROMOCJĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W odpowiedzi	na	nabór	wniosków	nr	2/2017/G	wpłynęło	5	wniosków,	które	zostały	wybrane	do	dofinansowania.	

Tabela 2. Lista grantobiorców wybranych (dotyczy naboru 2/2017/G – Promocja przedsiębiorczości)
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1. Fundacja	HORY-
ZONT360 072054165

Uruchomienie	platformy	interne-
towej	promującej	lokalną	przedsię-
biorczość	oraz	aplikacji	mobilnej	
promującej	lokalny	potencjał	
branży	turystycznej	podmiotów	
z obszaru	objętego	LGD	Korona	
Sądecka.

07.08.2017,	
godz.14:10 GR/2/2017/G/2 30	000,00	zł Tak Tak 13 Tak 30	000,00	zł Tak

2. Miejski	Dom	Kul-
tury	w Grybowie 072720500

	Organizacja	konkursu	foto-
graficznego	i plastycznego	oraz	
wydarzenia	promującego	lokalną	
przedsiębiorczość.

08.08.2017,	
godz.	14:25 GR/2/2017/G/4 24	000,00	zł Tak Tak 13 Tak 24	000,00	zł Tak

3. Stowarzysznie	Ra-
zem	dla	Kultury 067867493

„Nasz	super	biznes”	–	organi-
zacja	konkursu	na	najlepszy	
biznes	plan	wraz	z grą	terenową	
doprowadzającą	do	założenia	
fikcyjnej	firmy.	

20.07.2017	
godz.	12:05 GR/2/2017/G/1 14	539,00	zł Tak Tak 11 Tak 14	539,00	zł Tak

4. Fundacja	HORY-
ZONT360 072054165

Ekologiczna	Przedsiębiorczość	–	
Ekologia	na	co	dzień	–	organizacja	
kampanii	propagującej	zachowania	
proekologiczne	oraz	promującej	
przedsiębiorczość	loklaną	wśród	
mieszkańców	obszaru	LGD	
Korona	Sądecka	oraz	loklanych	
przedsiębiorców.

08.08.2017,	
godz	14:15 GR/2/2017/G/3 30	000,00	zł Tak Tak 11 Tak 30	000,00	zł Tak

5. Fundacja	Nowa	
Galicja 071895434

Biznesmen	to	Ja!	–	przedsiębior-
cze	warsztaty	dla	dzieci	z obszaru	
LGD	„KORONA	SĄDECKA”

11.08.2017,	
godz.	13.20 GR/2/2017/G/5 21	000,00	zł Tak Tak 11 Tak 21	000,00	zł Tak

GRANTY NA PRODUKTY TURYSTYCZNE
W odpowiedzi	na	nabór	wniosków	nr	3/2017/G	wpłynęło	2	wnioski,	które	zostały	wybrane	do	dofinansowania.	

Tabela 3. Lista grantobiorców wybranych (dotyczy naboru 3/2017/G – Produkty turystyczne)
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1. Fundacja	Nowa	
Galicja	 071895434

Wytyczenie	oraz	zagospoda-
rowanie	szlaku	przyrodniczo-
-edukacyjnego	z wykorzystaniem	
innowacyjnej	metody	Questingu	
w m.Piątkowa

08.08.2017,	
godz.	14:05 GR/3/2017/G/1 30	000,00	zł Tak Tak 14 Tak 30	000,00	zł Tak

2. Krzysztof	Bo-
chenek 072729182

Budowa	„Mini	Obserwatorium	
Astronomicznego”	w miejscowo-
ści	Siołkowa

11.08.2017,	
godz.	14:25 GR/3/2017/G/2 30	000,00	zł Tak Tak 12 Tak 30	000,00	zł Tak
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GRANTY NA INICJATYWY PROŚRODOWISKOWE
W odpowiedzi	na	nabór	wniosków	nr	4/2017/G	wpłynęło	3	wnioski,	które	zostały	wybrane	do	dofinansowania.	

Tabela 4. Lista grantobiorców wybranych (dotyczy naboru 4/2017/G – Inicjatywy Prośrodowiskowe)

Lp.
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1.
Stowarzyszenie	
Promocji	i Rozwoju	
Gminy	Chełmiec

064326345
Zakup	pojazdów	elektrycznych	
oraz	prelekcja	na	temat	ochrony	
środowiska

01.08.2017,	
godz.	14:25 GR/4/2017/G/2 20	220,00	zł Tak Tak 17 Tak 20	220,00	zł Tak

2. Fundacja	Nowa	
Galicja	 071895434

Organizacja	zajęć	prozdrowot-
nych	dla	dzieci	i młodzieży	
z obszaru	LGD	Korona	Sądecka.

08.08.2017,	
godz.	13:45 GR/4/2017/G/3 30	000,00	zł Tak Tak 15 Tak 30	000,00	zł Tak

3. Stowarzyszenie	
Razem	dla	Kultury 067867493

„Coś	z niczego”	–	organizacja	
warsztatów	twórczego	recyclingu	
dla	dzieci	i młodzieży	połączona	
z wykładem	z ekodoradcą.

20.07.2017	
godz.	12:30 GR/4/2017/G/1 9	780,00	zł Tak Tak 14 Tak 9	780,00	zł Tak

GRANTY NA CZAS WOLNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I SENIORÓW
W odpowiedzi	na	nabór	wniosków	nr	5/2017/G	wpłynęło	5	wnioski,	 

z czego	4	grantobiorców	zostało	wybranych	do	dofinansowania.	 
Jeden	wniosek	nie	spełniał	warunków	wstępnej	oceny	wniosków.

Tabela 5. Lista grantobiorców wybranych (dotyczy naboru 5/2017/G – Czas wolny dla dzieci, młodzieży i seniorów)
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1.

Towarzystwo	
Miłośników	Ka-
mionki	Wielkiej

071851986
„Od	bierności	do	aktywności”	–	
Organizacja	czasu	wolnego	dla	

seniorów.	

11.08.2017,	
godz.	12:05 GR/5/2017/G/4 18	999,00	zł Tak Tak 13 Tak 18	999,00	zł Tak

2.

