
Magazyn Lokalny

Korony Sądeckiej
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

wydanie 15 • wrzesień 2018
ISSN: 2391-6907

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

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Publikacja opracowana przez: LGD „KORONA SĄDECKA”, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW 2014-2020

10
LAT DZIAŁALNOŚCI 

LGD „KORONA SĄDECKA”

ponad 50 mln pozyskanych środków



SPIS TREŚCI

MAGAZYN LOKALNY KORONY SĄDECKIEJ
Wydawca: LGD „KORONA SĄDECKA”
Adres redakcji: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
Redaktor naczelny: Magdalena Dąbrowska
Kolegium redakcyjne: Zespół LGD „KORONY SĄDECKIEJ”
Zdjęcia: archiwum LGD „KORONA SĄDECKA”
Wydano: Chełmiec, wrzesień 2018
Skład, druk: Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski
Numer:  15 (wrzesień 2018) • Nakład: 6000 szt.

Chełmiec

Kamionka 
Wielka

Miasto 
Grybów

Gmina 
Grybów

OD WYDAWCY    3

MONITORING GRANTÓW  4

CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU   7

LGD ,,KORONA SĄDECKA” NA IMPREZACH LOKALNYCH  8

10 LAT DZIAŁALNOŚCI LGD „KORONA SĄDECKA”   9

ZARZĄDZANIE GMINĄ WIEJSKĄ Z PERSPEKTYWY LOKALNYCH WŁODARZY  10

KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  12

FORUM DIALOGU I WSPÓŁPRACY TWÓRCÓW LOKALNYCH KORONY SĄDECKIEJ  13

SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ  14

KORONA DLA MŁODYCH   14

,,RÓWNY START DLA KAŻDEGO MALUCHA” – OTWARCIE!  16

PASMO SUKCESÓW MYSTKOWIAN  18

SMAKI KORONY SĄDECKIEJ  20

PLAN LEKCJI   22

WYDARZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNE NA OBSZARZE LGD  okł. III

PROJEKTY ZREALIZOWANE I REALIZOWANE PRZEZ LGD „KORONA SĄDECKA”   okł. IV

Magazyn Lokalny Korony Sądeckiej • Nr 15 (wrzesień) 2018
2



OD WYDAWCY

Drodzy Czytelnicy

Za nami okres wakacyjny a  wraz z  jego zakończeniem przygotowaliśmy dla Państwa kolejny 
numer Magazynu Lokalnego Korony Sądeckiej.  Jego tematyka została zbudowana z jednej strony 
wokół bieżących wydarzeń, z drugiej zaś w oparciu o planowane inicjatywy. 

W  niniejszym numerze prezentujemy Państwu efekty pracy naszych Grantobiorców oraz 
przedstawiamy relację z czterech lokalnych imprez, w których Korona Sądecka miała przyjemność 
uczestniczyć. 

Ponadto nasze Stowarzyszenie ma już 10 lat! O tym, co przez ten czas udało się zrobić a także 
o planach na przyszłość przeczytacie Państwo w rozmowie z Prezesem LGD – Panem Marcinem 
Bulanda. To nie jedyny polecany przez nas wywiad. Szczegóły zarządzania gminami wiejskimi 
i małym miastem zdradzą ich włodarze.  

Za pośrednictwem naszego Magazynu zapraszamy również lokalnych twórców do Forum 
Dialogu i  Współpracy, utworzonego w  ramach projektu „Nasze lokalne dziedzictwo – poznaj, 
szanuj, rozwijaj”.

Nie zabraknie oczywiście przepisów kół gospodyń wiejskich i listy imprez lokalnych, do udziału 
w których już teraz zachęcamy. 

Zespół LGD 
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MONITORING GRANTÓW

W celu weryfikacji przebiegu realizacji zadań grantowych, pracownicy biura sukcesywnie monitorują zadania 
grantowe. Poniżej prezentujemy Państwu efekty pracy naszych Grantobiorców.

 ■ 08.07.2018 r. monitoring zadania grantowego pn. „Lato w Dolinie Kamionki” Fotorelacja z monitoringu znajduje się 
poniżej oraz w artykule LGD „KORONA SĄDECKA” na czterech lokalnych imprezach.

 ■ 20.07.2018 r. – monitoring zadania pn. „Coś z niczego” – organizacja warsztatów twórczego recyclingu dla dzieci i mło-
dzieży połączona z wykładem z ekodoradcą. 
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 ■ 23.07.2018 r. – monitoring zadania pn. „Organizacja zajęć prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD Ko-
rona Sądecka.” 

 ■ 29.07.2018 r. – monitoring zadania pn. „Piknik historyczno–militarny i utworzenie ścieżki edukacyjnej.” Obszerna 
fotorelacja z przebiegu pikniku historyczno-militarnego dostępna również na stronie Urzędu Gminy Chełmiec.
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 ■ 28.08.2018 r. – monitoring zadania pn. „Zakup gitar oraz zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży.” 
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CENTRUM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

W miejscowości Świniarsko, w gminie Chełmiec 
powstało Centrum Aktywnego Wypoczynku. 
Jest to kolejne zadanie zrealizowane w ramach 

partnerskiego projektu Utworzenie centrów turystycz-
no – rekreacyjnych „Korony Sądeckiej” na terenie gmina 
Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka i  miasta Grybów. 
Chełmiecki budynek jest jednokondygnacyjny, niepod-
piwniczony, znajdują się w nim:
 ■ sale do ćwiczeń,
 ■ szatnie z sanitariatami,
 ■ toalety,
 ■ siłownia wewnętrza,
 ■ pomieszczenia na spotkania poświęcone turystyce.

Ponadto budynek zostanie wyposażony w monitoring, 
serwerownię, rzutnik, 2 komplety sprzętu komputerowego. 
Zakres prac obejmuje także zagospodarowanie terenu wo-
kół budynku, tj.:
 ■ budowę masztu informacyjnego przy budynku (wyso-
kość: 7,5 m);
 ■ budowę siłowni zewnętrznej – na powierzchni ok. 
2 arów, składająca się z 6 urządzeń,
 ■ parking – na 8 miejsc postojowych oraz 1 miejsce dla 
osoby z niepełnosprawnościami.
W ramach parkingu zapewnione zostaną także stojaki 

dla rowerów (10 sztuk).

