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OD WYDAWCY
Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Magazynu Lokalnego „Korony
Sądeckiej”, w którym m.in.:
• Wyniki naborów na realizację projektów grantowych
• Fotorelacja z imprez lokalnych
• Sukcesy Kół Gospodyń Wiejskich
• Bieżąca działalność LGD.
Ponadto kontynuujemy zapoczątkowany cykl wywiadów z Twórcami Lokalnymi –
w tym numerze zapraszamy do zapoznania się z Panią Bernadettą Kucia – twórczynią
z Klęczan.
Natomiast w związku z kolejną 101 rocznicą odzyskania Niepodległości, w szczególności
dla młodszych członków naszej społeczności, przygotowaliśmy przypomnienie symboli
narodowych.
Życzymy miłej lektury,
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Koła Gospodyń Wiejskich rosną w siłę!

D

ziękujemy wszystkim Kołom
Gospodyń Wiejskich uczestniczącym w spotkaniu zorganizowanym przez LGD „KORONA
SĄDECKA”. To nasz naturalny partner
do współpracy, stąd tym bardziej cieszy
coraz większa liczba kół zarejestrowanych na terenie gminy Chełmiec, Grybów oraz Kamionka Wielka. Spotkanie
było okazją do zapoznania się z projektami realizowanymi przez Fundację
Horyzont 360, Gminę Chełmiec oraz
LGD „KORONA SĄDECKA”.
Poniżej kilka obszarów współpracy
LGD z Kołami Gospodyń Wiejskich:
Bezpłatne wypożyczenie Mobilnego Punktu Informacyjno-Promocyjnego;
Granty do 30 tyś. zł na projekty
w następujących obszarach tematycznych:

• o oferta kulturalna
• o promocja przedsiębiorczości
• o czas wolny dla dzieci, młodzieży i seniorów
• o inicjatywy prośrodowiskowe.
Udział w lokalnych imprezach
z potrawami do degustacji;

■■

KGW i ich potraw oraz
■■Promocja
osiągnięć w Magazynie Lokalnym

Korony Sadeckiej.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

■■
■■

Sukces KGW Krasne Potockie

W

dniu 14 września 2019r.
w Rozdzielu na terenie
Bacówki na Zadzielu odbył się IX Festiwal Rosołu organizowany corocznie przez Lokalną Grupę
Działania „Dolina Raby”. W tym roku
Festiwal Rosołu został podzielony na
dwie kategorie:
Organizacje z obszaru LGD Dolina
Raby
LGD z Federacji LGD Małopolska

■■
■■

Łącznie w konkursie wzięło udział
9 drużyn, rywalizujących między sobą
o najlepszy rosół tradycyjny. Ośmioosobowe jury oceniające potrawę składało się z zawodowych kucharzy ze
Stowarzyszenia Europejskich Kucha-

rzy Euro-Toques Polska oraz ze Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy
i Cukierników pod przewodnictwem
gościa specjalnego Adama Chrząstowskiego – Szefa Kuchni i Konsultanta Kulinarnego a także Radnego
Sejmiku Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Kozak i Pani Marii Zdebskiej – lokalnej producentki
wyrobów garmażeryjnych „Pierożki
Babci Władzi”. Komisja konkursowa
oceniała rosół pod względem:
– smaku
– zapachu
– koloru
– klarowności
– rodzaju użytych składników
– naturalnych składników
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– podania
– wystroju stoiska.
Po ocenie jury, przybyli goście,
mieszkańcy, turyści i smakosze polskiego rosołu mogli degustować
u każdej drużyny konkursową potrawę a także inne wyroby regionalne
przygotowane przez daną drużynę.
W czasie trwania Festiwalu Rosołu
Szef Kuchni Pan Adam Chrząstowski przygotował dla przybyłych gości
pokaz kulinarny, na którym zaprezentował przygotowanie potrawy pn.
„Fasolowa na Pięknym Jasiu i boczku
ze świnki złotnickiej”. Po prezentacji
Szefa Kuchni nastąpiło rozstrzygnięcie i wręczenie nagród za najlepszy
rosół polski.
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W kategorii „Organizacje z obszaru LGD „Dolina Raby”
1 miejsce – Stowarzyszenie „Tarnawianki” (Gmina Łapanów) – rosół drobiowo-wołowy – nagroda
o wartości 1200 zł,
2 miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Przebieczany (Gmina Biskupice) – rosół drobiowo-wołowy
(kura wiejska, rozbrat, pręga) – nagroda o wartości 1000 zł,
3 miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Bytomsko (Gmina Żegocina)
– „Rosół Babci Janiny” – kaczka,
kura wiejska, wołowina.

■■
■■
■■

Nagrody za udział o wartości 400
zł zdobyły: Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich „Dar Serca” z Łąkty Dolnej (Gmina Trzciana), KGW

Kobylanki w Kobylu (Gmina Nowy
Wiśnicz), Koło Gospodyń Wiejskich
w Fałkowicach (Gmina Gdów).
W kategorii „LGD z Federacji
LGD Małopolska”
1 miejsce – LGD „Korona Sądecka”
reprezentowane przez KGW Krasne Potockie – „Rosół tradycyjny”
– nagroda o wartości 1200 zł,
2 miejsce – LGD „Gościniec 4 Żywiołów” reprezentowane przez Stowarzyszenie KGW Łękawica – nagroda o wartości 1000 zł,
3 miejsce – LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska” reprezentowane
przez Koło Gospodyń Wiejskich
w Łukowicy – rosół z drobiu z makaronem (kura i kaczka) – nagroda
o wartości 800 zł.

■■
■■

■■

Dodatkową nagrodą dla drużyny, która otrzymała największą liczbę
punktów była nagroda Grand Prix
IX Festiwalu Rosołu, karta podarunkowa o wartości 200 zł oraz puchar od
Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników. Największą liczbę
punktów uzyskało tym samym zgarniając wszystkie nagrody było KGW
Krasne Potockie
Serdecznie gratulujemy Paniom za
zaangażowanie i włożoną pracę. Jesteśmy bardzo dumni, że na naszym obszarze działa Koło, które gotuje z sercem i zamiłowaniem do kulinarnej
polskiej tradycji.
DZIĘKUJEMY

Wywiad z Panią Ireną Oleksy –

przewodniczącą KGW Krasne Potockie

P

ani Irena Oleksy – strażniczka
domowego ogniska ale nie tylko ponieważ jest też przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich
w Krasne Potockie. Po debiutanckim
zwycięstwie chcieliśmy bliżej przybliżyć naszym czytelnikom KGW, które
prężnie działa na naszym obszarze
i zawsze służy pomocą.
Poniżej krótki wywiad oraz przepis
na zwycięski tradycyjny polski rosół.
Pani Ireno kiedy powstało KGW
Krasne Potockie? Kto był prekursorem jego powstania?
KGW powstało z inicjatywy gospodyń w 1978 r.
Ile liczy członków?
Koło obecnie liczy 32 członków.
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Co uważa Pani za Wasz największy sukces?
Największym naszym sukcesem obecnie jest nagroda
Grand Prix zdobyta na IX Festiwalu Rosołu przyznana
przez Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników. Dumna jestem, że należę do KGW Krasne Potockie,
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ponieważ możemy z koleżankami rozwijać swoje pasje i zainteresowania, brać udział w różnego rodzaju występach,
kiermaszach, festiwalach, przeglądach i spotkaniach. Wygrane nagrody i wyróżnienia daja nam mnóstwo satysfakcji
i mobilizują do większej aktywności.

udział w wydarzeniach lokalnych i nie tylko, promować
również Gminę Chełmiec. Chciałabym aby nasze KGW się
nadal rozwijało i zaangażowało się więcej mieszkańców.

