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OD WYDAWCY

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy
Z  przyjemnością oddajemy w  Państwa ręce kolejne, grudniowe wydanie Magazynu 

Lokalnego Korony Sądeckiej. Numer ten będzie obfitował w szereg informacji o działaniach 
podejmowanych zarówno przez nasze stowarzyszenie jak i  przez jednostki samorządu 
terytorialnego wchodzące w skład LGD „Korona Sądecka”. Z pewnością ucieszy Państwa fakt, 
iż została podpisana umowa na utworzenie Centrów turystyczno-rekreacyjnych jakie powstaną 
w każdej miejscowości wchodzącej w skład LGD „Korona Sądecka”, na które to obiekty zostały 
już ogłoszone przetargi. Od listopada br. prężnie rozpoczęła swoją pracę Spółdzielnia Socjalna 
„PUCUŚ”, obsługująca zarówno przedsiębiorstwa jak i  indywidualnych klientów, stąd też 
gorąco Państwa zachęcamy do korzystania z usług przez nią oferowanych.

Ponadto dobra wiadomość dla rodziców pociech zamieszkujących nasz obszar – przedszkole 
w Kamionce Wielkiej oraz żłobek „Bajkowa Kraina” w Biczycach Dolnych rozpoczęły swoją 
działalność. 

W niniejszym Magazynie nie mogło również zabraknąć miłej niespodzianki dla naszych 
najmłodszych czytelników, jaką jest bajeczka o Św. Mikołaju oraz kolorowanka, dla starszych 
zaś wyjątkowe przepisy naszych Pań z Koła Gospodyń Wiejskich.

         Życzymy miłej lektury

Staropolskim obyczajem w imieniu Zarządu 
oraz pracowników biura życzę Państwu by 
nadchodzące dni Świąt Bożego Narodzenia 
był czasem wyjątkowym, spędzonym wśród 
najbliższych osób, pełnym miłości i zrozumienia. 
Oby Nowy Rok był szczęśliwy, pozwolił Państwu 
urzeczywistnić obrane cele oraz przyniósł wiele 
satysfakcji z własnych dokonań.

Marcin Bulanda 
Prezes LGD „Korona Sądecka”
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AKTUALNOŚCI
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „PUCUŚ”

Zapraszamy do współpracy!

Spółdzielnia Socjalna „PUCUŚ” rozpoczęła swo-
ją działalność 2 listopada 2017 roku i oferuje usługi 
związane z czyszczeniem, konserwacją oraz pielęgna-

cją terenów zielonych, orlików, boisk szkolnych, odśnieża-
niem chodników, parkingów oraz pracami porządkowymi 
na trasach biegowych i terenach sportów zimowych.

Czym	zajmuje	się	Spółdzielnia	Socjalna

Spółdzielnia Socjalna „PUCUŚ” to pierwsza spółdziel-
nia w powiecie, zajmująca się prowadzeniem działalności 
związanej z czyszczeniem, konserwacją i pielęgnacją orli-
ków, boisk szkolnych oraz małej infrastruktury na terenie 
powiatu nowosądeckiego. Oferta Spółdzielni Socjalnej 
skierowana jest głównie do jednostek samorządu teryto-
rialnego, które są właścicielami i  podmiotami odpowie-
dzialnymi za miejsca użyteczności publicznej. 

Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest dla rodziców jedną 
z  najważniejszych spraw, dlatego sprzątając i  pielęgnując 
tereny przeznaczone dla rekreacji najmłodsi mają zapew-
nione odpowiednie warunki do spędzania czasu na świe-
żym powietrzu. Dzięki usługom naszej Spółdzielni dzieci 
będą miały możliwość bezpiecznej i przyjemnej zabawy na 
ów placach. Nasza Spółdzielnia zajmuje się również utrzy-
maniem porządku siłowni zewnętrznych, których na na-
szym terenie nie brakuje.

Ponadto podobne usługi będą również stosowane u in-
dywidualnego klienta doprowadzając ogrody do należyte-
go porządku oraz pielęgnacji znajdujących się w nich ro-
ślin, koszeniem traw, czyszczeniem kostki brukowej oraz 
innych podłoży, przycinaniem żywopłotów oraz ręcznym 
pieleniem chwastów, ewentualnie odśnieżaniem w sezonie 
zimowym.

Usługi Spółdzielni będą proponowane również prywat-
nym firmom zamawiającym podobne usługi jak klienci in-
dywidualni (prace porządkowe, pielęgnacyjne, odśnieża-
nie) lub dodatkowo usługi te związane będą z konserwacją 
obiektów infrastruktury turystycznej. 

Przedmiotem działalności Spółdzielni Socjalnej „PU-
CUŚ” będzie świadczenie następujących usług:
 ■ Czyszczenie i pielęgnacja orlików,
 ■ Czyszczenie i pielęgnacja boisk szkolnych,
 ■ Porządkowanie i  konserwacja placów zabaw, siłowni 
zewnętrznych,
 ■ Koszenie traw,
 ■ Odśnieżanie chodników,
 ■ Porządkowanie tras biegowych, 
 ■ Grabienie liści,
 ■ Oprysk trawy przeciw chwastom,
 ■ Oprysk drzew i krzewów przeciwko grzybom,
 ■ Ciśnieniowe czyszczenie kostki brukowej i podłoży,
 ■ Przycinanie żywopłotów do 2,5m,
 ■ Pielenie ręczne chwastów.
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Co	i kiedy

Usługi będą świadczone przez cały rok, w tym w okre-
sie zimowym będą to usługi związane z  odśnieżaniem 
chodników, parkingów oraz prace porządkowe na trasach 
biegowych i terenach sportów zimowych. Dodatkowo pla-
nuje się wykorzystać zbędny nadmiar śniegu i przewozić 
go na trasy biegowe czy też stoki znajdujące się na obszarze 
gmin, z którymi planujemy współpracę.

Z kolei w okresie od później wiosny do późnej jesieni 
będą to prace związane z utrzymaniem czystości terenów 
zielonych.

Oferta	stworzona	przez	naszą	spółdzielnie	odróżnia	
nas	na	rynku	od	pozostałych	uczestników	rynku.

Cechuje nas przede wszystkim:
 ■ Kompleksowość świadczonych usług,
 ■ Umiejętne doradztwo w zakresie pielęgnacji boisk i or-
lików,
 ■ Konkurencyjne ceny – adekwatne do rynku lokalnego 
bez ukrytych dodatkowych opłat,
 ■ Szybkie wykonanie usługi,
 ■ Rabaty dla stałych klientów,
 ■ Aktywizacja osób – względy społeczne,
 ■ Specjalistyczny sprzęt,
 ■ Profesjonalizm pracy,
 ■ Redukcja kosztów dojazdów.