Gminny	Ośrodek	
Kultury	w Chełm-

cu	z siedzibą	
w Klęczanach

063189071

„Dla	każdego	coś	ważnego”	
–	organizacja	warsztatów	tema-
tycznych	dla	dzieci	i młodzieży	

z obszaru	LGD.	

18.07.2017,	
godz.10.23 GR/5/2017/G/1 20	000,00	zł Tak Tak 10 Tak 20	000,00	zł Tak

3.

Stowarzysze-
nie	Promocji	

i Rozwoju	Gminy	
Chełmiec

064326345
„Dziecięca	Akademia	Kompeten-
cji	Cyfrowych”	–	cykl	szkoleń	dla	

dzieci	i młodzieży

11.08.2017,	
godz.	14:30 GR/5/2017/G/5 30	000,00	zł Tak Tak 8 Tak 30	000,00	zł Tak

4.

Stowarzyszenie	
Klub	Seniora	

Pogodna	Jesień	
w Librantowej

072717232
Organizacja	czasu	wolnego	po-
przez	wyjazd	grupy	seniorów	do	
miejscowości	Mielno	Unieście	

03.08.2017,	
godz.	13:20 GR/5/2017/G/2 30	000,00	zł Tak Tak 7 Tak 30	000,00	zł Tak

Po	 zakończeniu	 wyboru	 grantobiorców	 kolejnym	 krokiem	 jest	 złożenie	 przez	 LGD	 „Korona	 Sądecka”	 wniosków	
o przyznanie	pomocy	na	realizację	projektu	grantowego	dla	każdego	zakresu	tematycznego	do	Samorządu	Województwa	
Małopolskiego,	gdzie	podlegać	będą	dalszemu	procedowaniu.	Niezwłocznie	po	zawarciu	umów	o przyznaniu	pomocy	
pomiędzy	LGD	a Samorządem	Województwa	Małopolskiego,	będzie	możliwe	podpisanie	umów	o powierzenie	grantów	
pomiędzy	LGD	a grantobiorcami.	

Gratulujemy	wszystkim	wnioskodawcom.	
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CENTRA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU  
NA OBSZARZE LGD „KORONA SĄDECKA”

LGD	„KORONA	SĄDECKA”	 jest	w  trakcie	 realizacji	
projektu	 pn.:	 „Utworzenie centrów turystyczno-rekre-
acyjnych „Korony Sądeckiej” na terenie Gmin Cheł-
miec, Grybów, Kamionka Wielka i  Miasto Grybów”,	
złożonego	w ramach	działania	6.3.1	Rozwój	lokalnych	za-
sobów	subregionu	–	SPR.	Projekt	ten,	jest	efektem	zawią-
zanego	Partnerstwa	Gminy	Chełmiec,	Grybów,	Kamionka	
Wielka	oraz	Miasta	Grybów.	Celem	projektu	 jest	rozbu-
dowa	 oferty	 turystyki	 aktywnej	 i  rekreacyjnej	 bazującej	
na	 lokalnych	 potencjałach	 partnerskich	 gmin,	 przyczy-
niająca	się	do	utworzenia	nowych	miejsc	pracy.	Wartość 
projektu jest równa 6 620 611,72 zł, w tym dofinanso-
wanie opiewa na kwotę 3  923  016,58 zł.	 Projekt	 doty-
czy	budowy	czterech	centrów	rekreacyjno-turystycznych	
na	terenie	Gminy	Chełmiec,	Grybów,	Kamionka	Wielka	
oraz	 Miasta	 Grybów.	 Przesłaniem	 projektu	 jest	 wykre-
owanie	produktu	turystycznego	Sądecczyzny	bazującego	
na	walorach	 krajobrazowych,	 jakie	 stanowią	 o wysokiej	
atrakcyjności	rejonu	Małopolski	w oczach	turystów.	Za-
planowane	działania	doprowadzą	do	stworzenia	miejsca	
aktywnej	turystyki,	rekreacji	ale	także	i odpoczynku,	wra-

żeń	 estetycznych	 dla	 turystów,	 z  drugiej	 strony	 stworzą	
możliwość	pracy	dla	mieszkańców.	

Powstałe	 centra	 będą	 ogólnodostępne,	 bez	 barier	 ar-
chitektonicznych,	 co	oznacza,	 że	 osoby	 z niepełnospraw-
nościami	będą	mogły	z nich	korzystać.	Oferta	turystyczna	
zbudowana	 wokół	 tej	 infrastruktury	 stanowi	 odpowiedź	
na	 potrzeby	 zgłaszane	 przez	 odwiedzających	 ten	 ob-
szar	 i  mieszkańców	 w  zakresie	 konieczności	 zwiększe-
nia	 stopnia	 wykorzystania	 posiadanych	 niezwykłych	 po-
tencjałów	 dla	 rozwoju	 turystyki	 w  tej	 części	Małopolski.	
Oferta	 będzie	 dostępna	 przez	 cały	 rok,	 przy	 czym	 część	
elementów	m.in.	 ścianki	 wspinaczkowe,	 centrum	w  par-
ku	miejskim	będą	dostępne	w okresie	marzec/kwiecień	do	
wrzesień/październik	(6-8	miesięcy	w roku).	W realizację	
projektu	zaangażowane	są	wszystkie	gminy	obszaru	LGD	
Korona	Sądecka,	na	terenie	którym	powstanie	nowa	infra-
struktura	rekreacyjna.	

Mamy	nadzieję,	że	nowo	powstałe	obiekty	turystyczno-
-rekreacyjne	staną	się	wiodącym	produktem	turystycznym	
naszych	 terenów,	 przyciągającym	 zarówno	 mieszkańców	
jak	i turystów	odwiedzających	nasze	malownicze	tereny.
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WYWIAD Z BERNARDEM STAWIARSKIM  
– WÓJTEM GMINY CHEŁMIEC

Dzień	25	lipca	2017	roku	był	niewątpliwie	dla	mieszkańców	oraz	dla	władz	Gminy	Chełmiec	dniem	przełomowym. 
Dodam, że w tym dniu Gmina Chełmiec obchodzi imieniny. Wtedy to Premier Beata Szydło podpisała roz-
porządzenie, w którym między innymi nadaje się status miasta niektórym miejscowościom. Wśród szczę-

śliwców znalazła się również Gmina Chełmiec, z której włodarzem mamy okazję porozmawiać.