Jaka jest Wasza „popisowa” potrawa?
Wszystkie nasze potrawy staramy się przygotować tradycyjnie, więc każda potrawa jest popisowa.

Tradycyjny rosół z kury domowej

Jakie maja panie plany na przyszłość dla Waszego
Koła?
Naszymi planami na przyszłość jest przede wszystkim promować naszą wieś Krasne Potockie, przekazywać
młodemu pokoleniu regionalne tradycje. Pragniemy brać

Dziękuję za rozmowę.

Składniki:
Kura domowa
Warzywa z własnego ogródka (marchew, seler, pietruszka, cebula, por, lubczyk)
Sól, pieprz, czosnek, natka pietruszki.
Najlepiej smakuje podany z makaronem własnej
roboty.

LGD „Korona Sądecka” na imprezach lokalnych

W

miesiącu lipcu i wrześniu
2019 r. Lokalna Grupa
Działania „Korona Sądecka” zaprezentowała swoje stoisko informacyjno-promocyjne na imprezach
lokalnych organizowanych przez gminy członkowskie: Grybów, Kamionka
Wielka, Chełmiec oraz Miasto Gry-

bów. Stoisko LGD cieszyło się dużą
popularnością wśród uczestników imprez. Społeczność lokalna mogła uzyskać informacje na temat działalności
LGD „Korona Sądecka”, obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, jak
również o możliwości dofinansowania
projektów z Programu Rozwoju Ob-
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szarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Podczas imprez można było otrzymać
bezpłatne materiały promujące obszar
Lokalnej Grupy Działania „Korona Sądecka” – książki, foldery, questy, gazetki
LGD i inne gadżety promocyjne, które
cieszyły się zainteresowaniem wśród
mieszkańców obszaru, jak i turystów.
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Ponadto w ramach organizowanych stoisk, Panie z Kół Gospodyń
Wiejskich z Ptaszkowej, Kamionki
Wielkiej, Rdziostowa i Białej Wyżnej
zaprezentowały do degustacji lokalne
wyroby regionalne.
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SUKCES MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNOPROMOCYJNEGO NA OBSZARZE „KORONA SĄDECKA”
LGD „KORONA SĄDECKA” od maja 2019 r. uruchomiła „MOBILNY PUNKT INFORMACYJNO–PROMOCYJNY ,który przemieszcza się po czterech gminach tj.
Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasto Grybów.
Celem przemieszczającego się kontenera było przeprowadzenia branżowych spotkań oraz warsztatów dla przedsiębiorców oraz mieszkańców obszaru LGD, które zapoczątkowały serię kolejnych wydarzeń prowadzonych przez KGW,
stowarzyszenia, fundacje oraz lokalnych społeczników.
Mieszkańcy oraz przedsiębiorcy obszaru LGD skorzystali z wiedzy wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów z dziedziny:
Współpraca przedsiębiorstw, w tym branży spożywczej
Zarządzanie firmą i zewnętrzne wsparcie finansowe
(kredyty, pożyczki) dla firm (inne niż w ramach wdrażania LSR)
Ochrona danych osobowych
Przedsiębiorczość społeczna
Turystyka kulinarna i usługi gastronomiczne wysokiej jakości sposobem na utworzenie i funkcjonowanie
przedsiębiorstwa bazującego na lokalnych potencjałach.
Natomiast dzieci i młodzież obszaru LGD „KORONA
SĄDECKA” uczestniczyli w warsztatach branżowych tj.:
Warsztat KGW – produkty lokalne w przedsiębiorstwie
Warsztat Inkubator przedsiębiorczości – przetwórstwo
owoców i produkcja soków i cydru – pomysł na biznes
Warsztat miodowy – miodowy przedsiębiorca
Spotkania i warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców obszaru LGD.
Sam mobilny punkt jest sukcesem LGD, który w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców tj. uruchomienia punku
prezentacji własnej działalności, został dostosowany tak
aby był jednocześnie kuchnią, salą prezentacji oraz dostępny w 4 gminach obszaru LGD. Innowacja jaką wprowadziła
Korona Sądecka w postaci mobilnego kontenera daję wiele
możliwości grupom formalnych i nieformalnych jak również społeczników.

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
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Zachęcamy do bezpłatnego wypożyczenia MOBILNEGO PUNKTU INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO
KORONY SĄDECKIEJ. Wszelkie szczegóły wraz z regulaminem udostępniania znajduję się na stronie:
www.lgdkoronasadecka.pl
Główne informacje o projekcie:
Tytuł: Organizacja spotkań i warsztatów branżowych
w tym warsztatów z zakresu przetwórstwa i produktu lokalnego w punkcie informacyjno-promocyjnym na obszarze Korony Sądeckiej.
Cel: Rozwój, promowanie przedsiębiorczości i zwiększenie dostępu do bezpłatnej informacji wpływającej na
podniesienie kompetencji mieszkańców gmin: Chełmiec,
Kamionka Wielka, Grybów, Miasto Grybów przydatnych
na lokalnych rynku pracy poprzez organizację spotkań
z zakresu przedsiębiorczości i warsztatów branżowych
w tym warsztatów z zakresu przetwórstwa i produktu lokalnego oraz utworzenie mobilnego punktu informacyjno-promocyjnego do dnia złożenia wniosku o płatność.
Czas realizacji: kwiecień – październik 2019
Całkowita wartość projektu: 52 856,70
Kwota dofinansowania: 50 000,00
Więcej informacji w Biurze
LGD „KORONA SĄDECKA”
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec (pokój 21)
Tel. 18 4145655, 660 675 601
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Wywiad z Twórcą lokalnym z Gminy Chełmiec Panią Bernadettą Kucia

P

ani Bernadetta to kobieta bardzo mocno zaangażowana
w różnego rodzaju inicjatywy
społeczne związane z szerzeniem tradycji, kultury i wyrobów rękodzielniczych regionu. Ponad to od kilku lat
jest na Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest swoistą kopalni
pomysłów i realizatorką wielu dziedzin sztuki.

Kiedy zaczęła się Pani przygoda
z wytwórstwem rękodzieła
Moja przygoda z rękodziełem zaczęła się, gdy zostałam zwolniona
z pracy (2010 r.), była redukcja etatów.
Z nadmiaru wolnego czasu szukałam
zajęć, wtedy właśnie zaczęłam chodzić
na spotkania do KGW, koleżanka zaproponowała, że będzie mnie uczyć
wykonywania różności z wikliny papierowej. Jakoś tak powoli, krok po
kroku, trochę inspirując się Internetem, zaczęłam robić z wikliny papierowej choinki, wianki, koszyczki, miski
i wiele innych rzeczy. Potem poszłam
o krok dalej, zaczęłam robić kwiaty
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z rajstop i wstążki, quilling, decoupage
czy wyszywać wełną czesankową oraz
muliną. W tej chwili zaczęłam wyszywanie obrazów wstążką. Ogólnie lubię
się uczyć i poznawać nowe metody.
Z jakich materiałów Pani wyszywa?
Oj tworzę ze wszystkiego, przydałby się w domu magazyn na wszystkie zbierane rzeczy. Od rajstop, przez
korki, wstążki, koraliki, powertex po
szpilki, klej na gorąco, serwetki czy lakier do paznokci. Numerem jeden jest
dla mnie klej Wikol. U mnie w domu
nic się nie marnuje, wiele rzeczy przechowuję z myślą, że zrobię z nich kiedyś coś ładnego.
Edukacja czy doświadczenie życiowe wpłynęło, ukształtowało Panią
jako artystę?
Edukacja nie wpłynęła na moje
zainteresowania sztuką. Z wykształcenia jestem technikiem mechanizacji
leśnictwa. Niemniej od zawsze marzyłam o szkole plastycznej, ale rodzice
zdecydowali inaczej. Doświadczenie
i sytuacja życiowa doprowadziły mnie
tu gdzie jestem. Ja lubię sobie coś tworzyć, uwielbiam jeździć na spotkania
i kiermasze, gdzie mogę porozmawiać, wymienić się doświadczeniami
i czasem coś podpatrzeć. Uczestniczę
w różnego rodzaju kiermaszach już od
6 lat i nie wyobrażam sobie żeby mogło mnie tam zabraknąć.
Czy ktoś w Pani rodzinie zajmował się taką twórczością lub inną?
Nie, jestem pierwszą w rodzinie
osobą zajmującą się twórczością artystyczną. Jeśli ktoś z bliskich ma coś
do zrobienia, to przychodzi z tym
do mnie, a ja chętnie pomagam. Jestem pierwsza, ale nie ostatnia, moja
wnuczka jest bardzo zainteresowana
rękodziełem więc ją uczę i pokazuję,
a mimo, że ma tylko 7 lat już tworzy
swoje piękne ozdoby. Często przychodzi do mnie też sąsiadka, młoda
dziewczyna, chętna do nauki.