Mając na uwadze oczekiwania klientów, stworzona zo-
stała oferta, która odpowiada na ich rzeczywiste potrzeby. 

Możecie	nas	Państwo	znaleźć	pod	adresem:	
Chełmiec,	ul.	Papieska2,	tel.	18	414	56	56,	adres	poczty	elektronicznej:	pucus@chelmiec.pl

http://spoldzielnia-pucus.pl/

Profesjonalizm wykonywania usług opiera się na odpo-
wiednim sprzęcie oraz na przeszkoleniu pracowników do 
wykonywania usług określonych w Spółdzielni Socjalnej.

Dodatkowo ważnym aspektem dla jednostki samorządu 
terytorialnego jest czynnik społeczny. Spółdzielnia zatrud-
nia osoby długotrwale bezrobotne bądź niepełnosprawne 
– dba o ich rozwój społeczny i psychofizyczny.

Inicjatorami powstania Spółdzielni są: Gmina Cheł-
miec, Grybów, Kamionka Wielka i Miasto Grybów tworzą-
ce Lokalną Grupę Działania LGD „Korona Sądecka”. Ów 
członkowie wykazują chęć oraz zapotrzebowanie na tego 
typu usługi. Na tych terenach jest mnóstwo miejsc, w któ-
rych nasza Spółdzielnia mogłaby świadczyć usługi.
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PONAD 3,5 MLN ZŁ NA CENTRA TURYSTYCZNO-REKREACYJNE  
NA OBSZARZE LGD „KORONA SĄDECKA”

Dnia 26 października br. została podpisana umowa 
na realizację zadania pn. Utworzenie centrów tu-
rystyczno-rekreacyjnych „Korony Sądeckiej” na te-

renie Gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka i Miasta 
Grybów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przez Li-
dera projektu LGD „KORONA SĄDECKA”. 

W dniu 10 listopada br. w Centrum Sportów Zimowych 
odbyło się spotkanie Wicemarszałka Województwa Mało-
polskiego Stanisława Sorysa z  Liderem LGD „KORONA 
SĄDECKA” oraz Partnerami projektu – Wójtem Gminy 
Chełmiec, Wójtem Gminy Grybów, Burmistrzem Miasta 
Grybów i  Wójtem Gminy Kamionka Wielka, na którym 
została przekazana umowa o dofinansowanie. 

Celem projektu jest rozbudowa oferty turystyki aktyw-
nej i rekreacyjnej bazującej na lokalnych potencjałach part-
nerskich gmin, przyczyniająca się do utworzenia nowych 
miejsc pracy. W ramach projektu powstanie m.in. budynek 
Centrum Aktywnego Wypoczynku wraz z  zagospodaro-
waniem terenu w  Świniarsku, infrastruktura turystyczno 
– rekreacyjna w  m. Królowa Górna, obiekty rekreacyjno 
turystyczne wraz z zagospodarowaniem terenu w mieście 
Grybów oraz zmodernizowanie Centrum turystyczno re-

kreacyjnego w m. Ptaszkowa. W ramach projektu, powsta-
ną także nowe miejsca pracy. Ponadto projekt pozwoli na 
osiągnięcie celów i  korzyści o  charakterze gospodarczym 
i społecznym takich jak:
1. Rozwój bazy pozwalającej na kreowanie nowoczesnej 

i przyciągającej oferty dla turystów odwiedzających ob-
szar LGD Korona Sądecka.

2. Wykreowanie właściwego wizerunku obszaru gmin 
LGD Korona Sądecka jako miejsca atrakcyjnego dla 
różnych form rekreacji i turystyki.

3. Wzmocnienie turystyki jako istotnej gałęzi rozwoju go-
spodarczego terenu LGD Korona Sadecka.

4. Poprawa warunków służących stymulacji lokalnego 
rynku pracy i lokalnej przedsiębiorczości.

Bezpośrednim efektem projektu będzie stworzony 
wielofunkcyjny, spójny tematycznie produkt markowy 
w zakresie szeroko rozumianej rekreacji oraz turystyki ak-
tywnej, opierający się o walory przyrodnicze (piękno kra-
jobrazu, ukształtowanie terenu, istniejące szlaki i trasy tu-
rystyczne) oraz istniejącą i planowaną infrastrukturę.

Partnerskie Gminy ogłosiły już przetargi na zadania 
w ramach realizowanego projektu:
 ■ Centrum turystyczno rekreacyjne w m. Świniarsko
 ■ Przebudowa wiaty i  budynków zaplecza rekreacyjne-
go przy Centrum Sportów Zimowych w miejscowości 
Ptaszkowa
 ■ Utworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego „Ko-
rony Sądeckiej” na terenie gminy Kamionka Wielka
 ■ Budowa obiektów turystyczno - rekreacyjnych, małej 
architektury oraz remont istniejących alejek w ramach 
tworzenia centrum turystyczno rekreacyjnego na tere-
nie parku miejskiego w Grybowie.
Całkowita wartość	projektu	jest	równa	6	620	611,72	zł,	

w tym	dofinansowanie	w wysokości	3	637	988,98	zł.

LGD	„KORONA	SĄDECKA”	 
pozyskała	ponad	3,5	mln.	zł	na	centra	turystyczno-rekreacyjne
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NOWY ŻŁOBEK „BAJKOWA KRAINA” W BICZYCACH DOLNYCH  
– JUŻ OTWARTY

W  dniu 5.12.2017 r. uroczyście otwarto i  po-
święcono żłobek w Biczycach Dolnych. Udział 
w  uroczystości wzięli przedstawiciele władz: 

Pan Bernard Stawiarski – Wójt Gminy Chełmiec, Pan Mar-
cin Bulanda – Prezes LGD „Korona Sądecka”, Ks. Krzysz-
tof Prokop – proboszcz Parafii w Niskowej oraz rodzice 
wraz z dziećmi, które zostały przyjęte do żłobka. Przyby-
wających do żłobka gości, witała Pani Rita Waskań – Dy-
rektor Żłobka wraz z personelem żłobka. Gośćmi hono-
rowymi byli oczywiście najmłodsi – podopieczni żłobka 
„Bajkowa Kraina”. Otwarcie żłobka zbiegło się z okresem 
wzmożonej aktywności Św. Mikołaja, stąd LGD „Korona 

LGD „KORONA SĄDECKA” w partnerstwie z Gminą Chełmiec pozyskała środki unijne na utworzenie i funkcjono-
wanie żłobka w Biczycach Dolnych obok prowadzonego przez stowarzyszenie przedszkola integracyjnego.