Wysokość dofinansowania niniejszego zadania wynosi 
1 299 590,17 zł.
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LGD „KORONA SĄDECKA”  
NA IMPREZACH LOKALNYCH

Jak co roku, LGD „Korona Sądecka” gościła podczas 
4 lokalnych imprez: 1 lipca 2018 r. podczas XXVII 
Biesiady u  Bartnika, 8 lipca 2018 r. podczas Lata 

w  Dolinie Kamionki, 22 lipca 2018 roku uczestniczyła 
w  Imieninach Gminy Chełmiec, natomiast 9 września 
2018 roku gościła na Jesieni Grybowskiej. Stoisko na każ-
dej z  imprez było okazją zarówno do przekazania zain-
teresowanym mieszkańcom obszaru LGD informacji na 
temat możliwości pozyskania środków na realizację pro-
jektów przyczyniających się do rozwoju przedmiotowego 
obszaru, jak i  integracją ze środowiskiem lokalnym. Po-
nadto podczas imprezy w Kamionce Wielkiej, LGD prze-
prowadziło monitoring zadania grantowego. 

Wśród odwiedzających pracownicy LGD przeprowa-
dzili badania audytoryjne, w celu uzyskania wiedzy na te-
mat najbardziej pożądanych środków przekazu informacji 
do społeczności lokalnej. Nasze stoisko promocyjno-infor-
macyjne podczas imprez było ponadto wzbogacane lokal-
nymi potrawami przygotowywanymi przez Stowarzyszenie 
,,Kobiet Binczarowskich”, KGW Mszalnica, KGW Klęczany 
oraz KGW Ptaszkowa . Podczas imprez można było obej-
rzeć występy zespołów ludowych, tancerzy, wokalistów, ka-
baretów. Stoisko z rękodziełem, strojami regionalnymi czy 
też dmuchańce dla dzieci przykuły uwagę zarówno miesz-
kańców jak i turystów odwiedzających nasz teren. Dzięku-
jemy bardzo za liczne odwiedziny naszego stoiska, a orga-
nizatorom imprez za udostępnienie miejsca. 
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10 LAT DZIAŁALNOŚCI LGD KORONA SĄDECKA 
– Wywiad z Prezesem LGD ,,Korona Sądecka”– 
Panem Marcinem Bulanda

LGD „KORONA SĄDECKA” swoją działalność rozpo-
częła w 2008 r. Ten rok jest więc dla Państwa jubileuszowy 
a jak wiemy każda okrągła data sprzyja podsumowaniu. 
Jak Pan ocenia minioną dekadę?

Marcin Bulanda: Przede wszystkim to bardzo się cie-
szę, że lokalne grupy działania stały się ważnym podmio-
tem na terenie na którym funkcjonują. Współpracujemy 
z samorządami, ich jednostkami ale także z parafiami czy 
z  organizacjami pozarządowymi w  realizacji projektów 
unijnych. I to spory sukces, bo pamiętam, że jak startowali-
śmy to prawie nikt nie wiedział, czym jest LGD.

Wasza lokalna grupa działania obejmuje swoim za-
sięgiem już 4 gminy, w tym Chełmiec – największą gminę 
wiejską w Polsce, ale przypomnijmy, że zaczynaliście bar-
dzo skromnie.

M.B.: To prawda, początkowo działaliśmy na terenie 
jednej gminy – Chełmiec. Z  czasem dołączyły Grybów 
i Kamionka Wielka, a w obecnej perspektywie finansowej 
Miasto Grybów. W efekcie jesteśmy jedną z większych lo-
kalnych grup działania w Małopolsce, a na pewno najwięk-
szą w powiecie nowosądeckim.

Pozostałe grupy działania koncentrują się głównie na 
samym programie LEADER, natomiast LGD „KORONA 
SĄDECKA” ma przedszkola, żłobki, projekty stażowe czy 
wreszcie pierwsza jako pierwsza na Sądecczyźnie założyła 
spółdzielnie socjalną – jak to robicie?

M.B.: Każdy sukces wiąże się z  pracą wielu osób, 
wspartą zapałem i  pozytywną energią. Dodałbym do 
tego też umiarkowaną skłonność do ryzyka. Lubimy swo-

ją pracę i  nowe wyzwania. Oczywiście nie wszystko się 
udało, ale patrząc z perspektywy 10 lat naszej działalności 
muszę powiedzieć, że wspomniane przez Panią przed-
szkola i żłobki to był „strzał w dziesiątkę”. Obecnie prowa-
dzimy największe przedszkole w powiecie nowosądeckim 
w  Biczycach Dolnych dla 125 dzieci i  mamy też 3 inne 
przedszkola i 2 żłobki dla ponad 250 dzieci. Jednocześnie 
prowadzimy projekty wspierające osoby bezrobotne i wy-
kluczone społecznie. Wartość wszystkich zrealizowanych 
projektów w ciągu 10 lat działalności GD „KORONA SĄ-
DECKA” to ponad 50 ml. zł. I cytując klasyka „to nie jest 
nasze ostatnie słowo”. 

A spółdzielnia socjalna? To przecież novum na lokal-
nym rynku. 

M.B: Początki, chyba jak wszędzie, były trudne. Mu-
sieliśmy się wszystkiego nauczyć, poznać zasady funk-
cjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Ale było 
warto. Spółdzielnia socjalna „PUCUŚ” odnalazła swoje 
miejsce i  to nie tylko na lokalnym rynku. Dodajmy do 
tego również bardzo ważny, społeczny wymiar jej działal-
ności a mianowicie integrację osób z grup wykluczonych 
społecznie. 

Jest Pan Prezesem Lokalnej Grupy Działania od same-
go początku? Poprzeczkę podniesiona jest wysoko ale to 
też zobowiązuje. Jakie są wasze plany na przyszłość? 

M.B.: Jak to mówią „apetyt rośnie w  miarę jedzenia”, 
stąd mimo że udało nam się dużo osiągnąć nie zamierza-
my osiąść na laurach. Przede wszystkim będziemy pozy-
skiwać dostępne fundusze unijne na realizację projektów 
i to zarówno tych infrastrukturalnych, jak i tzw. miękkich 
związanych np. z  organizacją czasu wolnego dla dzieci, 
młodzieży i seniorów. W przyszłym roku rozpoczniemy re-
alizację bardzo dużej inwestycji związanej z odnawialnymi 
źródłami energii. To projekt skierowany bezpośrednio do 
mieszkańców naszych gmin, którzy będą mogli pozyskać 
dotację m.in. na montaż kolektorów słonecznych, ogniw 
fotowoltaicznych i pomp ciepła. O szczegółach będą Pań-
stwo mogli się dowiedzieć już wkrótce z naszej strony in-
ternetowej.

Dziękujemy za rozmowę, gratulujemy jubileuszu i ży-
czymy dalszych sukcesów.