Jakie dzieła znajdują się w Pani
kolekcji?
Oj wiele. Wiklina papierowej,
kwiatki, skrzynki i słoiki zdobione
metodą decoupage, jajka i banki z wełny czesankowej oraz wstążki, stroiki
świąteczne, obrazy wyszywane kordonkiem i muliną, a ostatnio również
wstążką. Robię także rzeczy jakich
uczyłam się na zajęciach praktycznych
w szkole, np. koszyczki z mydełek.
Czy Pamięta Pani swoje pierwsze
samodzielne dzieło?
Tak, nawet mam je do tej pory. Jest
to bańka z cekinów. Nie sprzedaję jej
ze względu na sentyment.
Jak wygląda Pani warsztat pracy?
Mam tylko jedno takie miejsce,
przy stole w kuchni, to jest mój warsztat pracy. W żadnym innym miejscu
nie pracuje mi się tak dobrze.
Skąd czerpie Pani inspiracje, jaki
temat przewodni pojawia się głównie
w pracach? (martwa natura, sacrum,
… itp.?)
Jak już mówiłam jeżdżę na kiermasze, tam spotykam różnych ludzi, więc
dowiaduję się o różnych sposobach
i technikach, poza tym odbywają się
tam często warsztaty, w których można wziąć udział. Nawet w tym roku zostałam zaproszona do poprowadzenia
takich warsztatu z wikliny papierowej
w Galerii Trzy Korony podczas kiermaszu Wielkanocnego. Oprócz tego,
wiele ciekawych pomysłów dostarcza
mi Internet. Jest wiele interesujących
stron, gdzie można coś podpatrzyć,
zainspirować się (np. Inspirello, Piernikowa Chatka). Przepiękne pomysły
można również znaleźć na stronach
rosyjskich i azjatyckich. W moich
pracach przeważa motyw „stylizowany na ludowy”, przecież tak na dobrą
sprawę nawet „tradycyjne” kwiatki
z krepiny wykorzystywane do zdobienia palm ręcznie wykonywanych, nie
są robione zgodnie z tradycją, dawniej

Magazyn Lokalny Korony Sądeckiej • Nr 19 (wrzesień) 2019

nie było krepiny, tylko bibuła. Nazwałabym to stare przełożone na nowe.
Czy da się godnie żyć ze sztuki?
Niestety, raczej nie. Mało kto docenia rękodzieło, jak może kupić chińskie ozdoby za półdarmo. Wszystko
zależy od klienta. Gdyby nie przyjemność z robienia, pewnie nikt by się
tym nie zajmował.
Czego Pani szuka w sztuce?
Szukam w niej przyjemności i relaksu. Nawet w lecie, mając mniej
czasu ze względu na pracę na działce, szukam takich chwil, żeby usiąść
i coś porobić. Zima bardziej sprzyja
takim zajęciom, więc z koleżankami
spotykamy się i działamy, już od jesieni tworzymy ozdoby świąteczne.
Poza tym dzięki temu cały czas mam
zajęcie, już w lecie i wczesną jesienią
trzeba pamiętać o pozbieraniu palmy,
mchu czy szyszek. Często z koleżankami łączymy przyjemne z pożytecznym, idziemy z wnukami na spacer,
a przy okazji zbieramy różności.

Bycie twórcą lokalnym/ artystą
to jest kultywowanie tradycji i sztuki. Czy uważa Pani to za potrzebne
i ważne?
Oj, bardzo ważne i to od jak najmłodszych lat. Dawniej w szkole
mieliśmy zajęcia praktyczne, robiliśmy mydełka, stroiki, na drutach czy
szydełku,. Teraz dzieci nie wiedzą do
czego niektóre z tych przedmiotów
służą. Nie jestem pewna czy nastolatki potrafią sobie przyszyć guzik.
Niektórzy mają nawet problem z prostym narysowaniem kółka. My starsi
jakoś inaczej jesteśmy nauczeni, nawet w kwestii kartek świątecznych,
a młodzi zwykle odpowiadają, że wystarczy SMS z życzeniami świątecznymi. Kiedyś robiłam warsztaty w domu
kultury z robienia kwiatków z krepiny i o dziwo bardziej byli zainteresowani chłopcy niż dziewczęta. Myślę,
że takie zajęcia praktyczne powinny
wrócić do szkoły, bo wiele z młodych
nawet nie wie, że może mieć w którejś
z tych dziedzin talent. Z drugiej strony to trzeba lubić, ale są pewne rzeczy,
które należy umieć (jak np. przyszywanie guzików, czy cerowanie)
Jaki ma Pani pomysły na zainteresowanie społeczności lokalnej
(zwłaszcza dzieci i młodzież), by kultywować lokalną twórczość?
To jest bardzo różnie, niejednokrotnie na kiermaszach część osób
podchodzi, ogląda, dopytuje jak coś
jest zrobione, inni mijają nasze stoiska
z kpiącym uśmieszkiem na twarzy i to
jest przykre, nie wiadomo jak to interpretować. Najbardziej lubię, gdy ktoś
ogląda, a potem nas szuka, bo tak za-

Co chciałaby Pani, by odbiorcy
dostrzegali w Pani pracach?
Chciałabym aby doceniali efekt,
wiadomo, że ciężko trafić w czyjś
gust. Ludzie różnie reagują, a jednak
zrobienie takich ozdób przecież wymaga wiele pracy i cierpliwości. Niektórym się wydaje, że powinniśmy
pracować jak maszyny, a przecież rękodzieło nie na tym polega. Wszystko zależy jak kto taką twórczość ceni.
Ja uważam, że każdą pracę należy
dopieścić, to naprawdę wymaga dużo
zaangażowania.
Magazyn Lokalny Korony Sądeckiej • Nr 19 (wrzesień) 2019

chwyciła go jakaś rzecz. Zależy mi na
tym, żeby ludziom podobały się moje
ozdoby, dlatego staram się przemycać
w sztuce takie modne motywy, ostatnio np. każdy chce ozdoby w kolorze
szarym.
Jeśli chodzi o młodych to widzę to
na prostym przykładzie, zrobiłam kiedyś kwiatki do ozdoby na pieniek do
sali u Wnuczki w przedszkolu. Obecnie
zostałam poproszona o to, by dzieci nauczyć robienia takich kwiatków i to jest
bardzo miłe. Takie rzeczy należy pokazywać i zachęcać dzieci do działania
mimo początkowych niepowodzeń.
Z czego jest Pani dumna, jakie jest
Pani największe osiągnięcie?
Jest taka jedna rzecz. Kasetka
z dziewczynką. Jestem z niej bardzo
dumna, często biorę ją ze sobą na
kiermasze, ale tylko do pokazania.
Uważam, że cena za jaką musiałabym
ją sprzedać nie jest współmierna do
tego jak jest piękna. Bardzo mi się
podoba i jest na honorowym miejscu
wśród moich ozdób. Mam jeszcze taką
kaczkę z wełny czesankowej, też jej nie
sprzedaję, bo bardzo dużo cierpliwości mnie ona kosztowała.
Czym dla Pani jest wyszywanie?
Jest dla mnie możliwością wytchnienia, oderwania się od codziennych problemów. Jest również możliwością wykazania się, wyrażenia
siebie. Lubię szukać nowych pomysłów i próbować czy sobie z nimi poradzę, to jest takie miejsce na mój sukces w życiu.
Dziękuję za rozmowę.
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POZNAJ ZWYCIĘSKIE PROJEKTY – wyniki naborów na granty