Sądecka” wręczyła wszystkim maluchom prezenty miko-
łajkowe. 

Żłobek powstał przy gminnej podstawówce (Biczyce 
Dolne 288) i jest parterowy, niepodpiwniczony, zbudowa-
ny w  nowoczesnej technologii. Budynek składa się z  ba-
wialni, sypialni, łazienki i  szatni. W  żłobku nie zabrakło 
pomieszczeń techniczno – administracyjnych oraz węzła 
żywieniowego. W placówce zatrudnienie znalazło 5 osób. 
Żłobek obejmie wsparciem 20 maluchów i czynny będzie 
od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w  pierwszym 
roku funkcjonowania żłobka, rodzice będą zwolnieni 
z opłat. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana ka-
dra. Maluchom zapewniono codzienne wyżywienie. Pozy-
skane środki z UE pozwoliły na zakup zabawek i materia-
łów dydaktycznych oraz odpowiedniego wyposażenia, co 
umożliwi prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych 
i  edukacyjnych zgodnie ze standardami jakości opieki 
i wspierania rozwoju dzieci do lat 3. 

Zapraszamy do biura projektu (budynek UG Cheł-
miec). Kontakt e-mail: biurozlobek@lgdkoronasadecka.pl 
oraz telefon – 18 414 56 55, 660 675 601.

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć nowego żłobka oraz 
uroczyste otwarcie. 
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UMOWA NA PRZEDSZKOLE W KAMIONCE WIELKIEJ  I PASZYNIE ODEBRANA

PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY  
Z OBSZARU LGD „KORONA SĄDECKA” – KONKURS BIZNES Z KLASĄ

27 października 2017 roku Wójt Gminy Chełmiec – 
Bernard Stawiarski, Wójt Gminy Kamionka Wielka – Ka-
zimierz Siedlarz  i prezes LGD „Korona Sądecka” – Marcin 
Bulanda odebrali z  rąk Członka Zarządu Województwa 
Małopolskiego – Leszka Zegzdy umowę o dofinansowanie 
projektu „Równy start dla każdego Malucha”. Projekt ten 
jest realizowany przez LGD „Korona Sądecka” w partner-
stwie z Gminą Chełmiec i Gminą Kamionka Wielka z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 – Wychowanie przed-
szkolne - SPR. Wartość projektu to 1 524 816,00 zł z czego 
dofinansowanie unijne 1 296 090,00 zł. W ramach projektu 
planuje się utworzyć 3 oddziały przedszkolne dla 72 dzieci 
z czego 2 oddziały w Paszynie a 1 w Kamionce Wielkiej.

Projekt „Równy	 start	 dla	 każdego	 Malucha” jest 
współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w  ra-
mach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Dzia-
łania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 

10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

Przedszkole w Kamionce Wielkiej zostało uruchomio-
ne we wrześniu 2017 roku. Darmową opieką przedszkolną 
przez rok objętych jest 22 dzieci. Przedszkolaki uczestniczą 
w  zajęciach dodatkowych z  rytmiki/tańca, języka angiel-
skiego, plastyki, gimnastyki korekcyjnej oraz specjalistycz-
nych zajęć z  logopedą i psychologiem. Dwie nauczycielki 
podniosą swoje kwalifikacje i kompetencje dzięki udziało-
wi w projekcie. Ze środków projektu wyposażono oddział 
przedszkolny, zakupiono sprzęt multimedialny, pomoce 
dydaktyczne i zabawki. 

Przedszkole w  Paszynie zostanie uruchomione od 
września 2018 roku, w  chwili obecnej Gmina Chełmiec 
jest w  trakcie budowy nowego budynku przedszkola. 
Do przedszkola w  Paszynie uczęszczać będzie 50 dzieci, 
a przez okres realizacji projektu – 1 rok – przedszkole bę-
dzie darmowe z pełnym wyżywieniem. Dzieci będą mogły 
skorzystać w  tym czasie z  zajęć dodatkowych: rytmika, 
taniec, język angielski,  plastyka, hipoterapia, dogotera-
pia oraz z  specjalistycznej porady logopedy i psychologa. 
Z  środków projektu planuje się także w  pełni wyposażyć 
2 oddziały przedszkolne oraz zakupić sprzęt multimedial-
ny, pomoce dydaktyczne i zabawki.

„Biznes z Klasą” – Promocja przedsiębiorczości wśród 
dzieci i młodzieży z obszaru LGD „Korona Sądecka”.

LGD Korona Sądecka realizując inicjatywę proprzedsię-
biorczą przygotowała konkurs, którego celem było przygo-
towanie biznesplanu przez uczniów Szkół Podstawowych 

klas IV-VII oraz II Gimnazjum z  obszaru LGD „Korona 
Sądecka” tj. z  terenu gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka 
Wielka oraz miasta Grybów. Główne założenia konkur-
su to budowanie i  upowszechnienie postaw proprzedsię-
biorczych na bazie inicjatyw oddolnych oraz pobudzenie 
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

wyobraźni młodych mieszkańców obszaru LGD. Poprzez 
włączenie dzieci i  młodzieży w  projekty wzmacniające 
kompetencje przedsiębiorcze wspieramy kreatywność oraz 
wiarę w swoje możliwości przyszłych ludzi biznesu. 

Do konkursu zgłosiło się 8 szkół tj.: Szkoła Podstawowa 
w Januszowej – klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gry-
bowie – klasa V, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi 
w Kamionce Wielkiej – klasa V, Szkoła Podstawowa im. Jó-
zefa Bieńka w Librantowej (z oddziałami gimnazjalnymi) 
– klasa II gimnazjum, Szkoła Podstawowa im. s. Cz. Lorek 
w Biczycach Dolnych – klasa IV a, Szkoła Podstawowa nr 
1 w Grybowie – klasa IV b, Szkoła Podstawowa w Paszynie 
– klasa VII, Szkoła Podstawowa w Klęczanach – klasa VI.