LGD: Panie Wójcie na wstępie 
pragniemy na Pana ręce złożyć gra-
tulacje związane z nadaniem statusu 
miasta dla miejscowości Chełmiec. 
Co dla mieszkańców oznacza to nie-
zwykłe wyróżnienie?

B.S.: Dziękuję	 bardzo,	 przede	
wszystkim	 ja	 gratuluję	 wszystkim	
mieszkańcom	naszej	gminy,	a jest	nas	
w tej	chwili	ponad	28	tyś.	Pragnę	za-
znaczyć,	 że	 zmiana	 gminy	 wiejskiej	
na	 miejsko-wiejską	 to	 wynik	 starań	
nie	 tylko	 władzy	 gminy,	 ale	 przede	
wszystkim	 jej	 mieszkańców.	 Warto	
zaznaczyć,	że	zmiana	ta	nie	pociągnie	
za	 sobą	wzrostu	opłat	 lokalnych,	nie	
będzie	konieczności	wymiany	dowo-
dów	 osobistych,	 rolnicy	 nadal	 będą	
mogli	 korzystać	 z  dopłat,	 a  nauczy-
ciele	z dodatków	wiejskich.	Zmiana	ta	
wpłynie	pozytywnie	na	prestiż	gminy,	
przyciągnie	nowych	inwestorów	oraz	
przede	 wszystkim	 otworzą	 się	 nowe	
możliwości	 pozyskiwania	 funduszy	
europejskich.	W nowej	perspektywie	
na	 lata	 2014-2020	 trend	 do	 wzmac-
niania	 ośrodków	miejskich	 jest	 bar-
dzo	wyraźny.	W ramach	działań	zwią-
zanych	 z  gospodarką	 niskoemisyjną	
można	rozwijać	w szczególności	pro-
jekty	nastawione	na	usprawnienie	ko-
munikacji	i transportu,	m.in.	tworzyć	
centra	przesiadkowe,	budować	ścież-
ki	rowerowe,	odnawiać	przystanki	au-
tobusowe	 lub	budować	parkingi.	Bę-
dziemy	 starali	 się	 o  środki	na	 zakup	
własnych	 autobusów	z Regionalnego	
Programu	Operacyjnego	Wojewódz-
twa	 Małopolskiego.	 Możliwe	 będą	
także	 projekty	 polegające	 na	 prze-
budowie	dróg.	Miasta	mają	znacznie	
większą	szanse	na	uzyskanie	środków	
krajowych	 czy	 unijnych	 na	 budowę	
obwodnic.	 Inne	 możliwości	 to	 mo-
dernizacja	 oświetlenia	 miejskiego	
w kierunku	 jego	energooszczędności	

i  na	 doświetlenie	 ulic	 miejskich	 bę-
dziemy	 się	 starali	 o  środki	w WFOŚ	
w Krakowie.	Ponadto	w ramach	Pro-
gramu	 Operacyjnego	 Infrastruktura	
i  Środowisko	 jest	 wdrażane	 działa-
nie	2.5	„Poprawa	 jakości	 środowiska	
miejskiego”,	w ramach	którego	będzie	
można	finansować	operacje	dotyczą-
ce	poprawy	 stanu	parków	miejskich,	
lasów	miejskich.	W ramach	tego	dzia-
łania	chciałbym	złożyć	wniosek	na	re-
nowację	terenów	zielonych	na	Paściej	
Górze	 i  odnowę	 pradawnego	 grodu	
w celu	udostępnienia	go	turystom.

LGD: Wiemy już jakie są plany 
rozwoju na kolejne lata dla Gminy 
Chełmiec, zatem na czym najbar-
dziej Panu zależy?

B.S.: Przede	wszystkim	zależy	mi	
na	 rozwiązaniach	 komunikacyjnych.	
Drogi	dla	całej	sądeczyzny	powodują	
niedogodności	nie	 tylko	dla	naszych	
mieszkańców,	 ale	 przede	 wszystkim	
hamują	 rozwój	 naszego	 regionu,	 co	
podkreśla	 dynamicznie	 rozwijający	
się	sektor	przedsiębiorców.	Mówię	tu	
przede	wszystkim	o budowie	tzw.	Ob-
wodnicy	 zachodniej	 wzdłuż	 wałów	

i dwóch	mostów	na	Dunajcu.	Pierw-
szy	 na	 poziomie	 Świniarska	 a  drugi	
w Marcinkowicach	do	Dąbrowej.	

LGD: Czego możemy Panu życzyć 
na nadchodzące lata?

B.S.: W dalszym	 ciągu	 tak	 dyna-
micznego	 i  równomiernego	 rozwoju	
naszej	 całej	 gminy,	 czyli	 wszystkich	
27	 miejscowości	 wchodzących	 w  jej	
skład.	Chcę,	by	nasze	inwestycje,	pla-
ny	zostały	zrealizowane	w 100%,	i by	
każdy	mieszkaniec	naszej	gminy	od-
czuł	to,	że	rozwój	gminy	idzie	w do-
brym	 kierunku.	 Przede	 wszystkim	
chciałbym,	żeby	do	końca	tej	kadencji	
każdy	 mieszkaniec	 miał	 możliwość	
skorzystania	z kanalizacji	i wody.	A są	
to	 inwestycje	 bardzo	 drogie	 i  nader	
uciążliwe	dla	mieszkańców.	

LGD: W  takim razie i  my dołą-
czamy się do tych życzeń. Dziękuje-
my bardzo za rozmowę.