W

dniu 12.07.2019 r. odbyło się posiedzenie
Rady dotyczące oceny wniosków o powierzenie grantów w ramach naborów nr 9/2019/G
– Produkty turystyczne i 10/2019/G - Oferta rekreacyjna.

Poniżej prezentujemy listę Grantobiorców wybranych.
Wszystkim Grantobiorcom dziękujemy za udział w naborach, zwycięzcom gratulujemy i życzymy szybkiego podpisania umów o powierzenie grantów.

Ustalona kwota wsparcia

Wskazanie czy zadanie
mieści się w limicie środków
wskazanych w ogłoszeniu
o naborze wniosków

Wnioskodawca jest
Jednostką Sektora
Finansów Publicznych

064326345

Liczba uzyskanych punktów
w ramach kryteriów wyboru

Stowarzyszenie
Promocji i Rozwoju
Gminy Chełmiec

Zgodność z LSR

4.

Zgodność z warunkami
oceny wstępnej

071895434

Wnioskowana kwota pomocy

Fundacja Nowa
Galicja

075623726

Sygnatura wniosku
nadana przez LGD

3.

063248711

Data i godzina złożenia
wniosku

2.

Gminy
Ośrodek Kultury
w Kamionce
Wielkiej
Stowarzyszenie Stara
Baśń

1.

27-06-2019
10:20

GR/9/2019/G/1

17 800,00 zł

Tak

Tak

14

17 800,00 zł

Tak

Tak

28-06-2019
14:10

GR/9/2019/G/2

22 910,00 zł

Tak

Tak

9

22 910,00 zł

Tak

Nie

28-06-2019
14:30

GR/9/2019/G/3

29 760,00 zł

Tak

Tak

11

29 760,00 zł

Tak

Nie

28-06-2019
14:45

GR/9/2019/G/4

19 120,00 zł

Tak

Tak

12

19 120,00 zł

Tak

Nie

Tytuł
operacji

Numer identyfikacyjny
producenta

Imię i nazwisko/
Nazwa Wnioskodawcy

Lp.

Lista grantobiorców wybranych (dotyczy naboru 9/2019/G – Produkty turystyczne):

„40 lat w Dolinie
Kamionki” – zainicjowanie nowego produktu
turystycznego.
Żywe lekcje historii
średniowiecza.
Rozbudowa oferty
turystycznej m.Piątkowa,
Gmina Chełmiec poprzez
stworzenie zakątka
„Pszczeli Raj”.
Wykreowanie nowego
produktu turystycznego-patriotyczne śpiewanie
na obszarze LGD „KORONA SĄDECKA”.

6.

Stowarzyszenie Klub
Seniora Pogodna
Jesień w Librantowej

Wskazanie czy zadanie mieści
się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze
wniosków

Towarzystwo
Miłośników Muzyki,
Mystków-Mszalnica

Ustalona kwota wsparcia

5.

Zadanie uzyskało minimalną
liczbę punktów określoną
w ogłoszeniu o naborze

Stowarzyszenie
Aktywni Razem
w Chełmcu

Liczba uzyskanych punktów
w ramach kryteriów wyboru

4.

Zgodność z LSR

Towarzystwo Miłośników Kamionki
Wielkiej

Zgodność z warunkami
oceny wstępnej

3.

Wnioskowana kwota pomocy

Ochotnicza
Straż Pożarna
w Siołkowej

Sygnatura wniosku
nadana przez LGD

2.

„Niebo nad nami” – Doposa
obserwatorium astrono
063189071 żenie
micznego i organizacja zajęć
oraz obserwacji nocnego nieba.
Zakup i montaż siłowni
zewnętrznej oraz wiaty
w miejscowości Siołkowa
Grybów wraz z or075623696 Gmina
ganizacją zajęć sportowych
i rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży z obszaru LGD
Korona Sądecka.
„Pamiętając o przeszłościprzyszłość”
071851986 -tworzymy
– oferta rekreacyjna dla
mieszkańców obszaru LGD .
Biesiada Sądecka – rekreacja
068740694 historyczna na obszarze LGD
„Korona Sądecka”.
Zajęcia rekreacyjne dla dzieci
i młodzieży z obszaru LGD
„Korona Sądecka” w postaci
068725086 nauki gry na instrumentach dętych zakończone
spotkaniem integrującym
mieszkańców.
Rozszerzenie ofery rekre072717232 acyjnej wśród mieszkańców
Gminy Chełmiec.

Data i godzina złożenia
wniosku

Gminny Ośrodek
Kultury w Chełmcu

Tytuł
operacji

Imię i nazwisko/
Nazwa Wnioskodawcy

1.

Numer identyfikacyjny
producenta

Lp.

Lista grantobiorców wybranych (dotyczy naboru 10/2019/G - Oferta rekreacyjna):

28-06-2019
11:30

GR/10/2019/G/4

29 900,00 zł

Tak

Tak

14

Tak

29 900,00 zł

Tak

25-06-2019
08:30

GR/10/2019/G/1

22 831,00 zł

Tak

Tak

13

Tak

22 831,00 zł

Tak

27-06-2019
09:20

GR/10/2019/G/2

16 195,00 zł

Tak

Tak

13

Tak

16 195,00 zł

Tak

28-06-2019
13:45

GR/10/2019/G/5

21 885,00 zł

Tak

Tak

11

Tak

21 885,00 zł

Tak

28-06-2019
14:20

GR/10/2019/G/6

30 000,00 zł

Tak

Tak

11

Tak

30 000,00 zł

Tak

28-06-2019
09:30

GR/10/2019/G/3

29 000,00 zł

Tak

Tak

10

Tak

29 000,00 zł

Tak

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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MONITORING I KONTROLA – GRANTY

W

celu weryfikacji przebiegu realizacji zadań grantowych, pracownicy Biura
LGD „Korona Sądecka” sukcesywnie
realizowali monitoring postępu zadań
oraz kontrolę zrealizowania zaplanowanych działań w ramach danych
projektów grantowych.
Poniżej prezentujemy Państwu
efekty działań Grantobiorców, docelowo służących całej społeczności lokalnej z terenu LGD „Korona Sądecka”.
r. – kontrola zadania
■■17.07.2019
„Wytyczenie oraz zagospodaro-

Pana Krzysztofa Bochenka.
Celem projektu był Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez
„Budowę Mini Obserwatorium
Astronomicznego” w miejscowości Siołkowa i zakup teleskopu do
obserwacji nieba i astrofotografii.
Projekt zakończony, zaplanowany
cel i wskaźniki zostały osiągnięte
a zakres rzeczowo-finansowy zrealizowany zgodnie z umową
Kwota grantu: 30 000,00 zł.