M.B: Również dziękuję i wszystkich zainteresowanych 
naszą działalnością zapraszam do współpracy i  na naszą 
stronę internetową www.lgdkoronasadecka.pl.
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ZARZĄDZANIE GMINĄ WIEJSKĄ  
Z PERSPEKTYWY LOKALNYCH WŁODARZY

Funkcjonowaniu lokalnej grupy działania przyświeca 
idea rozwoju obszarów wiejskich. To wyzwanie przed 
którym stoją zarówno mieszkańcy, decydujący o roz-

woju własnym i środowiska, w którym żyją, jak i samorządy 
na czele z wójtami/ burmistrzami dążące do zaspokojenia 
potrzeb lokalnych społeczności. O tym, czy trudno zarzą-
dzać gminą wiejską oraz małym miastem rozmawiamy 
z  wójtami gmin: Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka 
oraz z burmistrzem Miasta Grybów.

Jedni mówią, że obszary wiejskie i małe miasta to prze-
strzeń problemów. Inni natomiast widzą w nich cywiliza-
cyjną szansę Europy. Jaki jest Pana pogląd na ten temat?

Wójt Gminy Kamionka Wielka: Polska wieś obecnie 
a polska wieś 30 lat temu to dwa różne organizmy społecz-
ne. W ostatnich latach nastąpiło szereg pozytywnych, jak 
również negatywnych procesów. Na plus można zaliczyć 
wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców, rozwój in-
frastruktury technicznej, rozwój pozarolniczej działalności 
gospodarczej. Minusem na pewno jest odpływ młodych 
osób, społeczne i ekonomiczne konsekwencje bezrobocia.

Z uwagi na podmiejski charakter naszej gminy rolnic-
two wypierane jest przez inne funkcje. Następuje migracja 
mieszkańców miasta chcących osiedlić się w  przyjemnej 
okolicy a jednocześnie w niewielkiej odległości od miejsca 
pracy. Również coraz więcej osób dostrzega walory rekre-
acyjne gminy.

Wójt Gminy Grybów: Problemy były, są i będą, nie ma 
przed nimi ucieczki. Jedynym dobrym sposobem jest pod-
jęcie się ich rozwiązywania. Z  praktyki wiemy, iż na tere-
nach wiejskich mamy zdecydowanie mniejszy dostęp do 
wielu dóbr i usług w porównaniu z dużymi aglomeracjami 
miejskimi. Niemniej jednak jestem absolutnie przekonany, 
że i  z  tym radzimy sobie dobrze. Dostrzegalny jest szybki 
rozwój gminy, który ma także duży wpływ na rozwój całego 
regionu. Nastąpiła znaczna poprawa warunków życia miesz-
kańców. Natomiast na pewno szansą dla Europy jest powrót 
do tradycyjnych wartości, na których nasza cywilizacja zbu-
dowała swoją wcześniejszą potęgę a które na naszym terenie 
są bardzo istotne i stanowią podstawę życia mieszkańców.

Burmistrz Miasta Grybów: Małe miasta – do 20 tyś. 
mieszkańców, stanowią 73% ogólnej liczby miast w Polsce. 
To duży potencjał, który wymaga zainteresowania ze strony 
tych wszystkich, którym zależy na rozwoju naszego kraju. 
Wzajemne przenikanie się różnorodnych interesów wystę-
pujących na obszarach wiejskich i w małych miastach, może 
powodować różnorodne problemy. Zauważyć jednak na-
leży, że ich współistnienie jest koniecznością, którą należy 
wykorzystać do coraz lepszego rozwoju tych terenów. Przez 
dziesięciolecia zaniedbane, teraz mają szansę na zapewnienie 

odpowiedniego poziomu rozwoju zarówno pod względem 
gospodarczym jak i społecznym. Ich rozwój może odbywać 
się z  coraz większym wykorzystaniem potencjału jaki ma 
współczesna nauka i osiągnięcia cywilizacyjne. W tym wła-
śnie zakresie widzę w nich cywilizacyjną szansę Europy

Wójt Gminy Chełmiec: Każdy z nas ma inne doświad-
czenia związane z  zamieszkaniem czy pracą na terenach 
wiejskich lub w małych miastach. I  to normalne, bowiem 
oczekiwania ludzi są różne. Niewątpliwym plusem funk-
cjonowania na terenach wiejskich jest krajobraz, który 
przyciąga mieszkańców miast i  turystów. Do tego docho-
dzi również poczucie wspólnoty. Niemniej jednak w ciągłej 
pogoni za czymś, przy nieustannym braku czasu, musimy 
je pielęgnować bo wówczas łatwiej rozwiązywać problemy, 
które mają znaczenie dla wszystkich mieszkańców gmi-
ny. Nie będę oryginalny, gdy powiem, że problemy zawsze 
były i zapewne będą. Ale z drugiej strony to właśnie próby 
ich rozwiązania wielokrotnie prowadzą do zintegrowania 
mieszkańców i podejmowania nowych inicjatyw.

Czy trudno zarządzać gminą wiejską oraz małym miastem?

Wójt Gminy Kamionka Wielka: Zarządzanie gminą 
wiejską stanowi wyzwanie ze względu na liczne bariery 
i wewnętrzne ograniczenia powodowane głównie specyfiką 
danego obszaru. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy 
zadanie to należy do łatwych czy trudnych z uwagi na fakt, 
że każda gmina wiejska bądź miasteczko ma swoje odrębne 
uwarunkowania i często są to obszary bardzo od siebie róż-
ne, co powoduje trudności w ich porównaniu.

Ponadto zarządzanie gminą wiejską utrudnia fakt, iż 
charakteryzuje się ona znacznym rozproszeniem zabudo-
wy. Rozproszenie zabudowy generuje duże koszty, m.in. 
budowy i  utrzymania sieci infrastruktury transportowej 
i  technicznej. Problem zdaje się być mniej odczuwalny 
w większych ośrodkach miejskich o zwartej i bardziej skon-
centrowanej zabudowie.

Wójt Gminy Grybów: Gmina jest miejscem, gdzie po-
winny być realizowane potrzeby każdego jej mieszkańca 
niezależnie od jej charakteru czy wielkości. Władze gmi-
ny powołane są po to by dokonać odpowiedniej diagnozy 
i  w  rozsądny sposób oczywiście stosowny do możliwości 
dokonać gradacji potrzeb a  tym samym całościowo i zin-
tegrowanie podchodzić do rozwiązywania problemów roz-
wojowych gminy. Jeżeli uda nam się to zrobić a do tego do-
dać stały kontakt z mieszkańcami, zarządzanie jest o wiele 
łatwiejsze. Trudność to głównie poczucie dużej odpowie-
dzialności za odpowiednie funkcjonowanie całej jednostki.

Burmistrz Miasta Grybów: Moim zdaniem w dzisiej-
szych czasach trudno zauważyć różnice pomiędzy małym 
miastem, a dużą wioską, a tym bardziej trudno jest zauwa-
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żyć różnice patrząc pod kątem Jednostki Samorządu Tery-
torialnego. W obydwu przypadkach problemy społeczne są 
takie same lub podobne. Owszem, każda miejscowość po-
siadająca prawa miejskie wymaga dodatkowych obowiąz-
ków oraz większych nakładów finansowych, chociażby np. 
sprawa utrzymania czystości i porządku w każdym mieście. 