B.S.: Dziękuję	również	LGD	za	to,	
wspomaga	 naszą	 gminę	 w  tym	 roz-
woju.	 Szczególne	 podziękowania	 dla	
szefa	 Pana	 Marcina	 Bulandy	 i  jego	
ekipy	za	skuteczność	w pozyskiwaniu	
środków	unijnych.
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WYWIAD Z PAWŁEM FYDA  
– BURMISTRZEM MIASTA GRYBÓW

Miasto Grybów to jeden z ważnych członków naszego stowarzyszenia LGD „Korona Sądecka”. Burmistrzem 
tej malowniczej miejscowości jest Pan Paweł Fyda, który podczas swojego urzędowania podejmuje wiele ini-
cjatyw mających na celu podniesienie prestiżu tego miejsca oraz jakości życia jego mieszkańców. O nich oraz 

o kolejnych planach dla Miasta Grybów mamy przyjemność porozmawiać z jego włodarzem Panem Pawłem Fyda.

LGD: Wraz z  nadejściem jesieni 
prosimy o  podsumowanie, co było 
największym sukcesem minionych 
miesięcy oraz jakich wydarzeń mo-
żemy się jeszcze spodziewać na ob-
szarze Miasta Grybów?

P.F.: Sukcesów	było	wiele.	Począt-
kiem	 roku	podpisaliśmy	umowę	do-
tyczącą	 zakupu	 samochodu	 bojowe-
go	dla	 jednostki	OSP	Grybów	Biała.	
W  maju	 natomiast	 wraz	 z  komisją	
dokonaliśmy	 odbioru	 technicznego	
nowego	samochodu.	Jesteśmy	bardzo	
dumni	z tego	sukcesu,	cieszymy	się,	że	
zwiększy	 się	 bezpieczeństwo	 miesz-
kańców	miasta	i gminy	Grybów.	

Jednak	 to	 nie	 wszystko!	 Trwają	
prace	budowlane	wzdłuż	drogi	krajo-
wej	nr	28	w kierunku	Gorlic.	W lutym	
br.	udało	nam	się	uzyskać	pozwolenie	
na	budowę	w/w chodnika	dla	pieszych	
dla	dwóch	odcinków:	pierwszy	z nich	
w kierunku	Nowego	Sącza	do	granicy	
miasta,	 drugi	 w  kierunku	 Gorlic	 do	
granicy	 miasta.	 Wyremontowaliśmy	
również	cztery	odcinki	drogi	gminnej.

Kolejnym	 milowym	 krokiem	 jest	
ukończenie	 prac	 związanych	 z  ocie-
pleniem	budynku	Gimnazjum.	Trwają	
także	 prace	 związane	 z  termomoder-
nizacją	 budynku	 Ośrodka	 Zdrowia	
–	wymianą	 instalacji	 c.o.	 i  c.	w.	wraz	
z montażem	kolektorów	słonecznych,	
oraz	 wymianą	 oświetlenia	 na	 lampy	
typu	LED	.	Dużo	się	dzieje	jeśli	chodzi	
o  remonty	 i  inwestycje,	pomimo	 tylu	
wykonanych	 i  zrealizowanych	 prac,	
jest	jeszcze	wiele	do	zrobienia.

Realizujemy	 również	 dwa	 duże	
projekty	 tj.	 „Nowoczesna	 szkoła”	
oraz.	 „Uchronić	 od	 zapomnienia	 –	
prezentacja	 kultur	 pogranicza	 pol-
sko-słowackiego”	.

Ogromnym	 sukcesem	 było	 uzy-
skanie	zgody	na	połączenie	Miejskiej	
Biblioteki	 Publicznej	 w  Grybowie	

z Miejskim	Domem	Kultury	w Gry-
bowie.	 Jest	 to	 dla	 nas	 zwieńczenie	
wielu	miesięcy	ciężkiej	pracy.

Niemniej	 jednak	 największy	 suk-
cesem	 br.	 jest	 przyznane	 dofinanso-
wanie	 jako	 jedno	 z wielu	na	 remont	
przestrzeni	publicznej	w Parku	Miej-
skim	 w  Grybowie.	 Decyzja	 o  gene-
ralnym	 remoncie	 Parku	 Miejskiego	
w  Grybowie	 z  pewnością	 zadowoli	
wszystkich	mieszkańców.

Jak	widać	w Mieście	Grybów	wiele	
się	dzieje.	W ubiegły	weekend	8,9,10	
września	obchodziliśmy	uroczystości	
Jesieni	 Grybowskiej.	 Organizatorzy	
zapewnili	 mnóstwo	 atrakcji	 dla	 od-
biorców	w każdym	wieku.	Na	scenie	
pojawiły	się	między	innymi	takie	ze-
społy	 jak:	Czerwone	Gitary,	Mateusz	
Mijal	z zespołem,	Liber	czy	zespół	di-
sco-polo	Fanatic.

LGD: Jakie są plany rozwoju na 
kolejne lata dla Miasta Grybów? Na 
czym najbardziej Panu zależy?

P.F.: Planów	jest	wiele,	jak	wiado-
mo	nie	wszystkie	uda	się	zrealizować	
od	 razu.	 Chcielibyśmy	 dostosować	
dla	potrzeb	osób	niepełnosprawnych	

obiekt	Urzędu	Miejskiego	w Grybo-
wie	oraz	rozpocząć	drugą	część	reno-
wacji	Parku	Miejskiego	poprzez	zago-
spodarowanie	terenów	zielonych	oraz	
odbudowę	muszli	koncertowej.

Temat	 oczyszczalni	 ścieków	
w Grybowie,	od	dawna	stanowi	duży	
problem	 dla	 miasta.	 Oczyszczalnia	
ścieków	 „Równie”	 domaga	 się	 grun-
townego	 remontu.	 Miasto	 otrzymało	
środki	unijne	na	realizację	tego	zada-
nia.	Nowa	oczyszczalnia	będzie	mogła	
przyjąć	 dwa	 razy	 więcej	 ścieków	 niż	
obecnie.	Oznacza	to	możliwość	rozbu-
dowy	dalszej	części	wodno	–	kanaliza-
cyjnej	na	terenie	Miasta	Grybów.	

LGD: Czego jako burmistrz ży-
czyłby sobie Pan na przyszłe lata? 

P.F.:	Z pewnością	realizacji	planu,	
który	został	założony	na	początku	br.	
jak	 również	 na	 początku	 mojej	 ka-
dencji.	Biorąc	pod	uwagę,	że	nie	uda	
się	 zrealizować	 wszystkiego	 na	 raz	
staramy	się	aby	kierunek,	który	został	
obrany	sukcesywnie	był	realizowany.