wanie szlaku przyrodniczo-edukacyjnego wraz z wykorzystaniem
metody Questingu w m. Piątkowa” realizowanego przez Fundację
Nowa Galicja.
Celem projektu była promocja
oraz rozwój turystyki i rekreacji
na obszarze LGD poprzez wytycznie oraz zagospodarowanie szlaku
przyrodniczo-edukacyjnego.
Projekt zakończony, zaplanowany
cel i wskaźniki zostały osiągnięte
a zakres rzeczowo-finansowy zrealizowany zgodnie z umową.
Kwota grantu: 30 000,00 zł.

a zakres rzeczowo-finansowy zrealizowany zgodnie z umową.
Kwota grantu: 12 482,00 zł.

r. – kontrola zadania
■■29.08.2019
„Od tradycji do współczesności –

aktywne wakacje” realizowanego
przez Stowarzyszenie Kulturalne
„Z tradycją w przyszłość”.

r. – kontrola zadania
■■14.08.2019
„Aktywne Wakacje” realizowane-

r. – kontrola zadania
■■14.08.2019
„Budowa Mini Obserwatorium

Astronomicznego w miejscowości Siołkowa” realizowanego przez

go przez Lokalną Grupę Działania
„Nasze Góry”.
Celem projektu było zapełnienie
czasu wolnego dla 100 dzieci z obszarów wiejskich LGD Korona Sądecka poprzez organizację zajęć
pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży.
Projekt zakończony, zaplanowany
cel i wskaźniki zostały osiągnięte

Magazyn Lokalny Korony Sądeckiej • Nr 19 (wrzesień) 2019

13

Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego i poszerzenie, uatrakcyjnienie oraz
unowocześnienie czasu wolnego
dla dzieci i młodzieży poprzez organizację warsztatów z ceramiki
i robotyki oraz wyjazdu do „Sądeckiego Bartnika” do dnia złożenia wniosku o płatność.
Projekt zakończony, zaplanowany
cel i wskaźniki zostały osiągnięte
a zakres rzeczowo-finansowy zrealizowany zgodnie z umową.
Kwota grantu: 5 111,00 zł.
29.08.2019 r. – kontrola zadania
„Biznes to nie jest trudne – organizacja imprezy promującej przedsiębiorczość połączonej z wykładem i panelem dyskusyjnym”
realizowanego przez Stowarzyszenie Razem dla Kultury w Chełmcu.
Celem projektu był rozwój i promowanie przedsiębiorczości poprzez organizację imprezy promującej przedsiębiorczość połączonej
z wykładem i panelem dyskusyjnym w celu zwiększenia wiedzy
lokalnej na temat przedsiębierności oraz promowanie postaw pro

■■

przedsiębiorczych występujących
na obszarze LGD Korona Sądecka.
Projekt zakończony, zaplanowany
cel i wskaźniki zostały osiągnięte
a zakres rzeczowo-finansowy zrealizowany zgodnie z umową.
Kwota grantu: 30 000,00 zł.
29.08.2019 r. – kontrola zadania
„Nasz super biznes” – organizacja
konkursu na najlepszy biznes plan
wraz z grą terenową doprowadzającą do założenia fikcyjnej firmy”
realizowanego przez Stowarzyszenie Razem dla Kultury w Chełmcu.
Celem projektu była promocja
przedsiębiorczości bazującej na lokalnych potencjałach oraz wzmocnienie kapitału społecznego wśród
młodzieży poprzez organizację
konkursu na najlepszy biznes plan
wraz z grą terenową doprowadzającą do założenia fikcyjnej firmy
Projekt zakończony, zaplanowany
cel i wskaźniki zostały osiągnięte
a zakres rzeczowo-finansowy zrealizowany zgodnie z umową.
Kwota grantu: 10 345,00 zł.

■■

ci i młodzieży z obszaru LGD realizowanego przez Stowarzyszenie
Razem dla Kultury w Chełmcu.
Celem projektu był rozwój wysokiej jakości przestrzeni do życia dla
dzieci i młodzieży z terenu LGD
poprzez organizację warsztatów
tematycznych.
Projekt zakończony, zaplanowany
cel i wskaźniki zostały osiągnięte
a zakres rzeczowo-finansowy zrealizowany zgodnie z umową.
Kwota grantu: 24 428,00 zł.

r. – kontrola zadania
■■06.09.2019
„Warsztat muzyczny oraz wycieczka dla dzieci i młodzieży z obszaru
LGD „KORONA SADECKA”
Celem projektu było uatrakcyjnienie oferty czasu wolnego wzmacniającej rozwój lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatu
muzycznego oraz wycieczki dla
dzieci i młodzieży z obszaru LGD
„KORONA SADECKA”
Projekt zakończony, zaplanowany
cel i wskaźniki zostały osiągnięte
a zakres rzeczowo-finansowy zrealizowany zgodnie z umową.
Kwota grantu: 23 226,00 zł.

r. – kontrola zadania
■■06.09.2019
„Młodzi kreatywni” – organizacja
warsztatów tematycznych dla dzie-
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LGD „Korona Sądecka” rozpoczyna realizację projektu:
„Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł
energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”

O

koło czterysta osiemdziesiąt
instalacji, które wytwarzają
energię cieplną i elektryczną bazując na odna-wialnych źródłach energii powstanie w latach
2020-2021 na terenie trzech gmin:
Chełmiec, miasto Nowy Sącz i gmina Grybów. Wszystko dzięki dofinansowaniu, jakie w ramach Regionalnego Programu Operacyj-nego
Województwa Małopolskiego na lata
2014 – 2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymało Stowarzyszenie LGD „Korona
Sądecka” , które jest liderem projektu: „Dofinansowanie do insta-lacji
odnawialnych źródeł energii na
obszarze LGD KORONA SĄDECKA”. Umowa na realizację pro-jektu
podpisana została pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego

i Zarządem Stowarzyszenia dnia
4 września 2019 r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 8 896 136,64 PLN. Otrzymana kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi:
4 691 100, 47 PLN.
Projekt realizowany jest w Partnerstwie z: gminą Chełmiec, miastem Nowy Sącz i gminą Grybów.
W ramach projektu w indywidualnych gospodarstwach domowych
i obiektach użyteczności publicznej
za-montowanych zostanie:
252 elektrowni fotowoltaicznych,
72 koletów słonecznych,
67 powietrznych pomp ciepła,
70 kotłów na biomasę.
Dofinansowanie dla mieszkańców
wyniesie 60 % kosztów netto zakupu
i montażu instalacji.

■■
■■
■■
■■

W najbliższych miesiącach zrealizowane zostaną inspekcje energetyczne u osób zgłaszających zaintereso-wanie udziałem w projekcie.
Ich celem jest ocena możliwości zainstalowania poszczególnych źródeł
OZE.
Kolejno LGD „Korona Sądecka”
wyłoni firmę, która przygotuje dokumentacje techniczną, a następnie
przeprowadzi przetarg na wyłonienie
wykonawcy inwestycji. Projekt jest
wieloletni, ale montaż pierwszych instalacji powinien rozpocząć się wiosnę przyszłego roku.
Dziękujemy wszystkim Partnerom za dotychczasową współpracę
w zakresie opracowania wniosku
oraz do-kumentów niezbędnych do
zawarcia umowy o dofinansowanie
projektu.