Wójt Gminy Chełmiec: W  mojej ocenie status samo-
rządu nie ma znaczenia. Liczy się pomysł, plan na rozwój. 
Jeżeli tego nie ma nie można mówić o  zarządzaniu. Cały 
czas to powtarzam, musimy zacząć traktować gminy trochę 
jak własne firmy, w których zysk wiąże się z zaspokojeniem 
potrzeb lokalnej społeczności. Jako włodarze jesteśmy „wy-
najęci” przez mieszkańców, stąd zarządzając daną jednost-
ką musimy o tym pamiętać.

Jakie inwestycje w  samorządach Pana zdaniem naj-
bardziej wpływają na ich rozwój?

Wójt Gminy Kamionka Wielka: Wszystkie inwesty-
cje gminy mają jeden cel, którym jest poprawa jakości życia 
mieszkańców. Inwestycje w infrastrukturę przekładają się na 
wzrost aktywności naszych mieszkańców. W ciągu ostatnich 
lat poszerzyliśmy bazę sportowo-turystyczną. Dzięki odda-
nym do użytkowania salom gimnastycznym, siłowniom „pod 
chmurką” rośnie aktywność fizyczna wśród dzieci i młodzie-
ży ale również i dorosłych. Rodzą się nowe inicjatywy spo-
łeczne np. organizacja zawodów sportowych czy biegów. 
Dbamy o  zdrowie naszych mieszkańców realizując progra-
my profilaktyczne, ale także inwestując w ochronę środowi-
ska. Gmina Kamionka Wielka m.in. kontynuuje działania 
związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, finansuje 
mieszkańcom wymianę pieców, a  ostatnio współdziałając 
w  ramach LGD pozyskała środki na wykorzystanie odna-
wialnych źródeł energii w  indywidualnych gospodarstwach 
domowych. Wszystkie wymienione czynniki wpływają na 
przyrost mieszkańców, którzy wolą kupić działkę w nowocze-
snej i świadomie rozwijającej się gminie. Planów i pomysłów 
nie brakuje niestety ograniczają nas możliwości budżetowe.

Wójt Gminy Grybów: Na władzach gminy spoczywa 
obowiązek aktywnego sterowania procesami rozwoju lo-
kalnego a  przez to zapewnienie poczucia bezpieczeństwa 
i perspektyw na przyszłość wszystkim mieszkańcom. Ob-
szary którym winno się przyjrzeć jest bardzo dużo. Naj-

większe wpływ na rozwój mają inwestycje infrastruktural-
ne, których brak jest poważną przeszkodą dla wielu innych 
inwestycji i może w istotny sposób zahamować rozwój go-
spodarczy, a także znacznie pogorszyć warunki funkcjono-
wania podmiotów gospodarczych na terenie gminy.

Nie należy także zapominać o inwestycjach społecznych, 
edukacyjnych, sportowych czy też związanych z  ochroną 
środowiska. Dlatego też w  dalszym ciągu naszym priory-
tetem będą inwestycje mające na celu rozbudowę lokalnej 
infrastruktury technicznej i społecznej, wpływające na po-
prawę zdrowia i  jakości życia mieszkańców. Przykładem 
tego są realizowane przez gminę Grybów między innymi 
zadania: budowa oczyszczalni ścieków w Kąclowej , budo-
wa sieci wodnokanalizacyjnej, rozbudowa Szkoły Podsta-
wowej w Cieniawie, budowa stref aktywnego wypoczynku, 
tras rowerowych i biegowych, budowa boisk sportowych.

Burmistrz Miasta Grybów: Trudno jest tutaj wymie-
niać, bo z  całą pewnością jest ich bardzo dużo i  różnego 
rodzaju. Patrząc pod kątem rozwoju danej gminy, ważnym 
jest aby posiadać potencjał który jest niezbędny aby móc 
dobrze funkcjonować oraz sukcesywnie się rozwijać. Waż-
nym jest, aby inwestycje które są realizowane, posiadały ak-
ceptację większości społeczeństwa, oraz były spójne z do-
kumentem jakim jest Strategia Rozwoju Gminy

Wójt Gminy Chełmiec: Tutaj musimy zrównoważyć 
inwestycje – nazwałbym je podstawowymi – z innowacyj-
nymi czy prorozwojowymi. Bez pierwszych trudno myśleć 
o drugich. Jeżeli ktoś nie ma drogi czy kanalizacji nie bę-
dzie zabiegał np. o budowę kortu tenisowego. Zmienia się 
styl życia, mamy coraz więcej możliwości a przemysł czasu 
wolnego zbiera swoje żniwo. Jest to bardzo dobrze widocz-
ne w naszej gminie. Szereg inwestycji infrastrukturalnych 
zrodził nowe, bazujące na wybudowanych obiektach spor-
towych, rekreacyjnych i kulturalnych. Sami jako samorząd 
ale także przy współpracy z  lokalnymi stowarzyszeniami 
oraz ośrodkiem kultury realizujemy wydarzenia kulturalne 
czy sportowe, które sprawiają, że nasze inwestycje budow-
lane spełniają swój cel. Przykładem może być basen i or-
ganizowane tam zawody pływania lub warsztaty robotyki 
w  świetlicach wiejskich. Jako włodarz Gminy Chełmiec 
jestem przekonany, że przy zaangażowaniu i  współpracy 
mieszkańców, zrealizujemy jeszcze wiele projektów, dzięki 
którym gmina będzie mogła się nieustannie się rozwijać.

Paweł Fyda 
Burmistrz Miasta Grybów

Kazimierz Siedlarz 
Wójt Gminy Kamionka Wielka

Piotr Krok 
Wójt Gminy Grybów

Bernard Stawiarski 
Wójt Gminy Chełmiec
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KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Z satysfakcją informujemy, iż 10 lipca 2018 roku miało 
miejsce uroczyste podpisanie umowy z Marszałkiem 
Województwa Świętokrzyskiego na realizację kolej-

nego projektu współpracy pn. „Kreator przedsiębiorczości”, 
w którym uczestniczył również Prezes naszego Stowarzysze-
nia, Pan Marcin Bulanda. W realizacji projektu bierze udział 
21 lokalnych grup działania, w tym 20 krajowych i 1 grupa 
ze Słowacji, mianowicie: LGD „Korona Sądecka” , Lokalna 
Grupa Działania „Region Włoszczowski”, Lokalna Grupa 
Działania „Białe Ługi”, Lokalna Grupa Działania „Dorzecze 
Bobrzy”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krze-
mienny Krąg”, Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pili-
ca”, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej 
Góry”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na 
Piaskowcu”, Stowarzyszenie „Dolina Noteci”, Stowarzysze-
nie Lokalna Grup Działania „Kraina Rawki”, Lokalna Grupa 
Działania Ponidzie, Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej 
Nidy”, Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, Lo-
kalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”, „Lo-
kalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły”, Lokalna Grupa 
Działania – Owocowy Szlak, Lider Zielonej Wielkopolski, 
Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”, „Lokalna Grupa 
Działania Powiatu Opatowskiego”, Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Świętokrzyskiej oraz Lokalna Grupa Działania Partner-
stwo BACHUREŃ. 