Dziękujemy bardzo za rozmowę 
oraz życzymy realizacji wszystkich 
planów.
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ŻŁOBEK „BAJKOWA KRAINA” W BICZYCACH DOLNYCH

Uwaga! Ważna informacja w sprawie rekrutacji do bezpłatnego Żłobka „Bajkowa Kraina” w Biczycach Dolnych

Jak	 już	 pisaliśmy,	 LGD	 „KORONA	 SĄDECKA”	 w  partnerstwie	
z Gminą	Chełmiec	pozyskała	środki	unijne	na	utworzenie	i funk-
cjonowanie	 żłobka.	 Placówka	 zlokalizowana	 będzie	 w  Biczycach	

Dolnych	obok	prowadzonego	przez	LGD	przedszkola	 integracyjnego.	
Żłobek	 czynny	 od	 poniedziałku	 do	 piątku	 w  godzinach	 6.30-17.00,	
obejmie	wsparciem	20	maluchów.

Obecnie	trwają	prace	budowlane,	których	zakończenie	przewidzia-
no	na	 listopad	2017	r.	Wówczas	przeprowadzona	zostanie	rekrutacja,	
tak	by	w grudniu	br.	mogły	rozpocząć	się	zajęcia.	

Dla	wielu	rodziców	żłobek	to	jedyna	szansa	na	połączenie	życia	rodzin-
nego	z zawodowym.	Stąd	poniżej	przedstawiamy	wymogi	formalne	oraz	
kryteria,	które	będą	brane	pod	uwagę	podczas	wspomnianej	rekrutacji.

KRYTERIA FORMALNE:
 ■ Rodzic	opiekuje	się	dzieckiem	do	lat	3	oraz	chce	powrócić	lub	wejść	na	rynek	pracy	po	przerwie	związanej	z	tą	opieką	
tj.	jest	osobą	pozostającą	bez	pracy,	przebywającą	na	urlopie	macierzyńskim,	rodzicielskim,	wychowawczym;
 ■ Rodzic	zamieszkuje	w	myśl	Kodeksu	Cywilnego,	pracuje	bądź	uczy	się	na	terenie	Gminy	Chełmiec;
 ■ Dziecko	ma	ukończony	20	tydzień	i	nie	więcej	niż	3	lata.

 ■ Osoba	powracająca	lub	wchodząca	na	rynek	pracy	jest	kobietą	–	2	pkt.;
 ■ Dochód	na	1	członka	w	rodzinie	nie	przekracza	700	zł	–	2	pkt.

 ■ Obydwoje	rodziców	dziecka,	a	w	przypadku	osób	samotnie	wychowujących	dziecko	–	jeden	rodzic,	jest	osobą	pra-
cującą	–	1	pkt.	(należy	dołączyć	zaświadczenie	od	pracodawcy	oraz	w	przypadku	osób	samotnie	wychowujących	
dziecko	stosowne	oświadczenie);
 ■ Rodzina	wielodzietna	(więcej	niż	dwoje	dzieci)	–	1	pkt.	(należy	dołączyć	oświadczenie	o	liczbie	dzieci).	

WA R T O  W I E D Z I E Ć :
Dzięki	pozyskanemu	dofinansowaniu	w pierwszym	roku	funkcjonowania	żłobka,	rodzice	będą	zwolnieni	z opłat.	

Opiekę	nad	dziećmi	sprawować	będzie	trzech	opiekunów	oraz	pomoc	opiekuna.	Maluchom	zostanie	zapewnione	co-
dzienne	wyżywienie.	Należy	również	wspomnieć,	że	pozyskane	środki	pozwolą	na	zakup	zabawek	i materiałów	dydak-
tycznych	oraz	odpowiedniego	wyposażenia,	co	umożliwi	prowadzenie	zajęć	opiekuńczo-wychowawczych	i edukacyj-
nych	zgodnie	ze	standardami	jakości	opieki	i wspierania	rozwoju	dzieci	do	lat	3.

W	przypadku	spełnienia	wymogów	formalnych	zastosowany	zostanie	następujący	SYSTEM PREFERENCJI:

W	celu	weryfikacji	kryteriów	formalnych	wraz	z	 formularzem	zgłoszeniowym	należy	złożyć:	oświadczenie	potwierdzające	
opiekę	nad	dzieckiem	do	lat	3	oraz	chęć	powrotu	lub	wejścia	na	rynek	pracy;	odpis	aktu	urodzenia	dziecka;	oświadczenie	dotyczą-
ce	statusu	na	rynku	pracy	na	moment	rozpoczęcia	udziału	w	projekcie	wraz	ze	stosownym	zaświadczeniem	(np.	od	pracodawcy)	a	
także	oświadczenie	o	zamieszkaniu,	pracy	bądź	nauce	na	terenie	Gminy	Chełmiec.	W	celu	weryfikacji	kryteriów	preferencji	należy	
złożyć:	zeznanie	podatkowe	za	2016	r.	i	oświadczenie	o	liczbie	osób	w	rodzinie	pozostających	na	utrzymaniu.	Dokumenty	przyj-
mowane	będą	osobiście,	w	formie	papierowej	w	biurze	projektu	(budynek	UG	Chełmiec,	ul.	Papieska	2)	przez	okres	2	tygodni.	Do	
udziału	w	projekcie	zostaną	zakwalifikowane	osoby,	które	otrzymały	w	kolejności	największą	liczbę	punktów.	W	przypadku	kilku	
zgłoszeń	o	tej	samej	liczbie	punktów	o	miejscu	na	liście	zdecydują	DODATKOWE KRYTERIA PREMIUJĄCE:

Jeżeli	dodatkowe	kryteria	premiujące	nadal	nie	przyniosą	rozstrzygnięcia,	o miejscu	na	liście	zdecyduje	data	i godzina	
złożenia	wniosku.	Osoby	z  listy	rezerwowej	przyjmowane	będą	w momencie	zwolnienia	miejsc,	o ile	potrzymają	chęć	
uczestnictwa	w projekcie.	W innym	przypadku	zostanie	ogłoszona	ponowna	rekrutacja.