Praca przygotowana przez klasę w postaci biznesplanu 
– do dnia 12 grudnia, będzie oceniana przez Komisję kon-
kursową, według następujących kryteriów:
 ■ Ciekawy i oryginalny pomysł na biznesplan (0-2 pkt)
 ■ Udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na każde pyta-
nie w formularzu (0-2 pkt)
 ■ Powiązanie z  obszarem LGD tj. gmin Chełmiec, Gry-
bów, Kamionka Wielka lub miasto Grybów (0-2 pkt)

 ■ Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, turystycz-
nych, kulturowych i historycznych obszaru LGD „Ko-
rona Sądecka” (0-2 pkt)
Wszystkie klasy biorące udział w konkursie zostaną na-

grodzone. Nagrodami w konkursie są bony wycieczkowe, 
które zostaną przekazane zwycięzcom w  postaci vouche-
rów do następujących miejsc: 
 ■ I  miejsce – „Tara” Ośrodek Hipoterapii i  Jeździectwa 
w Kamionce Wielkiej 
 ■ II miejsce – „Pszczeli Raj” Gospodarstwo Agrotury-
styczne w Piątkowej 
 ■ III miejsce – „Stara Baśń” w Grybowie 
 ■ IV miejsce – „Ranczo przyjaciół przyrody” Zakład Ak-
tywności Zawodowej w Stróżach
 ■ V miejsce – „Chata u Migacza” w Grybowie 
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za podję-

cie wyzwania i życzymy dużo kreatywności w tworzeniu wła-
snego biznesplanu. LGD Korona Sądecka już od przyszłego 
roku planuje szereg różnych konkursów, dlatego zachęcamy 
do śledzenia strony http://www.lgdkoronasadecka.pl/ oraz ak-
tywnym uczestnictwie, które z pewnością będzie nagrodzone.

Stowarzyszenie LGD „KORONA SĄDECKA” wraz 
z  partnerami Gminą Chełmiec, Gminą Kamionka 
Wielka, Gminą Grybów i  Miastem Grybów będzie 

wnioskować o środki na dofinansowanie do odnawialnych 
źródeł energii dla indywidualnych mieszkańców gminy 
oraz budynków użyteczności publicznej na obszarze dzia-
łalności stowarzyszenia LGD „KORONA SĄDECKA”.

Od czerwca do października br. na obszarze działalno-
ści LGD zbierane były zapisy do projektu dofinansowania 
do odnawialnych źródeł energii. Wszyscy zainteresowani 
mieszkańcy mogli zasięgnąć informacji o projekcie dostęp-
nej na stronach internetowych poszczególnych partnerów 
projektu. Dodatkowo zainteresowani mieszkańcy uzyski-
wali indywidualnie szczegółowe informacje o projekcie od 
ekodoradców, czy pracowników gmin partnerskich. Pod-
czas rozmów przedstawione były warunki projektu oraz  
prowadzono pomoc w doborze optymalnego rodzaju od-
nawialnego źródła energii. Według założeń projektu dofi-
nansowanie do zakupu i montażu instalacji będzie wynosić 

do 60% kosztów kwalifikowanych netto.  We wskazanym 
okresie deklarację chęci udziału w projekcie wyraziło 483 
osoby. Najwięcej osób planuje  zamontować instalacje foto-
woltaiczne (243 osoby), a największe zainteresowanie pro-
jektem okazali mieszkańcy Gminy Chełmiec. W tej gminie 
do projektu zapisało się 256 osób. W ramach realizacji pro-
jektu planowany jest także montaż ogniw fotowoltaicznych 
łącznie na trzynastu budynkach użyteczności publicznej 
zlokalizowanych na obszarze LGD.

W najbliższych dniach zostanie złożony wniosek kon-
kursowy stowarzyszenia o  dofinansowanie projektu pn. 
„Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł ener-
gii na obszarze LGD „KORONA SĄDECKA” w  ramach 
poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych. Planowany termin rozstrzygnięcia 
konkursu to kwiecień 2018 r. Jeżeli środki na dofinansowa-
nie zostaną przyznane montaż pierwszych instalacji w tym 
projekcie ruszy prawdopodobnie na przełomie 2018 i 2019 
roku.
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WYWIAD Z WÓJTEM GMINY KAMIONKA WIELKA

Koniec roku to czas podsumowań, refleksji na temat poniesionych zysków i strat, przemyśleń o podjętych działa-
niach. O bilansach oraz o planach na kolejne lata rozmawialiśmy z włodarzem Gminy Kamionka Wielka Panem 
Kazimierzem Siedlarzem.

Kończący się rok niesie ze sobą wiele nowych doświad-
czeń, prosimy zatem o podsumowanie minionych miesię-
cy, co udało się zrobić oraz co było największym sukcesem 
2017 roku?

Za niewątpliwy sukces uważam to, że udało nam się 
zrealizować większość z  zaplanowanych zadań, o których 
wspominałem przy naszej poprzedniej rozmowie rok temu. 
Mam tu na myśli inwestycje związane z ochroną środowi-
ska, budową obiektów sportowych, modernizacją dróg.

W zakresie ochrony środowiska rozpoczęliśmy budowę 
kanalizacji sanitarnej w Mystkowie. Na realizację tego za-
dania pozyskaliśmy dofinansowanie w  ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dzięki współ-
pracy ze Spółką Sądeckie Wodociągi udało się wybudować 
ponad 20 km kanalizacji sanitarnej w Kamionce Wielkiej 
(Kamionka Górna). W  tej chwili trwa etap przyłączania 
nieruchomości do sieci. Podobnie jak w  latach poprzed-
nich mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie z budżetu gminy, 
w którym zabezpieczono środki na dofinansowanie budo-
wy przyłączy.

Kolejnym ważnym zadaniem służącym ochronie śro-
dowiska, którego realizację rozpoczęliśmy w  2017 r. jest 
dofinasowanie wymiany istniejących źródeł ciepła w  go-
spodarstwach domowych na nowsze emitujące mniej za-
nieczyszczeń. Również w  tym przypadku udało się nam 
pozyskać dofinansowanie ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Jeżeli chodzi o obiekty sportowe to rozpoczęliśmy bu-
dowę długo oczekiwanych przez społeczność lokalną hali 
sportowej w Kamionce Wielkiej i  sali gimnastycznej przy 
szkole podstawowej w Jamnicy.

Planowaliśmy również rozbudowę infrastruktury tury-
styczno - rekreacyjnej na terenie „Czarnej Kępicy” w Kró-
lowej Górnej. Niestety nie udało się rozpocząć realizacji 
tego zadania gdyż pomimo dwukrotnie ogłaszanego prze-
targu nie wpłynęła żadna oferta od wykonawców. Obecnie 
ogłaszamy następny przetarg. Jest to projekt realizowany 
przez cztery gminy, członków LGD Korona Sądecka.