 Pomoc przyznana na realizację projektu  
wynosi 2 995 508,00 zł. 

W ramach niniejszego projektu LGD „Korona Sądecka” 
utworzy oraz wyposaży spółdzielnię socjalną. W  naszym 
regionie jednym z problemów jest deficyt placówek przed-
szkolnych, które zajmowałyby się opieką nad dziećmi nie-
pełnosprawnymi. Aby rozwiązywać problemy lokalnej spo-
łeczności także i  tym razem nasze stowarzyszenie pragnie 
wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Wskutek tego 
utworzona spółdzielnia socjalna będzie pełniła funkcję od-
działu specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych. W  tym 
celu także pracownicy naszego Stowarzyszenia udadzą się 
na dwie wizyty studyjne do spółdzielni socjalnych o profilu 
zbliżonym do spółdzielni socjalnej jaką nasze LGD chciało-
by utworzyć. Celem wizyt będzie umożliwienie nawiązania 
kontaktów, wymiana informacji i  doświadczeń w  zakresie 
ekonomii społecznej i  aktywizacji społecznej oraz prakty-
ka i  zaprezentowanie sposobu prosperowania spółdzielni 
socjalnej. Odwiedzone zostaną dwie spółdzielnie socjalne 
tj. Spółdzielnia Socjalna Pedagogów Śląskich, Spółdzielnia 
Socjalna „Tup tup”, które zaprezentują się, opowiedzą o swo-
im powstaniu, o trudnościach jakie napotkali na swojej dro-
dze oraz o wyzwaniach jakie ich czekały. 

Pragniemy także aby spółdzielnia zajmowała się or-
ganizacją animacji podczas zabaw dla dzieci m.in uro-
dzin, komunii oraz balów karnawałowych. Zapraszamy 
Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie 
na bieżąco będziemy Państwo informować o podejmowa-
nych działaniach.
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FORUM DIALOGU I WSPÓŁPRACY  
TWÓRCÓW LOKALNYCH KORONY SĄDECKIEJ

Pragniemy Państwu przypomnieć, iż jesteśmy w trak-
cie realizowania projektu współpracy pn. „Nasze 
Lokalne Dziedzictwo – poznaj, szanuj, rozwijaj!” 

w  ramach którego tworzymy Centrum Produktu Tury-
stycznego i  Kulturowego Korony Sądeckiej w  miejsco-
wości Paszyn. W głównej mierze Centrum to powstaje by 
wspierać lokalnych twórców, dla których będzie to miejsce 
spotkań, warsztatów, prezentacji własnych dzieł. 

Centrum to składać się będzie z  sali wystawowej oraz 
z sali konferencyjno-szkoleniowej. 

Mała galeria będzie okazją do zapoznania się z twórczo-
ścią naszych twórców ludowych. Natomiast w sali konfe-

rencyjno-szkoleniowej zaplanowano wspomniane wyżej 
warsztaty, prelekcje, lekcje z  prezentacjami multimedial-
nymi, projekcje filmów, konferencje, festiwale, spotkania 
tematyczne, kursy dla KGW, promocję muzyki ludowej, 
degustacje tradycyjnych potraw i wiele innych.

Stąd też wszystkich twórców naszego obszaru zachęca-
my do korzystania z powstałego Centrum oraz do tworze-
nia w jego ramach Forum dialogu i współpracy twórców 
lokalnych Korony Sądeckiej. 

Naszym celem jest, aby to forum zrzeszające artystów 
z  obszaru LGD działało na rzecz aktywizacji środowiska 
artystycznego. Wymiana doświadczeń pomiędzy twórcami 
czy też inicjonowanie różnych wydarzeń kulturalnych to 
z pewnością możliwości które ucieszą niejednego twórcę. 

Pragniemy aby Centrum „tętniło życiem” poprzez nie-
przerwaną działalność twórców lokalnych, aby było miej-
scem kreatywnych pomysłów oraz chętnego przebywania 
osób spotykających się tam.

Forum zostało zainaugurowane 16 czerwca 2018 r. pod-
czas Wyszehradzkiego Festiwalu Twórców w  Ptaszkowej. 
Poniżej treść podpisanej deklaracji:

„Kultura jest tym, co sprawiło, 
że człowiek stał się czymś innym 

niż tylko przypadkowym wydarzeniem w przyrodzie.”

André Malraux 

Deklaracja Forum Dialogu i Współpracy 
Twórców Lokalnych Korony Sądeckiej

My, Twórcy lokalni obszaru LGD „KORONA 
SĄDECKA”, świadomi, że dziedzictwo kulturowe jest 
wyznacznikiem naszej tożsamości, zobowiązujemy się 
dołożyć wszelkich starań, by nieustannie było poznawane, 
szanowane i rozwijane.

W tym celu przystępujemy do Forum Dialogu 
i Współpracy Twórców Lokalnych Korony Sądeckiej 
– płaszczyzny wymiany doświadczeń osób i podmiotów 
działających w sferze kultury. 

Wdzięczni naszym przodkom, z myślą o nas samych 
i o przyszłych pokoleniach, deklarujemy odpowiedzialność za 
promowanie istniejących oraz kreowanie nowych produktów 
i wydarzeń skupionych wokół naszego lokalnego dziedzictwa. 

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród (…) 
Tak nam dopomóż Bóg!”
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SPOTKANIA  
Z MŁODZIEŻĄ

KORONA DLA MŁODYCH

Celem promocji marki LGD „KORONA SĄDECKA”, 
a w szczególności przybliżenia zasad naszego funk-
cjonowania młodym odbiorcom, pracownicy LGD 

odwiedzili 6 szkół podstawowych: w Boguszy, w Jamnicy, 
w Paszynie,  w Chomranicach, w Kąclowej i w Krużlowej 
Wyżnej.

Projekt „KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH” 
realizowany jest przez LGD „Korona Sądecka” 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalną Gru-

pą Działania „Beskid Gorlicki” oraz Centrum Zespołów 
Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ra-
mach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, 

Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkurso-
we, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskie-
go Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: 8 823 445,61 zł w tym dofinansowa-
nie z UE 8 379 919,30 zł.