Za nami kolejne szkolenie dla wnioskodawców

W

dniu 26.08.2019 r w Urzędzie Gminy w Chełmcu
odbyło się kolejne szkolenie dla wnioskodawców organizowane
przez LGD "KORONA SADECKA"
przed każdym z planowanych naborów.
W dniu 26.08.2019 r w Urzędzie
Gminy w Chełmcu odbyło się kolejne szkolenie dla wnioskodawców
organizowane przez LGD "KORONA SADECKA" przed każdym z pla-

nowanych naborów. W spotkaniu
uczestniczyli mieszkańcy obszarów
wiejskich zainteresowani podjęciem
działalności gospodarczej, jak również przedsiębiorcy którzy zamierzają rozwinąć swój biznes. Uczestnikom zastały przybliżone założenia
działań, warunki udzielenia wsparcia, kryteria oceny operacji, dokumentacja konkursowa oraz sposób jej
uzupełnienia.
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Wszystkim serdecznie dziękujemy
za przybycie i zachęcamy do składania
wniosków w ramach najbliższego naboru, zaplanowanego w terminie 2-16
września 2019 r.

15

LAURY TYGODNIA KULTURY BESKIDZKIEJ
DLA MYSTKOWIAN

O

d 27 lipca do 4 sierpnia odbywała się wyjątkowa
edycja 56 Tygodnia Kultury Beskidzkiej. W ramach tej imprezy obchodzono 50 edycję Festiwalu
Folkloru Górali Polskich oraz 30 Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. W obu wydarzeniach wziął udział
Zespół Regionalny Mystkowianie z Mystkowa. Zespół
przywiózł z Beskidów – Srebrne Żywieckie Serce oraz tytuł
Laureata (Nagroda Regulaminowa).
W tegorocznej edycji Festiwalu Folkloru Górali Polskich
w Żywcu wzięła udział rekordowa ilość zespołów – aż 27
grup. Ośmioosobowe Jury Festiwalu pod przewodnictwem
etnograf Małgorzaty Kiereś postanowiło przyznać jedną
z głównych nagród – Srebrne Żywieckie Serce Zespołowi
Regionalnemu Mystkowianie. Zespół Regionalny Mystkowianie zaprezentował widowisko „Zabawa w karczmie”.
Podczas widowiska zobaczyć można było strój z centralnej
części regionu Lachów Sądeckich (noszony przez najbogatszych mieszkańców wsi), strój pogórzański (z sąsiednich
wsi) oraz strój wykształcony na styku dwóch kultur (noszony w Mystkowie). Stroje zrekonstuowane na potrzeby
programu pokazują dynamikę ówczesnej mody i trendów.
Wartym uwagi były również zrekonstruowane tańce, takie
jak: polka sumionka, mazurka, warszawianka oraz tańce
zabawowe w postaci: Żyda czy Polki z liściem. Ta ostatnia
stanowiąca relikt, odtworzona została w ubiegłym roku na
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podstawie badań terenowych. W zabawie wykorzystuje się
liść, który należy umieścić miedzy dłońmi tancerzy. Przy
zwiększającym się tempie muzyki, trudno go utrzymać.
Tym którym się nie uda muszą opuścić zabawę.
Dodatkowo Mystkowianie zostali w tym roku nominowani przez CIOFF jako jeden z trzech polskich Zespołów
do udziału w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Wiśle. Już sam udział w tym jednym z największych w Europie festiwali był gigantycznym osiągnięciem
Zespołu. Mystkowianie prezentowali się obok 14 zespołów
z całego świata (m. in. z Kanady, Chile, Ukrainy, Gruzji,
Rumunii, Macedonii Północnej, Chorwacji, Węgier). Międzynarodowa Rada Artystyczne postanowiła przyznać grupie z Mystkowa tytuł Laureata (Nagrodę Regulaminową) za
udane przedstawienie realiów życia pogranicza lachowsko
– pogórzańskiego.
Zespół prezentował się również na innych estradach Tygodnia Kultury Beskidzkiej: Maków Podhalański, Szczyrk
oraz Ujsoły. Niewątpliwie do annałów historii Zespołu
przejdą wielokrotne bisy w Amfiteatrze w Wiśle oraz wspaniała atmosfera wszystkich koncertów podczas całego Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
Warto zaznaczyć, że kierownikiem Zespołu jest Benedykt Poręba, a kierownikiem artystycznym i choreografem
Patryk Rutkowski.
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HUCZNY JUBILEUSZ MYSTKOWIAN
Zespół zdobył wiele cennych i prestiżowych nagród oraz
uznanie mieszkańców Ziemi Sądeckiej.
Warto zaznaczyć, że w ciągu 5 lat Zespół zdobył m.in.:
Srebrne Żywieckie Serce, Brązową Ciupagę Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, Grand Prix
Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Tradycyjnego, I miejsce na Międzykulturowym Festiwalu „Zagłębie i Sąsiedzi”,
I miejsce na Przeglądzie Folkloru Sądecczyzny i wiele innych. Dodatkowo Zespół koncertował m.in. we Francji,
Niemczech (gdzie zdobył II miejsce podczas Grand Prix
der Folklore), Czechach, Turcji, na Litwie (tytuł Laureata).
oraz Węgrzech (Główna Nagroda).
20 września w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”
w Nowym Sączu odbył się Koncert Jubileuszowy z okazji
działalności artystycznej Zespołu Regionalnego Mystkowianie. Z tej okazji wyróżniający się członkowie Zespołu
otrzymali wyróżnienia Województwa Małopolskiego oraz
Starostwa Nowosądeckiego.
W ubiegły piątek sala nowosądeckiego „Sokoła” wypełniła się po brzegi, a publiczność zobaczyła dwugodzinne widowisko w wykonaniu Zespołu z Mystkowa.
Tancerze zaprezentowali m.in. tańce Lachów Sądeckich
z centralnej części regionu, tańce Lachów Sądeckich
z Mystkowa (pogranicze lachowsko – pogórzańskie),
tańce Pogórzan Sądeckich oraz wielokrotnie nagradzany
w tym roku program „W karczmie”. Furorę zrobił jednak
prezentowany po raz pierwszy (w Polsce!) program folkloru Mieszczan Sądeckich. Nowe, wspaniałe stroje oraz
układ choreograficzny zachwycił wszystkich gości. Dodatkowo Mystkowianie ukazali wspaniałe Tańce Miejskie
oraz pieśni Sądecczyzny (Łemkowie, Romowie). Bogactwo zaprezentowanych strojów, dynamika i sposób wykonania tańca, estetyka śpiewu została doceniona przez
wszystkich obecnych.
Podczas Koncertu zostały przyznane okolicznościowe
nagrody oraz wyróżnienia. Medale Województwa Małopolskiego Polonia Minor z rąk Radnych Województwa
Małopolskiego (Marta Mordarska, Urszula Nowogórska)
otrzymał Zespół Regionalny Mystkowianie, Benedykt Poręba – kierownik Zespołu, Patryk Rutkowski – choreograf
i kierownik artystyczny oraz Władysława Janus. Starosta
Nowosądecki – Marek Kwiatkowski wręczył również Złote Jabłko Sądeckie dla Władysławy Janus, a Srebrne Jabłka
dla Patryka Rutkowskiego, Jacka Głowackiego oraz Kamila Wiatr.
Specjalne wyróżnienia oraz list gratulacyjny złożył Wójt
Gminy Kamionka Wielka – Andrzej Stanek. Po koncercie kolejka delegacji do złożenia życzeń nie miała końca.
Zespoły nie tylko z Sądecczyzny, ale i z całej Polski (m.in.
z Podlasia oraz Żywiecczynzy) wręczyły okolicznościowe
dyplomy, upominki oraz kwiaty. Wielokrotnie zaproszeni
goście zauważyli, że pomimo krótkiego okresu działania
Magazyn Lokalny Korony Sądeckiej • Nr 19 (wrzesień) 2019
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INFORMACJA NA TEMAT ZŁOŻONYCH
WNIOSKÓW WE WRZEŚNIOWYCH NABORACH

I

nformujemy, że w wyniku zakończonych dnia 16 września 2019 r.
naborów zostały złożone łącznie
22 wnioski, w tym:
Nabór 1/2019 – Budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej – 3 wnioski na łączną
kwotę dofinansowania 1.357.792 zł

Nabór 2/2019 – Podejmowanie
działalności gospodarczej – 11 wniosków na łączną kwotę dofinansowania
660.000 zł
Nabór 3/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej – 8 wniosków
na łączną kwotę dofinansowania
1.885.483 zł.