Od lat przykładamy dużą wagę do poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców. Temu celowi służą m.in. inwestycje 
związane z modernizacją dróg na terenie gminy. W roku 
bieżącym udało się przeprowadzić remonty szeregu dróg 
gminnych, przebudować skrzyżowanie w  centrum Ka-
mionki Wielkiej oraz remont 2 km wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym drogi Nowy Sącz – Florynka. Warto podkre-
ślić gruntowne remonty dwóch mostów („Na Widaczu” 
i na „Czarnej Kamionce”) oraz około 800 m drogi powiato-
wej w Królowej Polskiej. To ostatnie działanie przyczyniło 
się również do poprawy estetyki naszego otoczenia. 

Jakie są plany rozwoju na kolejne lata dla Gminy Ka-
mionka Wielka? Na czym najbardziej Panu zależy?

Potrzeby zgłaszane przez mieszkańców naszej gminy 
są wielorakie jednak opracowując plany inwestycyjne mu-
simy liczyć się z ograniczeniami wynikającymi z budżetu 
gminy. Oczywiście będziemy aplikowali o środki zewnętrz-
ne na dofinansowanie planowanych inwestycji i mam na-
dzieję, że podobnie jak w  latach ubiegłych nasze starania 
zakończą się sukcesem.

W roku 2018 na pewno będziemy kontynuowali rozpo-
częte zadania oraz planujemy rozpoczęcie kilku kolejnych 
inwestycji, m.in. rozbudowę szkoły podstawowej w Bogu-
szy, budowę boiska sportowego w Królowej Polskiej.

Wspólnie z gminami tworzącymi LGD Korona Sądec-
ka składamy wniosek o dofinansowanie montażu instalacji 
OZE (fotowoltaika).

Nadal zamierzamy remontować sieć dróg gminnych 
oraz czynić starania aby Starostwo Powiatowe ujęło w swo-
ich planach inwestycyjnych dokończenie remontu drogi 
powiatowej Nowy Sącz – Florynka oraz budowę chodni-
ków przy drogach powiatowych.  

Czego możemy Panu życzyć w  nadchodzącym 2018 
roku?

Realizacji zamierzeń oraz cierpliwości i  zrozumienia 
wśród mieszkańców. Aby powstało coś nowego czasem 
trzeba chwilowo znosić niedogodności związane z realiza-
cją zadania.

Zatem i my dołączamy się do tych życzeń, dziękujemy 
bardzo za rozmowę i życzymy sukcesów w realizacji zamie-
rzeń.
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BAJKA O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU

WIELKA ZADYMA Z MIKOŁAJEM

W mroźny poranek, na ślizgawce, 

Zmarzły nóżki pewnej kawce,

Więc przysiadła za kominem,

By się rozgrzać odrobinę.

Obok mruczał kot dachowy,

Przez sen tuląc się do sowy.

W kłębkach dymu sroka z gilem

Grzały skrzydła jak nad grillem.

Wtem, zupełnie niespodzianie,

Na ten dach wjechały sanie

Zaprzężone w renifery!

Reniferów było cztery.

Tego było dość dla kawki!

Z gniewu aż dostała czkawki:

,,Czyście całkiem pogłupiały?

Po co żeście tu wjechały?

I ciekawe jak zejdziecie?

Tutaj się nie nagrzejecie!

Przy kominie miejsca mało!

Jeszcze was tu brakowało!

Jutro może wpadną krowy?

Czy to cyrk, czy dom piętrowy? !

Sio! Zjeżdżajcie jak wam każę,

Bo postraszę… kominiarzem!”

Wtem się sanie poruszyły 

I z nich wysiadł człowiek miły

Z brodą, z workiem i z choinką,

I do kawki rzekł: ,,Ptaszynko,

Czy to komin z drugiej klatki,

Bo wpaść chciałem do Agatki?”.

,,To włamywacz! Łapać drania!

Pewnie okraść chce mieszkania!

Uciekajmy, póki pora,

Zanim wsadzi nas do wora!”
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Aż otwarła sowa oko.

,,Co ty gadasz, głupia sroko? 

Przecież to Mikołaj Święty!

On w tym roku ma prezenty!”.

,,Mam coś dla was drogie ptaszki: 

Tę choinkę i przysmaki”.

,,A czy ma pan coś dla kota,

Bo głoduje mizerota? 

Biedny kociak nie ma domu,

Niepotrzebny jest nikomu.

Niech pan patrzy- ledwo dyszy!

Sowa mu przynosi myszy,

Lecz ich nie je. Chciałby mleczka”.

,,Nic nie wziąłem dla koteczka.

Nie przetrzyma tutaj zimy,

Jeśli nic nie wymyślimy.

Jeszcze jedno mam zmartwienie:

Gdzieś zgubiłem zamówienie

Na prezenty dla Agatki,

Tej z parteru, z drugiej klatki.

Pewnie chciałaby rowerek,

Może z grami komputerek,

Albo wieże z kolumnami…

Wiem! Odtwarzacz z kasetami!”

,,Bardzo wątpię- sroka skrzeczy-

Ona ma te wszystkie rzeczy.

Jak widziałem z parapetu,

Nic jej nie brak do kompletu!”

Święty usiadł na kominie 

I się drapał po łysienie, 

Tak dręczyła go zagadka:

,,Co chce dostać ta Agatka?”.

W końcu usnął i z łoskotem 

Do komin wpadł wraz z kotem.

Przestraszyła się dziewczynka,

Kiedy wypadł kot z kominka,

Za nim zaś Mikołaj Święty,

Kawka, sroka i prezenty.

Ale była tam zadyma!

Gdy Mikołaj się zatrzymał,

Rzekł: ,,Wesołych Świąt Ci życzę!

To dla ciebie te słodycze!

Wybierz sobie prezent, mała!”

I czy wiecie, co wybrała?

Tego kotka oczywiście!

Pewnie wszyscy odgadliście!

Zaraz mu nalała mleczka.

Wypił wszystko ze spodeczka

Najszczęśliwszy kotek w kraju!

Dzięki, Święty Mikołaju!

Bajeczka autorstwa 
Wiesława Drabika
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SMAKI KORONY SĄDECKIEJ

KGW KRASNE POTOCKIE
RYBA W ZALEWIE

Składniki: 1 kg fileta z ryby (dorsz/morszczuk), 3-4 
jajka, bułka tarta, mąka, przyprawa do ryb, sól, pieprz, 
olej, 1 puszka ananasów (pokroić w kostkę), 1 pikantny 
ketchup, 1 cebula, 1 słoiczek koncentratu pomidorowego, 
sól pieprz, cukier do smaku.