Projekt „Korona Sądecka dla młodych” dzięki różnorod-
ności form wsparcia (dotacje, staże, bony stażowe, szkole-
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nia, bony na zasiedlenie, bony szkoleniowe, granty na tele-
pracę) cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród ludzi 
młodych. Dotychczas przeprowadzono IV tury rekrutacji, 
podczas których formularze rekrutacyjne złożyły 123 oso-
by w wieku 15-29 lat, bierne zawodowo, bez pracy, które 
nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET) 
z 4 powiatów województwa małopolskiego (miasto Nowy 
Sącz, powiat nowosądecki, limanowski, gorlicki) tworzą-
cych subregion sądecki.

Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostali doradztwem 
zawodowym, podczas którego tworzony jest Indywidualny 
Plan Działania, a  także poradnictwem zawodowym oraz 
pośrednictwem pracy. 

W ramach projektu udzielone zostało wsparcie w po-
staci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
w  kwocie 27 000,00 zł. Powyższe środki otrzymało 
16 osób młodych, którzy pomyślnie przeszli etapy re-
krutacji. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się również staże, 
w  ramach których młodzi ludzie mogą zdobywać wiedzę 
i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na okre-

ślonych stanowiskach. Dotychczas zawarto 21 umów o zor-
ganizowanie stażu. 

Młodzi ludzie zakwalifikowani do projektu mają rów-
nież możliwość podnosić swoje kompetencje poprzez 
uczestnictwo w szkoleniach indywidualnych i grupowych, 
dopasowanych do potrzeb i oczekiwań rynku pracy. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia z zakresu wi-
zażu i stylizacji paznokci, grafiki komputerowej oraz szko-
lenia z zakresu nowych technologii.

Zainteresowaniem cieszą się również bony na zasie-
dlenie, dzięki którym młodzi ludzie otrzymują wsparcie 
w kwocie 8 437,84 zł przeznaczone na pokrycie kosztów za-
mieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia w miej-
scu oddalonym min. 80 km lub 3 godz. drogi od dotychcza-
sowego miejsca zamieszkania. 

Wszystkich chętnych do udziału w projekcie zaprasza-
my do Biura Projektu (ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 
– pokój nr 19), lub do punktów rekrutacyjnych w Lima-
nowej (Urząd Miasta Limanowa) i w Rytrze (Urząd Gmi-
ny Rytro) po uprzednim kontakcie telefonicznym pod 
nr 18 414 56 58.
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RÓWNY START DLA KAŻDEGO MALUCHA

LGD „Korona Sądecka” w partnerstwie z Gminą Cheł-
miec i Gminą Kamionka Wielka jest w trakcie reali-
zacji projektu „Równy start dla każdego Malucha” 

realizowanego z  Europejskiego Funduszu Społecznego 
w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 
10.1.2 – Wychowanie przedszkolne – SPR. Wartość projek-
tu to 1 524 816,00 zł z czego dofinansowanie unijne wynosi 
1 296 090,00 zł.

Przedszkole w Paszynie zostanie uruchomione od paź-
dziernika 2018 roku.

Na początku stycznia 2018 roku rozpoczęła się budo-
wa nowego przedszkola. Budynek zlokalizowany jest przy 
Zespole Szkół w miejscu starego asfaltowego boiska. Prace 
budowlane zostały zakończone.

Do przedszkola w Paszynie uczęszczać będzie 50 dzie-
ci, a przez okres realizacji projektu – 1 rok – przedszkole 
będzie darmowe z pełnym wyżywieniem. Dzieci będą mo-
gły skorzystać w tym czasie z zajęć dodatkowych: rytmika, 
taniec, język angielski, plastyka, hipoterapia, dogoterapia 
oraz z  specjalistycznej porady logopedy i  psychologa. Ze 
środków projektu planuje się także w  pełni wyposażyć 
2 oddziały przedszkolne oraz zakupić sprzęt multimedial-
ny, pomoce dydaktyczne i zabawki. Rekrutacja do projek-

tu prowadzona w  miesiącach wakacyjnych, poprzedzona 
została akcją informacyjno-promocyjną. Informacje i sto-
sowne dokumenty rekrutacyjne zostały udostępnione na 
naszej oraz gminnej stronie internetowej, stąd zachęca-
my do bieżącego śledzenia pojawiających się wiadomości. 
W przypadku pytań zapraszamy do biura projektu miesz-
czącego się w budynku UG Chełmiec lub do kontaktu tele-
fonicznego – 18 414 56 13. 
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PASMO SUKCESÓW MYSTKOWIAN

Kończący się miesiąc na długo zostanie zapamiętany 
przez członków Zespołu Regionalnego Mystkowia-
nie z Mystkowa. Debiutując na wyjątkowej, jubile-

uszowej 50 edycji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru 
Ziem Górskich w  Zakopanem, Zespół został doceniony 
przez międzynarodowe jury Brązową Ciupagą. Co więcej, 
kilka dni wcześniej Mystkowianie zdobyli Główną Nagrodę 
węgierskiego Festiwalu Sárvári Nemzetközi Folklórnapok.

 Brązowa Ciupaga to z pewnością najcenniejsza na-
groda w dotychczasowej działalności artystycznej Mystko-
wian. To trofeum prestiżowej i uznanej, nie tylko w kraju, 
ale i  za granicą imprezy folklorystycznej. Na zakopiański 
konkurs Mystkowianie trafili dzięki swojemu udanemu 
występowi na Festiwalu Górali Polskich w Żywcu. Jak wi-
dać swoją eliminację doskonale wykorzystał, a prezentując 
tradycje Poniedziałku Wielkanocnego w  Mystkowie oraz 
przyśpiewki i  tańce Lachów Sądeckich z  pogranicza la-
chowsko-pogórzańskiego zdobył uznanie jury i  otrzymał 
brązową ciupagę zakopiańskiej imprezy, spośród 7 zespo-
łów prezentujących folklor w formie tradycyjnej.

To nie jedyna festiwalowa nagroda dla Zespołu z Myst-
kowa. Mystkowianie otrzymali również Nagrodę Pu-
bliczności dla Najlepszego Zespołu Góralskiego Świata, 
a  17-letnia Dominika Szołdrowska otrzymała tytuł Naj-
piękniejszej Góralki Świata. W  kategorii Najświarniejszy 
Góral znakomite III miejsce zdobył również Mystkowiok 
– Kamil Grybel. 

Od 14 do 20 sierpnia Mystkowianie występowali na 
węgierskim festiwalu Sárvári Nemzetközi Folklórnapok. 
Wśród Zespołów z  Hiszpanii, Francjii, Rumunii, Boliwii, 

Gruzjii, Węgier oraz Tajwanu to właśnie Zespół z Mystko-
wa okazał się być najlepszym, a organizatorzy postanowili 
mu przyznać Główną Nagrodę Festiwalu. Mystkowianie 
obok licznych występów, m.in.: w Sárvár, Mersevát, Zala-
szentgrót, odpoczywali w SPA, plażowali nad Balatonem, 
oglądali węgierskie zamczyska oraz odwiedzali węgierskie 
winnice próbując lokalnych trunków.