Stosowne	 dokumenty	 rekrutacyjne	 zostaną	 udostępnione	 na	 naszej	 oraz	 gminnej	 stronie	 internetowej	 na	 przeło-
mie	 października	 i  listopada	 br.,	 stąd	 zachęcamy	 do	 bieżącego	 śledzenia	 pojawiających	 się	wiadomości.	W  przypad-
ku	pytań	 i wątpliwości	 zapraszamy	do	biura	 projektu	 (budynek	UG	Chełmiec).	 Istnieje	 również	możliwość	 kontaktu	 
e-mail:	biurozlobek@lgdkoronasadecka.pl	oraz	telefonicznego	–	18	414	56	55.

Projekt	RPMP.08.05.00-12-0171/16	„Utworzenie	Żłobka	Bajkowa	Kraina	w	Biczycach	Dolnych”	finansowany	
z	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	w	ramach	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	Małopolskiego	2014-2020
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ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z ORTOGRAFIĄ

PISOWNIA WYRAZÓW Z „CH”
„Ch” piszemy, gdy wymienia się w innych formach tego samego wyrazu lub w innych wyrazach na: sz np. 

„Ch” piszemy po spółgłosce „s” np.

schab, schody, wschód

Ch piszemy na końcu wyrazów, np.: na drogach, orzech, zuch. 
Wyjątek: druh!

mucha – muszka trochę – troszkę

PISOWNIA WYRAZÓW Z „Ó”

„Ó” piszemy w sytuacji, gdy w innych formach danego wyrazu  
bądź w wyrazach pokrewnych wymienia się na samogłoski o, e, a np.

samochód – samochody popiół – popielnik powrót – powracać

ogród – ogrody niósł – nieść skrót – skracać

postój – postoje siódmy – siedem mówić – mawiać

wróg – wroga pióro – pierze powtórzyć – powtarzać

PISOWNIA WYRAZÓW Z „RZ”

„Rz” piszemy gdy wymienia się na „r” tak jak:

morze bo morski, figurze bo figura, chmurzyć bo chmura.

„Rz” piszemy po spółgłoskach: b, p, t, d, k, g, ch, j, w jak np. brzeg, przesłuchanie, trzepak, drzwi, krzak, 
grządka, chrzan, spojrzeć, wrzos.

Wyjątki: bukszpan, gżegżółka, kształt, kszyk (nazwa ptaka), piegża (nazwa ptaka),  
pszczoła, Pszczyna, pszenica.

Źródło:
https://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/100/index.php
http://ortografia-dla-dzieci.blogspot.com/2012/01/zasady-pisowni-wyrazow-z-o.html
http://język-polski.pl/zasady-ortograficzne/1453-pisownia-o-u
http://www.zasady-pisowni.dyktanda.net/pisownia-rz.php
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SMAKI KORONY SĄDECKIEJ

KOTLETY Z KASZY GRYCZANEJ  
Z PIECZARKAMI

Składniki: 2 woreczki kaszy gryczanej, 300 g pieczarek, 
1 cebula, 2 jaja, 1 łyżka mąki pszennej, bułka tarta, sól, 
pieprz (do smaku), olej (do smażenia).

Sposób przygotowania: Kaszę gotować 15 minut w oso-
lonej wodzie i odstawić do ostudzenia. Pieczarki i cebulę 
kroimy w drobną kostkę i podsmażamy na maśle. Łączymy 
z kaszą. Do ostudzonej kaszy dodajemy jajka, mąkę 4 łyżki 
bułki tartej. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Wszystko 
razem wymieszać i formować kotleciki. Panierować w bułce 
tartej i smażyć na rozgrzanym oleju do zarumienienia. Poda-
wać z dowolnym sosem i surówką.

PLACEK Z BORÓWKAMI

Składniki: 250 g margaryny, 3 szklanki mąki pszennej, 
1 szklanka cukru, 2 jajka, 1 opakowanie cukru waniliowego, 
1 łyżeczka proszku do pieczenia, ok. 500 g borówki amery-
kańskiej, cukier poder do posypania.

Sposób przyrządzenia: Wszystkie składniki połączyć i za-
gnieść ciasto. Ciasto podzielić na dwie części. Jedną włożyć 
do zamrażalki, drugą rozwałkować, wylepić dno formy o wy-
miarach 28x24 cm, podwijając brzegi. Borówki wyłożyć na 
ciasto. Wyjąć z zamrażarki drugą część ciasta i zetrzeć na 
owoce. Piec w temperaturze 180 st. ok. 1 godz. Po wystudze-
niu posypać cukrem pudrem.

MIĘSO KARKOWINA W ZALEWIE

Składniki: 500 g karkówki, 500 g pieczarek, 2-3 cebule 
– pokroić w plastry.

Zalewa: 1/2 szklanki wody, 3 łyżki cukru, 3 łyżki maggi, 
2 1/2 łyżki octu winnego, 3 łyżki koncentratu pomidorowego.

Sposób przygotowania: Karkówkę pokroić w plastry, 
rozbić tłuczkiem, przyprawić solą i pieprzem. Zostawić na 
2 godz. Mięso lekko obsmażyć z obu stron. Cebulę pokroić 
w pół plastry i zeszklić na oleju. 

W naczyniu żaroodpornym układać warstwami: karkówka, 
cebula, pieczarki (pokrojone w plasterki). Składniki zalewy 
mieszamy i wylewamy na pieczarki. Piec w piekarniku 180 st. 
przez 1 godz. Podawać z ziemniakami posypanymi koperkiem.