Wykonanie: Filety pokroić na mniejsze kawałki, 
doprawić obtoczyć w mące, jajkach i bułce tartej. Smażyć 
z obydwu stron na złoty kolor. Ostudzić.

Cebule pokroić w drobną kostkę, obsmażyć na oleju, 
dodać koncentrat pomidorowy, ketchup, sok z pokrojonymi 
ananasami. Gotować do 5 minut, doprawić solą, pieprzem 
i cukrem. Ostudzić.

Rybę w miseczce układamy na przemian sosem, tak 
żeby sos pokrył cała rybę. Rybę można przygotować 
2-3 dni przed wigilią i można ją przechowywać do 7 dni 
w lodówce.

SAŁATKA Z PIECZARKAMI

Składniki: 1 słoik pieczarek marynowanych, 1 słoik 
papryki konserwowej, 1 słoik ogórków konserwowych, 
8 szt jajek, 20 dag sera żółtego, 1-2 cebule (sparzyć), 
sól, pieprz, majonez.

Wykonanie: Pieczarki pokroić w plasterki. Paprykę, 
ogórki, cebulę pokroić w kostkę, natomiast jajka w grubsza 
kostkę. Ser można zetrzeć na tarce lub pokroić w kostkę. 
Zmieszać składniki, dodać sól, pieprz i majonez do smaku.
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MAKOWIEC Z JABŁKAMI

Składniki: 30 dag maku, 15 dag masła, 30 dag cukru 
pudru, 6 jajek, 6 łyżek kaszy manny, 6 jabłek, olejek 
migdałowy, bakalie, 1 mały proszek do pieczenia, polewa 
czekoladowa.

Wykonanie: Mak sparzyć i przemielić 2 razy. Jabłka 
zetrzeć na tarce o grubszych oczkach. Masło utrzeć 
z cukrem dodając po 1 żółtku, następnie po łyżce maku. 
Do masy dodać proszek do pieczenia, kaszę manną, jabłka, 
następnie bakalie i olejek. Białka ubić na sztywną pianę 
i dodać do masy makowej. Delikatnie wymieszać. Ciasto 
przekładamy do natłuszczonej blaszki i pieczemy około 
1 godz. w piekarniku nagrzanym do 180°C. Po upieczeniu 
studzimy, polewamy polewą i dekorujemy.

PALUSZKI Z SOLĄ I KMINKIEM

Składniki: 1/2 kg mąki, 1 margaryna, 2 jajka, 1/2 
kostki drożdży (5 dag), płaska łyżeczka soli, kminek, 
śmietana do zarobienia.

Wykonanie: Margarynę rozetrzeć z mąką i kminkiem. 
Drożdże wymieszać ze śmietaną, solą i jajkami. Zarobić 
ciasto, rozwałkować i pokroić w wąskie paski. Ułożyć na 
blaszce wyłożonej papierem i włożyć do nagrzanego do 
190°C piekarnika. Piec 10-15 min w termoobiegu.

PIERNIK Z KULKAMI KOKOSOWYMI

Składniki: 3 szklanki mąki, 1 szklanka cukru, 1/2 kostki 
margaryny, 3 jajka, 3 łyżki kakao, 3 łyżki powidła, 1 
łyżeczka sody oczyszczonej, 1/2 litra mleka (aby ciasto 
nie było gęste), przyprawa do piernika, rodzynki, orzechy, 
10 dag kokosu, 10 dag cukru, 2 białka.

Wykonanie: Margarynę roztopić, przestudzić, dodać 
powidło, kakao, cukier, jajka, przyprawę do piernika, 
mleko, mąkę. Wszystko dobrze wymieszać. Część ciasta 
wybrać na blachę.

Kokos, białka i cukier podgrzać, mieszać na parze. 
Gdy zacznie gęstnieć odstawić, przestudzić. Formować 
kulki kokosowe i układać na cieście. Przykryć pozostałą 
częścią ciasta. Wstawić do nagrzanego piekarnika. Piec 
w temp. 150-160°C, ok. 40-60 minut. Ciasto wyjąć 
i wystudzić.

MURZYNEK BANANOWY Z ORZECHAMI

Składniki: 3 duże i bardzo dojrzałe banany, 1 i 1/2 
szklanki mąki, 1 szklanka cukru, 100 g posiekanych 
orzechów włoskich, 80 g roztopionego masła, 2 duże 
jajka, 2 łyżki kakao, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, 
3/4 łyżeczki sody oczyszczonej.

Wykonanie: Wszystkie składniki powinny być 
w temperaturze pokojowej. Masło roztopić i odstawić 
do przestygnięcia. Jajka i banany zmiksować blenderem 
na jednolita papkę. Dodać przestudzone masło oraz 
cukier i wymieszać. Jeżeli będzie problem z dokładnym 
wymieszaniem, ponownie można użyć blendera. Na 
koniec dodać posiekane orzechy i wymieszać. Keksówkę 
wysmarować masłem i oprószyć mąką lub wyłożyć 
papierem do pieczenia. Wlać ciasto. Wierzch wyrównać. 
Wstawić do nagrzanego piekarnika . Piec w temperaturze 
170° C, około 5-60 minut, do tzw. suchego patyczka. 
Ciasto wyjąc i wystudzić. Można dodatkowo polać je 
polewą czekoladową.

MURZYNEK BANANOWY Z ORZECHAMI

Składniki: 3 duże i bardzo dojrzałe banany, 1 i 1/2 
szklanki mąki, 1 szklanka cukru, 100 g posiekanych 
orzechów włoskich, 80 g roztopionego masła, 2 duże 
jajka, 2 łyżki kakao, 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, 
3/4 łyżeczki sody oczyszczonej.

Wykonanie: Wszystkie składniki powinny być 
w temperaturze pokojowej. Masło roztopić i odstawić 
do przestygnięcia. Jajka i banany zmiksować blenderem 
na jednolita papkę. Dodać przestudzone masło oraz 
cukier i wymieszać. Jeżeli będzie problem z dokładnym 
wymieszaniem, ponownie można użyć blendera. Na 
koniec dodać posiekane orzechy i wymieszać. Keksówkę 
wysmarować masłem i oprószyć mąką lub wyłożyć 
papierem do pieczenia. Wlać ciasto. Wierzch wyrównać. 
Wstawić do nagrzanego piekarnika . Piec w temperaturze 
170° C, około 5-60 minut, do tzw. suchego patyczka. 
Ciasto wyjąc i wystudzić. Można dodatkowo polać je 
polewą czekoladową.
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KGW BINCZAROWA
ZUPA GRZYBOWA

Składniki: 1 szklanka  suszonych grzybów, 
włoszczyzna bez kapusty (cebula, marchew , pietruszka), 
0,5 kg ziemniaków, 0,5 szklanki śmietany, 2 łyżki masła.