Zespól Regionalny Mystkowianie powstał w 2014 roku. 
Działa przy Wiejskim Domu Kultury w  Mystkowie pod 
patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w  Kamionce 
Wielkiej oraz Stowarzyszenia Mystkowianie. Kierowni-
kiem zespołu jest Benedykt Poręba, choreografem Patryk 
Rutkowski. Próby odbywają się w każdy wtorek i czwartek 
o godzinie dwudziestej. Warto przyjść!

Serdecznie gratulujemy dotychczasowego dorobku 
i jednocześnie życzymy dalszych sukcesów.
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CHLEB WIEJSKI – BEZ ROŚNIĘCIA

Składniki:
1 kg mąki zwykłej, 10 dkg drożdży, 1 litr letniej wody, 

1,5 łyżki soli, 1 łyżka cukru, 4 łyżki oleju, 1 szkl. słonecznika, 
1 szkl. otręb pszennych, 0,5 szkl. siemienia lnianego.

Wykonanie;
Do miski wsypać wszystkie suche składniki. Drożdże roz-

puścić w wodzie i dodać olej. Wszystkie składniki dokład-
nie połączyć. Gotowe ciasto przełożyć do dwóch foremek 
ok. 35x11. Chleby wkładamy do zimnego piekarnika i piecze-
my w temp. 190-200oC przez ok 1 godzinę.

DROŻDŻÓWKA PALCE LIZAĆ 

Składniki:
4 szkl. mąki, 1 szkl. cukru, 10 dkg drożdży, 4 jajka, 1 szkl. 

mleka, 3/4 szkl. oleju, szczypta soli.

Wykonanie;
Do miski wsypać wszystkie podane wyżej składniki, wy-

mieszać mikserem. Odstawić do wyrośnięcia na 2 godz. Po tym 
czasie ciasto mieszamy ponownie i przekładamy na blaszkę. 
Na ciasto wykładamy dowolne owoce według uznania. Ciasto 
wkładamy do lekko nagrzanego piekarnika, pieczemy przez 
45 min. w temp. ok 180oC.

DŻEM Z DYNI 

Składniki:
1 kg dyni, 3 pomarańcze, 1 cytryna, 0,5 kg cukru żelującego, 
troczę imbiru.

Wykonanie;
Dynię obrać ze skórki i miąższu. Pokroić ją w drobną 

kostkę. Pomarańczę i cytrynę też obieramy i kroimy w kost-
kę. Całość smażymu do uzyskania jednolitej konsystencji. Pod 
koniec smażenia dodajemy cukier żelujący i doprawiamy do 
smaku według uznania.

OGÓRKI NA BOGATO 

Składniki:
Małe ogórki, kalafior, 3-4 papryki różnego koloru, marchew-

ka, czosnek, cebula, koperek, ziele angielskie, liść laurowy,.

Zalewa: 1/2 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). Kala-

fior 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 obie-
ramy i kroimy w plasterki. Cebulę obieramy i kroimy w ćwiartki.

Na dno przygotowanych wcześniej słoików dojemy małą 
gałązkę kopru, 1 liść laurowy, 2-3 ziarenka ziela angielskie-
go, 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.

KGW W MARCINKOWICACH

SMAKI KORONY SĄDECKIEJ
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RYDZE PO CYGAŃSKU 

Składniki:
Około 2 kg grzybów (mogą być też inne grzyby), 70 dkg 

czerwonej świeżej papryki, 1/2 kg cebuli, 1/2 szkl. octu, 3/4 
szkl. oleju, 2 średnie przeciery pomidorowe, 2 łyżki cukru.

Wykonanie;
Grzyby ugotować z solą i dodać 1 łyżkę kwasku cytrynowe-

go przez około 20 min. Ostudzić i pokroić na mniejsze kawałki 
według uznania. Paprykę i cebulę poddusić na oleju i pod koniec 
smażenia dodać cukier, przecier pomidorowy, ocet i grzyby. Gorą-
ce przekładamy do słoików. Pasteryzujemy 15-20 min.

KGW W MYSTKOWIE

JESIENNE LECZO

Składniki:
Duża cukinia (obrana, pokrojona w kostkę), 2 papryki czer-

wone (pokrojone w kostkę), 1 papryka żółta (pokrojona w kost-
kę), 1 duża cebula (pokrojona w piórka), 5 pomidorów (bez 
skórki), 1/2 kg kiełbaski (w półplasterki).

Wykonanie;
Cebulę zeszklić, paprykę poddusić, natomiast cukinie 

poddusić na półtwardo. Pokrojone pomidory dodać do cuki-
nii, papryki i cebuli. Chwilę dusić, następnie doprawić sola, 
pieprzem i vegetą. Na koniec dodać podpieczona kiełbaskę. 
Można również zamiast kiełbaski dodać pieczarki.

KECZUP Z CUKINI

Składniki:
1 i 1/2 kg cukinii bez skóry, 1/2 kg cebuli (obranej), 

2 szklanki cukru, 1/2 szklanki octu 10%, 400 g przecieru 
pomidorowego, 3 łyżki soli, 1 łyżeczka słodkiej papryki, 1 ły-
żeczka ostrej papryki.

Wykonanie;
Cukinie i cebulę zemleć w maszynce na grubym sicie, po-

sypać sola i odstawić na 3 godziny. Wlać do garnka i go-
tować 40 min. Dodać cukier, ocet i parzyć 20 min. Dodać 
pozostałe składniki i parzyć przez 5 min. Potem zblendować 
na gładką masę. Włożyć do słoików i zapasteryzować.
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GRZYBKI MARYNOWANE

Składniki:
2 kg grzybów obieramy, płuczemy, i gotujemy przez 40 min.

Zalewa:
1/2 l. wody, 3 łyżki cukru, 1 łyżka soli, 1/4 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.
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WYDARZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNE  
NA OBSZARZE LGD  

Gmina Chełmiec:

 ■ W październiku 2018 roku w Marcinkowicach  odbędzie 

się XXVI Bieg Legionisty. Wspólnie z placówkami oświa-

towymi i koordynatorem do spraw sportu szkolnego, do-

roczny Bieg Legionisty, inauguruje w ten sposób kolejne, 

rocznicowe obchody Bitwy Marcinkowickiej. W  zawo-

dach bierze udział ponad 500 uczniów, ze wszystkich 

rodzajów szkół z terenu gminy. Biegi odbywają się na sta-

dionie sportowym LKS Marcinkowice. Wszyscy uczest-

nicy otrzymują dyplomy i ciepły posiłek. Dla zwycięzców 

ufundowane są pamiątkowe puchary i medale

 ■ W  miejscowości Chełmiec w  grudniu 2018 wspólnie 

z  młodzieżą specjalnej troski, mieszkającą w  gminie 

Chełmiec, odbędą się „Mikołajki”. Na spotkanie z ulu-

bionym świętym zapraszanych jest ponad 90 dzieci wraz 

z opiekunami ■ III Gminny Konkurs Młodych Instrumentalistów od-

będzie się w  październiku 2018 w  Chełmcu. Konkurs 

adresowany jest do uczestników zajęć szkółek muzyko-

wania, które działają pod auspicjami GOK w Chełmcu. 