KGW MSZALNICA

Magazyn Lokalny Korony Sądeckiej • Nr 11 (wrzesień) 2017
20



CIASTO SEROWE ZE ŚLIWKAMI 

Składniki na 14-16 porcji:
SPÓD: 25 dag mąk, ½ kostki margaryny, ½ szklanki cu-

kru, torebka cukru wanilinowego , 2 żółtka, łyżka śmietany, 
łyżeczka proszku do pieczenia

MASA: 40 dag twarogu mielonego, 13 dag cukru, torebka 
budyniu waniliowego, 1,5 szklanki mleka, jajko, 2 łyżki mąki 
pszennej, 50 dag śliwek, 2 łyżeczki cynamonu

KRUSZONKA: 8 dag masła, 4 łyżki cukru, 7 łyżek mąki 

Sposób przyrządzenia: Do mąki dodaj cukier wanilinowy, 
proszek do pieczenia i margarynę. Wszystko posiekaj nożem. 
Następnie dołóż żółtka i śmietanę, zagnieć ciasto. Rozwał-
kuj i umieść w formie. Piecz 20 min w temp. 190 st. Ser zmik-
suj z żółtkiem i mąką, dodaj połowę piany z białka .

Budyń rozmieszaj w małej ilości mleka, resztę mleka za-
gotuj. Dodaj zawiesinę budyniową i mieszając zagotuj. Ze-
staw z ognia, ostudź. Zmiksuj z masą serową, na koniec po-
łącz z resztą piany białkowej. Rozsmaruj na przestudzonym 
spodzie. Usuń pestki ze śliwek, wymieszaj z cynamonem 

Śliwki rozłóż na masie serowej. Składniki na kruszonkę 
umieść w miseczce. Mieszaj, ugniatając palcami, aż powstaną 
grudki. Posyp nimi owoce. Ciasto ponownie wstaw do nagrza-
nego piekarnika. Piecz godzinę w temp. 190-200 st.

PALUSZKI ZIEMNIACZANE  

Składniki: 500 g ugotowanych i zmielonych ziemniaków, 500 g mąki pszennej, 100 g masła 

Sposób przyrządzenia: Ze wszystkich podanych składników zagniatamy ciasto i formujemy paluszki o długości 5-7 cm . 
Układamy je na wyłożonej papierem do pieczenia blasze i pieczemy ok. 10 minut na złoty kolor w temp. 180 st. Podajemy je 
do barszczu. 

Z tego ciasta można także przygotować paluszki nadziewane farszem mięsnym lub grzybowym, a paluszki można wcześniej 
zanurzyć w roztrzepanym jajku i otoczyć w panierce z drobno zmielonych orzechów.

PIEROGI W KRUCHYM CIEŚCIE  

Składniki: Ciasto: 350 g mąki pszennej (ok. 2 szklanek), 
30 g mąki ziemniaczanej, 150 g masła ,sól

Farsz: 1 cebula, 250 g kapusty kiszonej, 100 g pieczarek, 
30 ml oleju, sól, pieprz

Sposób przyrządzenia: Przygotujemy wcześniej farsz: krót-
ko gotujemy posiekaną kiszoną kapustę. Pieczarki czyścimy 
i kroimy w plasterki, cebulę siekamy w kostkę . Przesma-
żamy w oleju cebulę, a gdy się zeszkli, dodajemy pieczarki. 
Mieszamy razem kapustę, cebulę, pieczarki, doprawiamy solą 
i pieprzem. Przystępujemy do przygotowania ciasta. Mąkę 
przesiewamy na stolnicę, dodajemy mąkę ziemniaczaną masło 
i sól. Siekamy nożem, a na koniec zagniatamy ciasto rękami. 
Jeżeli jest za twarde, można dodać odrobinę śmietany lub 
nawet wody. Rozwałkowujemy cisto dość grubo, nawet do 
5 mm. Wykrawamy spore krążki: 10-15 cm średnicy. Na-
kładamy na każdy krążek farsz, dokładnie zlepiamy brzegi 
układamy pierogi bezpośrednio na blasze. Przed włożeniem 
do piekarnika smarujemy roztrzepanym jajem. Pieczemy 10-
15 min w temp. 200 st.

KGW MARCINKOWICE
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WYDARZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNE 
NA OBSZARZE LGD

W	związku	z	planowanymi	wydarzeniami	 społeczno-kulturalnymi	na	obszarze	LGD	„Korona	Sądecka”	w	 imieniu	
ich	Organizatorów	pragniemy	serdecznie	wszystkich	zaprosić	do	wzięcia	udziału	w	poniższych	przedsięwzięciach.

Gmina Chełmiec:

 ■ W	miesiącu	w	październiku	w	Klęczanach	odbę-

dzie	się	Przegląd	Młodych	Muzyków

 ■ W	 listopadzie	 w	 Marcinkowicach	 będzie	 miał	

miejsce	XXII	Bieg	Legionisty

 ■ W	grudniu	w	Galerii	Trzy	Korony	w	Nowym	Sączu	

odbędzie	się	Wielki	Jarmark	Bożonarodzeniowy

Gmina Kamionka Wielka:

 ■ W	październiku	w	Kamionce	Wielkiej	odbędą	się	

następujące	wydarzenia:	Gminny	Konkurs	Piosen-

ki	 Religijnej,	 Gminny	Konkurs	 Recytatorski	 oraz	

Gminny	Konkurs	Plastyczny.

 ■ W	 listopadzie	 w	 Kamionce	 Wielkiej	 odbędą	 się	

Gminny	Konkurs	Poezji	i	Pieśni	Patr
iotycznej	oraz	

Gminny	Konkurs	„Lachoskie	godan
ie”.

 ■ W	 grudniu	 w	 Kamionce	 Wielkiej	 będzie	 miał	

miejsce	 Gminny	 Konkurs	 Szopek	 Bożonarodze-

niowych.

Gmina Grybów:

 ■ W  miesiące	 wrześniu	 w  Stróżach	 odbędzie	 się	Złota	Jesień	Osób	Niepełnosprawnych	skierowa-na	przede	wszystkim	do	uczestników	Warsztatów	Terapii	 Zajęciowej.	 Do	 udziału	w  tym	wydarze-niu	 zaproszeni	 są	 wszyscy	 zarówno	 dzieci	 jak	i starsi.	Impreza	obejmuje	konkurencje	sportowe,	występy	 zespołów	artystycznych	 (lokalnych	oraz	zaproszonych	 gości),	 prelekcje	 tematyczne	 oraz	spotkania.	Organizatorem	jest	Fundacja	Pomocy	Osobom	Niepełnosprawnym	w Stróżach.