Wykonanie: Grzyby wcześniej namoczyć i zagotować 
,odcedzić. Włoszczyznę obrać ,pokroić w kostkę, 
przesmażyć na maśle i zalać 2 litrami wody. Ziemniaki 
obrać, pokroić w kostkę i wrzucić do zupy. Gdy wszystkie 
składniki będą miękkie, doprawić solą i pieprzem. Zupę 
podprawić śmietaną.

CIASTKA ZE SZPRYCY 

Składniki: 10 dag. margaryny, 10 dag. cukru, cukier 
waniliowy, szczypta soli, jajo, 1 – 2 łyżki mleka, 15 dag. 
mąki , 10 dag. mąki ziemniaczanej, ½ łyżeczki proszku 
do pieczenia.

Wykonanie: Margarynę ucieramy z cukrem i cukrem 
waniliowym, dodać jajo rozmieszane w mleku. Wymieszać 
z mąkami i proszkiem do pieczenia. Nałożyć do szprycy 
i wyciskać na blache.

 Piec w temp. 150 C (termoobieg) 

MAKOWIEC KOKOSEM

Ciasto kruche:
Składniki: 1,5 szkl. mąki, 0,5 szkl. cukru, 2 żółtka, 

0,5 margaryny, 0,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 
2 łyżeczki kakao.

Masa makowa:
Składniki: puszka masy makowej, 1 margaryna, 1 szkl. 

cukru, 8 żółtek , 5 białek, 7 łyżek grysiku, 1 łyżeczka 
proszku do pieczenia, 1 kg jabłek.

Beza kokosowa:
Składniki: 5 białek, 1 szkl. cukru, 20 dag kokosu.
Wykonanie: Zagniatamy ciasto kruche i wykładamy 

na dno blachy. Margarynę ucieramy z cukrem i żółtkami, 
dodając po łyżce masy makowej i ucieramy. Wsypujemy 
grysik i proszek do pieczenia. Jabłka obieramy i trzemy 
na tarce o grubych oczkach i mieszamy z masa makową. 
Ubijamy pianę z białek i delikatnie łączymy z masą. 
Wykładamy masę na ciasto kruche i pieczemy 40 min. 
W temp. 180 C. Ubijamy białka z cukrem, dodajemy 
kokos, na upieczone ciasto wykładamy beze kokosowa 
i pieczemy jeszcze 20 min.

ZUPA GROCHOWA ZE ŚLIWAMI

Składniki: 0,5 kg grochu fasoli, 2 łyżki masła, 2 łyżki 
mąki, kilkanaście suszonych śliwek.

Wykonanie: Groch namoczyć i ugotować go w tej samej 
wodzie. Gdy będzie miękki wrzucić śliwki i podprawić 
zasmażką. Doprawić solą i cukrem.
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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:

 ■ 31 grudnia 2017 r Sylwester - Przywitanie Nowego 

Roku 2018 w Mieście Chełmiec, zabawa odbędzie 

się na Placu przy ul. Krótkiej 3 w Chełmcu. Uro-

czyste wejście w Nowy Rok połączone będzie z Ju-

bileuszem 105-lecia Kopalni Surowców Skalnych 

„KLĘCZANY” w  Klęczanach. Podczas Sylwestra 

na scenie wystąpi m.in Kamil Bednarek oraz Mar-

cin Daniec Dokładny program zabawy możecie 

Państwo znaleźć na stronie http://chelmiec.pl/wia-

domosc/przywitajmy-razem-nowy-rok-2018-w-

-miescie-chelmiec oraz na plakatach. Serdecznie 

zapraszamy. 
 ■ W  styczniu 2018 odbędzie się XXVII Przegląd 

Grup Kolędniczych „Przebierańcy w Klęczanach”

 ■ Luty/marzec 2018 odbędzie się III Grand Prix 

Wójta Gminy Chełmiec modeli samochodów zdal-

nie sterowanych z napędem elektrycznym

 ■ W  marcu 2018 roku będzie miał miejsce Wiel-

ki Jarmark Wielkanocny XXIII Gminny Konkurs 

Palm Wielkanocnych w ginie Chełmiec

Gmina Kamionka Wielka:

 ■ W  miesiącu styczniu w  Wiejskim Domu Kultury 

w Mystkowie odbędą się dwa wydarzenia: Gmin-

ny Konkurs Grup Kolędniczych oraz Powiatowy 

Przegląd Grup Kolędniczych SĄDECKIE KOLĘ-

DOWANIE

 ■ W  lutym w  Gminnym Ośrodku Kultury w  Ka-

mionce Wielkiej odbędzie się blok imprez „Ferie 

zimowe’ 2018”

 ■ W  marcu w  Gminnym Ośrodku Kultury w  Ka-

mionce Wielkiej będzie miał miejsce Gminny Tur-

niej Szachowy oraz Gminny Konkurs Plastyczny

Miasto Grybów:
 ■ 06 stycznia 2018 roku w Grybowie - Rynek miejski oraz przyległe ulice będzie miał  miejsce  Orszak Trzech Króli - zapraszamy do włączenia się w ko-rowód wszystkich chętnych, szczegóły zostaną po-dane na plakatach

 ■ 14 stycznia 2018 roku w Grybowie na ulicach mia-sta odbędzie się Finał WOŚP – kwesta wolontariu-szy, licytacja w budynku MDK godz. 15:00, wstęp wolny

 ■ 21 stycznia 2018 roku w Grybowie, sala w budynku MDK odbędzie się 10 jubileuszowy Przegląd wido-wisk bożonarodzeniowych, wstęp wolny, szczegóły na plakatach

 ■ 08 marca 2018 roku odbędą się Obchody Dnia ko-biet – koncert  dla zasłużonych pań działających na rzecz miasta Grybów w sali MDK  wstęp z zapro-szeniami

ZAPROSZENIE NA IMPREZY LOKALNE
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Gmina Grybów:

 ■ 06 stycznia 2018 roku w  miejscowości Cieniawa odbędzie się XXV Gminny Przegląd Grup Kolędniczych. 