Celem głównym jest popularyzacja zainteresowań mu-

zycznych, poszukiwanie i promowanie talentów. Umoż-

liwienie młodzieży występu oraz konfrontacji własnych 

umiejętności z rówieśnikami

 ■ W miesiącu grudniu 2018 zapraszamy Państwa na Wielki 

Jarmark Bożonarodzeniowy, który ma miejsce w  Galerii 

3Korony Nowy Sącz. Celem Jarmarku jest szeroko pojęta 

promocja naszego regionu oraz prezentacja tradycji chrze-

ścijańskiej i dorobku kulturalnego związanego ze święta-

mi Bożego Narodzenia, a  także pokazanie nas samych 

– mieszkańców Sądecczyzny jak i również z  licznych za-

kątków Małopolski. Do aktywnego udziału w organizacji 

tego wielkiego i wyjątkowego przedsięwzięcia zapraszamy 

artystów, rękodzielników, rzemieślników, wytwórców pro-

duktów lokalnych, stowarzyszenia, koła gospodyń wiej-

skich i zespoły folklorystyczne z naszego regionu.

Gmina Kamionka Wielka:
 ■ W październiku 2018 roku w Kamionce Wielkiej odbędzie się Gminny Konkurs Piosenki Religijnej ■ W październiku 2018 roku w Kamionce Wielkiej będzie miał również miejsce Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Ojczyzna w oczach dziecka” ■ W Kamionce Wielkiej w miesiącu październiku odbędzie się Gminny Konkurs Opowiadania Bajek ■ W listopadzie 2018 roku w Kamionce Wielkiej odbędzie się Gminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej ■ W listopadzie 2018 roku w Kamionce Wielkiej będzie miał również miejsce Gminny Konkurs „Lachoskie godanie” ■ W Kamionce Wielkiej w miesiącu listopadzie 2018 roku odbędzie się Gminny Konkurs Polskiej Poezji Religijnej ■ W grudniu 2018 roku w Kamionce Wielkiej odbędzie się Teatrzyk dla dzieci.

Gmina Grybów:
 ■ W  Kąclowej w  miesiącach październik/listopad odbędzie się również Gminny Konkurs Czytelniczy związany z obchodami 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Konkurs ma charakter literacko plastyczny. Podsumowanie podczas Gminnych Obchodów Święta Niepodległości w Kąclowej. Organizatorem jest  Gminna Biblioteka Publiczna w Grybowie Filia w Kąclowej ■ W  listopadzie w  miejscowości Siołkowa odbędzie się VIII Gminny Przegląd Dorobku Kół Gospodyń Wiejskich . Impreza będzie mieć charakter konkursu podczas którego każde koło z  terenu gminy i  miasta przygotuje potrawy do degustacji i jedną wytypowaną do oceny oraz przedstawi scenę trodzajową zgodnie z  lokalną tradycją i  kulturą. Organizatorem imprezy jest Turystyczna Wieś Retro w  Ptaszkowej i  Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie ■ W październiku 2018 roku odbędą się Gminne Obchody 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w miejscowości Ptaszkowa – Organizator Gmina Grybów, Patronat Honorowy Wójt Gminy Grybów Piotr Krok ■ W  miesiącach listopad/grudzień w  miejscowości Ptaszkowa będzie miał miejsce Gminny Konkurs Plastyczny na Szopkę Bożonarodzeniową. Każdy z uczestników wykonuje szopkę związaną ze Świetami Bożego Narodzenia. Szopki mogą być tradycyjne lub współczesne. Organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie Filia w Ptaszkowej.

Miasto Grybów:

 ■ W  dniu 11  listopada 2018 roku odbywać się będą 

uroczyste obchody święta odzyskania  niepodległości

 ■ 24 listopada 2018 roku  zapraszamy na spektakl teatralny 

pt. „Seks dla opornych „ - impreza biletowana

 ■ Artystyczne spotkanie ze św. Mikołajem dla dzieci 

odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 roku, wstęp będzie 

wolny

 ■ W  dniu 31 grudnia 2018 roku odbędzie się Powitanie 

nowego roku - szczegóły w  terminie późniejszym na 

plakatach.

ZAPROSZENIE NA IMPREZY LOKALNE

W związku z planowanymi wydarzeniami spo-
łeczno-kulturalnymi na obszarze LGD „Koro-
na Sądecka” w imieniu ich Organizatorów pra-

gniemy serdecznie wszystkich zaprosić do wzięcia udziału 
w poniższych przedsięwzięciach:



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

NAZWA PROJEKTU I ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA WARTOŚĆ  
PROJEKTU

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju finansowanej z perspektywy 2007-2013 z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4 LEADER 8 421 644,00 zł

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Oś 4 LEADER 9 509 500,00 zł

Utworzenie Przedszkola Bajkowa Kraina w Biczycach Dolnych współfinansowany z Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1 2 558 614,01 zł

Radosny Świat Przedszkolaka – utworzenie punktu przedszkolnego w Klęczanach współfi-
nansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.1 734 747,40 zł

„Utworzenie centrów turystyczno-rekreacyjnych „KORONY SĄDECKIEJ” na terenie 
Gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasta Grybów”  realizowany w ramach 
6 Osi Priorytetowej: Dziedzictwo Regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych poten-
cjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionalnych – SPR, Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

6 620 611,72 zł

„Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia osób młodych”  współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
„Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

2 268 824,46 zł

Utworzenie Żłobka Bajkowa Kraina w Biczycach Dolnych” finansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014-2020

1 202 222,94 zł

,,Równy start dla każdego Malucha” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020

1 524 816,00 zł

„KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 
Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych 
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 
1.2.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

8 823 445,61 zł

Utworzenie Spółdzielni Socjalnej PUCUŚ w ramach projektu pn. „Małopolski Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”,  w ramachDziałania 9.3 – Wsparcie 
ekonomii społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

174 079,80 zł 

Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD „Korona Sądecka” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych  

8 896 136,69 zł

RAZEM 50 734 642,63 zł 

PROJEKTY ZREALIZOWANE I REALIZOWANE  
PRZEZ LGD „KORONA SĄDECKA”10

LAT DZIAŁALNOŚCI 

LGD „KORONA SĄDECKA”