W dniu 30.09.2019 r. odbyło się
posiedzenie Rady, na którym dokonano oceny złożonych wniosków.
Wyniki przedmiotowej oceny zostaną
zaprezentowane w kolejnym numerze.

ODBLASKI DLA SENIORA

J

esień i zima już za pasem, wcześniej zapada zmrok, więc warunki
na drogach stają się coraz trudniejsze. Mając na uwadze bezpieczeństwo
pieszych, a przede wszystkim uczniów
w drodze do i ze szkoły, podejmujemy
działania, aby zminimalizować ryzyko
wypadków.
Bezpieczeństwo to dla nas sprawa priorytetowa i dbamy o nie przez
cały rok, ale we wrześniu i październiku intensyfikujemy swoje działania.
Szkoła Podstawowa im. Stanisława
i Jana Potoczków w Rdziostowie już
po raz kolejny bierze udział w wojewódzkim konkursie „Odblaskowa
Szkoła” promując tym samym noszenie odblasków. Za włożony trud
w realizację konkursowych działań
wielokrotnie zostaliśmy już docenieni. W roku 2016 znaleźliśmy się w fi-

nałowej dziesiątce lokując się na 7.
miejscu, a w 2017 uplasowaliśmy się
na miejscu 9. Trzykrotnie także zdobyliśmy tytuł najaktywniejszej szkoły
w powiecie nowosądeckim.
Jednym z tegorocznych wymagań
konkursowych jest podejmowanie
przez uczniów akcji promujących bezpieczeństwo pieszych skierowanych
do Seniorów.
Spacery po zmroku podczas mgły
lub padającego deszczu mogą być zagrożeniem dla pieszych. Z taką przestrogą nasi uczniowie udali się do Seniorów – Koła Gospodyń Wiejskich
w Rdziostowie oraz Klubu Seniora
w Małej Wsi. Wręczyli elementy odblaskowe, apele o zachowanie bezpieczeństwa na drodze i zaprezentowali
wiersz, który specjalnie na tą okazję
napisała uczennica klasy VII.

Odblaskowa Babcia!
Odblaskowy Dziadek!
Tak ma być "na zawsze".
To nie jest przypadek!
Dbać o bezpieczeństwo obowiązek taki
– dzisiaj ułatwiają to Wam
tu dzieciaki!
Piękne kamizelki, stylowe breloczki,
będą zdobić kurtki, a opaski rączki.
Ręka w rękę, noga w nogę,
życie będzie odblaskowe!
Druga młodość, drugie życie
pełne barw jest i kolorów.
Niech też będzie przy okazji –
pełne bezpiecznych wieczorów.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PRZEDSZKOLAKI TO MY”

Z

przyjemnością informujemy, że 30 września br. LGD
„KORONA SĄDECKA” oraz
Gmina Chełmiec podjęły uchwały
w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej „PRZEDSZKOLAKI TO MY”.
Jest to efekt systematycznie rozwijanej
od 2010 roku działalności w zakresie
wychowania przedszkolnego. Przypomnijmy: obecnie LGD prowadzi 5
przedszkoli dla 252 dzieci. Forma prowadzenia kolejnego, tj. spółdzielnia
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socjalna, jest odpowiedzią na pojawiające się wyzwania ale też możliwości
wynikające z rozwoju tzw. ekonomii
społecznej.
Samo założenie Spółdzielni to element projektu współpracy pn. „KREATOR
PRZEDSIEBIORCZOŚCI”,
w którym uczestniczy 21 lokalnych
grup działania. W ramach przedmiotowego projektu LGD „KORONA
SĄDECKA” pozyskała środki w wysokości 57 tys. zł, które zostaną przezna-

czone na zakup mebli, zabawek i materiałów dydaktycznych.
Planuje się, że proces rejestracji Spółdzielni w KRS zakończy się
w bieżącym roku. Natomiast realne
funkcjonowanie przedszkola to już
I kwartał 2020 r. Placówka, zlokalizowana w Biczycach Dolnych, będzie
miała charakter integracyjny i obejmie edukacją przedszkolną 20 dzieci.
Jednocześnie stworzy warunki do zatrudnienia 5 osób.
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PRZEDSZKOLAKI NA WARSZTATACH

W

dniu 22.08.2019 r. dzieci z oddziału Pszczółek
z Przedszkola Integracyjnego „Kraina Przygód” w Paszynie zostały zaproszone na warsztaty organizowane przez firmę Lindt & Sprüngli,
w Pasiece ,,Pszczeli Raj" w Piątkowej.
Będąc na miejscu, przedszkolaków
gorąco przywitali przedstawiciele powyższej firmy. Następnie podzielono
naszych wychowanków na cztery zespoły, w których członkowie wykonywali różne, interesujące zadania wraz
ze swoimi opiekunami z firmy Lindt
w zakresie pszczelarstwa i przyrody.
Pszczółki między innymi: tworzyły
drewniane domki z szyszek i gałęzi przeznaczone dla owadów, sadziły
letnie kwiaty w olbrzymich donicach,
przemierzając ścieżki edukacji poznawały budowę lasu wraz z florą i fauną
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oraz brały czynny udział w różnorodnych zabawach sportowych. Dodatkową atrakcją dla dzieci była możliwość
spróbowania lokalnych specjałów
oraz bigosu przygotowanych przez
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Ten wyjątkowy dzień dostarczył naszym przedszkolakom wielu wrażeń,
a otrzymane prezenty sprawiły dużo
radości. Dzieci z dwóch przedszkoli
kierowanych przez LGD „Korona Sądecka”, tj.: Przedszkola Integracyjne-

go „Kraina Przygód” w Paszynie oraz
Przedszkola Integracyjnego „Bajkowa
Kraina” w Biczycach Dolnych zostały obdarowane bogatymi prezentami
zarówno w postaci słodkich smakołyków firmy Lindt jak i zabawek, pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, akcesoriów sportowych i inne
o łącznej wartości 10 000 tys. zł. Nie
zapomniano również o kadrze przedszkola, której wręczono warnik oraz
ekspres do kawy. Serdecznie dziękuje-

my firmie Lindt& Sprüngli za ufundowanie pięknych prezentów dla dzieci
oraz zaproszenie na wspólne warsztaty i dobrą zabawę. Jesteśmy bardzo
wdzięczni za okazaną pomoc, życzliwość i ofiarność. Jednocześnie jesteśmy pod wrażeniem takiego szlachetnego gestu. DZIĘKUJEMY !!!
Serdecznie dziękujemy za tak nietuzinkowy dar serca, zrozumienie potrzeb małego człowieka i wrażliwość.