W  Przeglądzie udział biorą tradycyjne grupy kolędnicze składające się z  mężczyzn i  chłopców. Są to grupy 

kolędnicze HERODY, PASTERZE, TRZEJ KRÓLOWIE, Z GWIAZDĄ, Z TURONIEM, Z SZOPKĄ. Impreza 

ma charakter konkursu, z  którego wyłonione najlepsze grupy będą brały udział w  Powiatowym Przeglądzie 

Grup Kolędniczych. Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury oraz Filia GOK w Cieniawie.

 ■ 06 stycznia 2018 roku w  miejscowości Binczarowa będzie miała miejsce Organizacja ORSZAKU TRZECH 

KRÓLI udział w ogólnopolskiej imprezie. Organizatorem jest Filia GOK w Binczarowej oraz Parafia Binczarowa.

 ■ 07 stycznia 2018 roku w miejscowości Krużlowa Wyżna odbędzie się IV Charytatywny Koncert Kolęd na rzecz 

Misji na Ukrainie. W koncercie udział wezmą: Chór GAUDE,  SIOŁKOWIANIE. Zespoły: KRUŻLOWIANIE, 

SYNKOPA, POGÓRZAŃSKIE DZIECI. Organizatorem jest Chór nauczycielski GAUDE.

 ■ W  miesiącu styczniu w  miejscowości Ptaszkowa odbędzie się LIGA MAŁOPOLSKA SZS W  BIEGACH 

NARCIARSKICH .Organizator - Biuro Ligii Małopolskiej przy współudziale Gminy Grybów.  Impreza 

odbywa się na obiektach Gminnego Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej. Udział biorą uczniowie szkół 

podstawowych i gimnazjalnych z województwa małopolskiego.

 ■  W  lutym 2018 roku w  miejscowości Ptaszkowa będzie miała miejsce 63/XIX Zintegrowana Zimowa 

Spartakiada Dziecięca Memoriał Romana Stramki i  Zbigniewa Kmiecia. Organizatorem jest Parafialny Klub 

Sportowy „JAWORZE” w Ptaszkowej. Impreza odbywa się na obiektach Gminnego Centrum Sportów Zimowych 

w Ptaszkowej. Udział biorą dzieci i młodzież oraz przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej z województwa 

małopolskiego. 
 Ponadto w tym samym miesiącu odbędą się Zawody Narciarskie o Puchar  Wójta Gminy Grybów. Organizator 

Gmina Grybów oraz Gminne Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej. Udział biorą uczniowie szkół podsta-

wowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Grybów.

 ■ W  lutym 2018 roku w  miejscowości Florynka oraz Krużlowa Niżna odbędą się  Ferie Zimowe z  Biblioteką. 

Organizacja zajęć  dla dzieci szkół podstawowych z terenu Florynki oraz Krużlowej Niżnej i Krużlowej Wyżnej. 

Organizatorem są Filie Gminnej Biblioteki Publicznej we Florynce i Krużlowej Niżnej.

 ■ W miesiącu marcu 2018 roku na terenie Gminy Grybów odbędzie się Gminny Przegląd Palm Wielkanocnych. 

Organizator Gminny Ośrodek Kultury oraz Filie GOK w Binczarowej, Cieniawie, Florynce , Gródku, Kąclowej, 

Krużlowej Wyżnej, Polnej, Ptaszkowej, Siołkowej i Starej Wsi. Konkurs odbywa się w Niedzielę Palmową przy 

współpracy Parafii z poszczególnych miejscowości.

 ■  W miesiącu marcu 2018 roku w miejscowości Biała Niżna odbędą się eliminacje gminne Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn.”Młodzież zapobiega pożarom”. Impreza ma charakter konkursu w ramach , 

którego wyłonieni zostaną uczestnicy eliminacji powiatowych. Udział biorą uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół średnich. Każdy z uczestników ma do rozwiązania test dotyczący ochrony  przeciwpożarowej. 

Organizatorem jest Gmina Grybów, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu oraz Zarząd 

Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Grybowie.
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NA WESOŁO

Jaka jest ulubiona kolęda świeżo upieczonych rodzi-
ców? 

 – Cicha noc.

 – Dziwne – mówi mąż do żony – ty masz niebieskie 
oczy, ja mam niebieskie oczy, a nasza córeczka ma piwne. 
Ciekawe po kim...

 – A co, może powiesz, że piwa nie pijesz?!

Jasio patrzy zafascynowany, jak jego mama kładzie ma-
seczkę na twarz. 

 – Po co to robisz, mamusiu? – pyta. 
 – Bo chcę być piękna.
Po pewnym czasie mama zaczyna zmywać maseczkę. 
 – Co się stało? – pyta Jasio. – Poddałaś się?!

Źródła:
http://kawaly.tja.pl/o-swietach?st=2
http://dzieci.dowcipy.pl/
http://dzieci.dowcipy.pl/dowcipy-o-dzieciach_3.html
https://www.dowcipy.jeja.pl/nowe,17,tesciowa.html

Syn zrobił wreszcie prawo jazdy i prosi ojca o pożycze-
nie samochodu. Ojciec ostro:

– Popraw oceny w szkole, przeczytaj Biblię i zetnij wło-
sy, to wrócimy do tematu.

Po miesiącu chłopak przychodzi do ojca i mówi:
– Poprawiłem stopnie, a Biblię znam już prawie na pa-

mięć. Pożycz samochód!
– A włosy?
– Ale tato! W Biblii wszyscy: Samson, Mojżesz, nawet 

Jezus mieli długie włosy!
– O, widzisz, synku! I chodzili na piechotę...

– Tatusiu, czy zdajesz sobie sprawę, że mama jest lep-
szym kierowcą niż ty?

– Chyba żartujesz?
– Uwierz mi. Sam tłumaczyłeś, że przy zaciągniętym 

hamulcu ręcznym, samochód nie ruszy z miejsca, a mama 
wczoraj przejechała prawie 15 kilometrów!

Przez pierwsze trzy dni małżeństwa byłem przekonany, 
że mam najlepszą teściową na świecie. A to i mecz razem 
obejrzeliśmy, o samochodach pogadaliśmy, nawet na ryby 
ze mną poszła. No i wreszcie wytrzeźwiałem po weselu, pa-
trzę na teściową, a to teść.
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Staropolskim obyczajem, kiedy w Wigilię 

gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę 
zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. 
Przy tej pięknej sposobności i my życzymy 
wam radości, aby wszystkim się darzyło, 
z roku na rok lepiej było!

   Życzą



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

Dołącz do nas
na facebooku

Zapraszamy
do współpracy

Wesołych Świąt