 ■ W miesiącu	październiku	w Grybowie	będą	miały	miejsce	Złote	Gody	 –	 jubileusz	 50-lecia	 pożycia	par	 małżeńskich.	 Udział	 biorą	 pary	 małżeńskie	z 50	letnim	stażem	oraz	ich	rodziny.	Uroczystość	rozpoczyna	się	Mszą	Świętą	w intencji	Jubilatów.	Kolejnym	punktem	imprezy	jest	okolicznościowy	występ	oraz	wręczenie	medali	 za	długoletni	 staż	małżeński.	Organizatorem	 jest	Urząd	 Stanu	Cy-wilnego	we	współpracy	 z Gminnym	Ośrodkiem	Kultury	w Grybowie.

 ■ W miesiącu	listopadzie	w miejscowości	Siołkowa	odbędzie	się	VII	Gminny	Przegląd	Dorobku	Kół	Gospodyń	 Wiejskich.	 Impreza	 ta	 to	 występy	KGW	 –	 wykonanie	 scenek	 rodzajowych	zgodnych	 z  lokalną	 tradycją,	 degustacje	 potraw	regionalnych,	 prezentacje	 rękodzieła,	 które	będą	 mieć	 charakter	 konkursu.	 Organizatorem	jest	 Stowarzyszenie	 Turystyczna	 Wieś	 Retro	 we	współpracy	 z  Gminnym	 Ośrodkiem	 Kultury	w  Grybowie.	 Impreza	 skierowana	 jest	 do	wszystkich.

Miasto Grybów: ■ 11	listopada	2017	roku	w	Mieście	Grybów	odbędą	się	uroczyste	obchody	Święta	Odzyskania	Niepod-ległości	 (Msza	 Święta,	 uroczystości	 pod	 pomni-kiem	ofiar	faszyzmu,	film	dla	mieszkańców	wstęp	wolny). ■ 30	listopada	2017	roku	w	Miejskim	Domu	Kultu-ry	w	Grybowie	będzie	miał	miejsce	Andrzejkowy	wieczór	wróżb. ■ 09	grudnia	2017	roku	w	Grybowie	odbędą	się	Mi-kołajki	dla	dzieci	(spotkanie	ze	św.	Mikołajem	oraz	spektakl	teatralny	lub	film	dla	dzieci	–	wstęp	wolny). ■ 21	grudnia	2017	roku	na	rynku	miejskim	w	Grybo-wie	odbędzie	się	Wigilia	dla	mieszkańców	miasta. ■ 31	 grudnia	 2017	 roku	 w	 Grybowie	 odbędzie	 się	powitanie	 Nowego	 Roku	 z	 mieszkańcami	miasta	(szczegóły	na	plakatach	w	terminie	późniejszym).
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NA WESOŁO


–	Mamo,	ile	jest	w	tubce	pasty	do	zębów	?
Nie	mam	pojęcia,	synku.
–	A	ja	wiem!	Od	telewizora	do	kanapy!


Rozmowa	kwalifikacyjna:
–	Proszę	opowiedzieć	coś	więcej	o	sobie.
–	Wolałbym	nie,	ponieważ	naprawdę	zależy	mi	na	 tej	

pracy.	


Ośmiolatek	przychodzi	do	ojca	z	pracą	domową	z	przy-

rody:	
–	Tatusiu,	skąd	bierze	się	burza?	
Ojciec	wzdycha	i	odpowiada:	
–	Synku,	czasami	z	jednej	skarpetki...	


–	Dlaczego	twój	mąż	tak	wczoraj	wieczorem	krzyczał?	
–	 Bo	 nie	 chciałam	 mu	 powiedzieć,	 na	 co	 wydałam	

wszystkie	pieniądze.	
–	A	dziś	rano?	
–	No	bo	mu	wreszcie	powiedziałam.


Sędzia	do	oskarżonego:	
–	Czy	przyznaje	się	pan	do	winy?	
–	Nie,	wysoki	sądzie.	Mowa	mego	obrońcy	i	zeznania	

świadków	przekonały	mnie,	że	jestem	niewinny!	


Mąż	przegląda	akt	ślubu.	Żona	pyta:	
–	Czego	tam	szukasz?	
–	Terminu	ważności.	

Źródła:
http://www.dowcipy24.pl/dowcipy-o-szkole.html?start=20
http://polki.pl/rodzina/uroczystosci-rodzinne,kawaly-o-rodzinie-znajomych-oraz-sytuacyjne,10311586,artykul.html


Osiemnastowieczny	bal:	
–	Przepraszam,	czy	ta	kobieta	tam,	to	na	prawdę	kuzyn-

ka	Bacha?	
–	Oczywiście!	
–	A	czy	mógłby	mnie	pan	z	nią	zapoznać?	
–	Pewnie!	Bacha,	chodź	tutaj!	


Żona	do	męża	przed	wyjściem	na	plażę:	
–	Chciałabym	założyć	coś,	co	zadziwi	wszystkich!	
–	To	załóż	łyżwy...	


Na	 lekcji	 religii	nauczyciel	omawia	 z	5	 i	 6-latkami	10	

Przykazań.	 Właśnie	 omówili	 przykazanie	 o	 szanowaniu	
rodziców	i	nauczyciel	spytał:

–	A	czy	jest	jakieś	przykazanie,	które	mówi	o	tym,	jak	
traktować	braci	i	siostry?

Mały	chłopiec	(najstarszy	z	rodzeństwa)	odpowiedział:
–	Nie	zabijaj.	


–	Kaziu,	jeśli	powiem:	„Jestem	piękna”,	to	jaki	to	czas?
–	Czas	przeszły,	proszę	pani!


Chłopak	zaprosił	na	randkę	swoją	przyjaciółkę.	Space-

rują	po	mieście	 i	w	pewnym	momencie	mijają	elegancką	
restaurację.	

–	Ach,	jaki	niesamowity	zapach...	–	mówi	dziewczyna.
–	Podoba	ci	się?	Bo	jeśli	tak,	to	możemy	przejść	się	tędy	

jeszcze	raz.
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