NABÓR DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
„BAJKOWA KRAINA” W BICZYCACH DOLNYCH
WOLNE MIEJSCA !!!
Organ prowadzący przedszkole informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 są jeszcze wolne miejsca w Przedszkolu
Integracyjnym „Bajkowa Kraina” w Biczycach Dolnych.
Zapraszamy rodziców i dzieci w wieku 2,5 – 6 lat do naszej placówki.
Niska cena czesnego, a wysoka jakość to wizytówka naszego przedszkola. Szczegółowe informacje można uzyskać
bezpośrednio w biurze przedszkola lub pod numerem telefonu 726-300-487. Przyjdź, zobacz i zostań z nami!
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ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
„Świat wirtualny jest realny”

B

ył to projekt realizowany przez Gminę Grybów
w partnerstwie z LGD „Korona Sądecka”, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach III Osi priorytetowej – Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Wartość projektu: 149 775 zł
w tym dofinansowanie z UE 149 775 zł
Okres realizacji
od 1.10.2018 r. do 15.08.2019 r.
Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych co najmniej 270 mieszkańców z terenu działania
LGD Korona Sądecka, w tym wyposażenie ich w umiejętność korzystania z e-usług. Dzięki dużemu zainteresowaniu ostatecznie projektem objęto 274 osoby.
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W pierwszej kolejności był on przeznaczony dla osób
niepracujących powyżej 25 roku życia (bezrobotnych, niepełnosprawnych, matek wychowujących dzieci, emerytów,
rencistów) oraz seniorów (50+).
Szkolenia były prowadzone w ramach siedmiu ciekawych modułów tematycznych:
w Internecie”
■■„Rodzic
„Mój
biznes
■■„Moje finansew isieci”
transakcje w sieci”
■■„Działam w sieciach
■■„Tworzę własną stronęspołecznościowych”
■■„Rolnik w sieci” internetową (blog)”
■■„Kultura w sieci”
■■
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie i życzymy powodzenia w korzystaniu z e-usług.
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PRZEPISY
ROGALIKI DROŻDŻOWE
Z MARMOLADĄ
Składniki:
– 500g mąki tortowej
– 250g miękkiej margaryny
– 50g świeżych drożdży
– 2 jajka
– Śmietana do zarobienia
– 1 duże opakowanie cukru waniliowego 32g
– Około 250g marmolady
– Białko, cukier
Wykonanie:
Miękkie masło rozetrzeć palcami z przesianą mąką solą.
Drożdże wymieszać ze śmietaną, cukrem i jajkami. Ciasto
wyrabiać przez ok 10 min, aż będzie gładkie i nie będzie

się kleiło do ręki. Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Z ciasta uformować
3 kulki. Rozwałkować na
3 placki, podsypując lekko
mąką. Każdy placek pokroić na 8 „trójkątów”. Na
każdym trójkącie w jego
szerszej części ułożyć po
łyżeczce marmolady. Zwijać od szerszego końca
formując rogaliki. Rogaliki
smarujemy białkiem i obtaczamy w cukrze. Układać na blaszce wyścielonej
papierem do pieczenia. Piec
przez ok 20 min lub na
lekko złoty kolor.

GRZYBKI MARYNOWANE
Składniki:
– 2 kg grzybów obieramy, płuczemy, i gotujemy przez 40 min.
Zalewa:
– ½ l wody
– 3 łyżki cukru
– 1 łyżka soli
– ¼ szklanki octu
– Kilka ziaren pieprzu, ziela, liści laurowych
– 1 większa cebula pokrojona w krążki
Wykonanie:
Do zagotowanej zalewy dodajemy grzyby i odstawiamy na
1-2 godziny. Potem można doprawić do smaku wg. uznania.
Dodajemy do słoików i gotujemy 15-20 min.

JESIENNE LECZO
Składniki:
– Duża cukinia (obrana, pokrojona w kostkę)
– 2 papryki czerwone (pokrojone w kostkę)
– 1 papryka żółta (pokrojona w kostkę)
– 1 duża cebula (pokrojona w piórka)
– 5 pomidorów (bez skórki)
– ½ kg kiełbaski (w półplasterki)
Wykonanie:
Cebulę zeszklić, paprykę poddusić, natomiast cukinie
poddusić na półtwardo. Pokrojone pomidory dodać do cukinii, papryki i cebuli. Chwilę dusić, następnie doprawić sola,
pieprzem i vegetą. Na koniec dodać podpieczona kiełbaskę.
Można również zamiast kiełbaski dodać pieczarki.
22
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JAJECZNICA Z GRZYBAMI
Składniki:
– 10 jajek,
– 6 grzybów boczniaków,
– 2 łyżki masła,
– sól, pieprz do smaku,
– gałązka lubczyku
Wykonanie:
Grzyby myjemy, kroimy w drobną kostkę i podsmażamy na
maśle. Na patelnię wylewamy rozkłócone jajka i doprawiamy do
smaku. Pod koniec smażenia dodajemy drobno pokrojony lubczyk.

OGÓRKI NA BOGATO
Składniki:
– małe ogórki
– kalafior
– 3-4 papryki różnego koloru
– marchewka
– czosnek
– cebula
– koperek, ziele angielskie, liść laurowy
Zalewa:
– ½ szkl. octu 10%, 4 szkl. wody
– 5-6 łyżek cukru kryształu, 2 płaskie łyżki soli
Wykonanie:
Ogórki oczyścić i umyć (można je pokroić w koreczki).
Kalafior obrać w małe różyczki i wrzucamy na gotującą się
wodę na około 5 min, wyciągamy i przekładamy do odcieknięcia. Paprykę obieramy z nasion i kroimy i niewielką kostkę.
Marchewkę obieramy i kroimy w plasterki. Cebulę obieramy
i kroimy w ćwiartki. Na dno przygotowanych wcześniej sło-

ików dojemy małą gałązkę kopru, 1 liść laurowy, 2-3 ziarenka
ziela angielskiego, 3-4 plasterki marchewki, czosnek. Do tak
przygotowanych słoików wkładamy ogórki, kalafiora kolorową
paprykę i cebulę. Z podanych składników przygotować zalewę,
zagotować ją i przestudzić. Słoiki zalewać chłodną zalewą
szczelnie zakręcając. Pasteryzować przez około 15-20 min.

JESIEŃ NA WESOŁO
– Dlaczego jesień to najbardziej niebezpieczna pora roku?
– Bo można dostać z liścia
Źródło: https://potworek.com/dowcipy/pokaz/dlaczego-jesien-najbardzie

Ekspedientka do małego Jasia:
– Proszę stanąć na końcu kolejki.
– To niemożliwe – odpowiada rezolutny malec. Tam już ktoś stoi.
Źródło: http://www.wcipy.pl/najlepsze,dowcipy,4.html

Tata pyta Jasia:
– Synku, dobrze Cię ubrałem?
– Tak, ale mama najpierw zakłada
skarpetki, a później buty.
Źródło: http://www.wcipy.pl/najlepsze,dowcipy,4.html

Nauczyciel biologii pyta Jasia:
– Po czym poznasz drzewo kasztanowca?
– Po kasztanach.
– A jeśli kasztanów jeszcze nie ma?
– To poczekam.
Źródło: http://www.wcipy.pl/najlepsze,dowcipy,4.html

– Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do szkoły i pani go
wysłała do domu!
– I co pomogło?
– Tak, dzisiaj cała klasa przyszła
brudna.
Źródło: https://www.dowcipy.pl/k/szkola/

Jasiu do mamy:
– Mamo, zgadnij, co było dziś
w przedszkolu na obiad.
– Nie wiem.
– Coś na „klu”.
– Kluski?
– Nie – klupnik.
Źródło: http://www.wcipy.pl/najlepsze,dowcipy,4.html

Na lekcji polskiego:
– Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?
– Kiedy mamy słaby wzrok!
Źródło: https://www.dowcipy.pl/k/szkola/

Dołącz do nas
na facebooku

Zapraszamy
do współpracy

ww.lgdkoronasadecka.pl • stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl • ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec • tel. 18 414 56 55 • kom. 660 675 601
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