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OD WYDAWCY

Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w  Państwa ręce kolejny – świąteczny numer Magazynu Lokalnego „Korony 
Sądeckiej”. Dla każdego z nas koniec roku to swoisty bilans podjętych działań. Czy realizowane 
przez stowarzyszenie inicjatywy spełniają potrzeby i  oczekiwania lokalnej społeczności? 
Odpowiedź należy do Państwa. 

W Nowym Roku chcemy kontynuować rozpoczęte inicjatywy ale też podjąć się innych, równie 
wartościowych wyzwań. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że LGD istnieje dla mieszkańców gmin 
Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz Miasta Grybów, stąd pozostajemy otwarci na 
Państwa propozycje.

W  Magazynie nie zabraknie zapowiedzi wydarzeń społeczno-kulturalnych, przepisów 
na świąteczne potrawy oraz informacji na temat możliwości skorzystania z  dotacji za 
pośrednictwem naszego stowarzyszenia.

Z  nadzieją, że nadchodzący 2020 rok, będzie obfitował w  wiele pozytywnych wyzwań, 
zachęcamy do aktywnego włączenia się w życie społeczności lokalnej. Jednoczenie z okazji 
zbliżających się Świąt życzmy Państwu wzajemnej życzliwości oraz refleksji nad istotą Bożego 
Narodzenia.

Zespół LGD

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  
w imieniu Zarządu oraz pracowników biura  

składamy Państwu  
serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności,  

niepowtarzalnej atmosfery,  
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.  

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,  
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia  

towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Marcin Bulanda
Prezes LGD „Korona Sądecka”
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Życzymy  zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
napełni Wasze serca spokojem i radością.

Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka
towarzyszy  przez całe Wasze życie,

a szczere i najpiękniejsze
Bożonarodzeniowe życzenia

spełniają się w każdym momencie.
Szczęśliwego Nowego Roku 2020

Z okazji nadchodzących  
Świąt Bożego Narodzenia,

 w imieniu Samorządu Miasta Grybów  
oraz swoim własnym,

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Życzymy dużo zdrowia, sukcesów,  

mnóstwo radości i uśmiechu. 
Niech wigilia Bożego Narodzenia  
we wszystkich domach przyniesie

 wiele refleksji, miłych chwil oraz spokoju.
Niech nadchodzące święta będą wyjątkowe i rodzinne.

Życzymy, aby ten niezwykły czas upłynął,
 bez pośpiechu, trosk i zmartwień, 

a nowo narodzony Chrystus błogosławił  
w bieżącym i Nowym 2020 Roku.

 Niech podczas Świąt Bożego Narodzenia,  
towarzyszą Państwu szczęście i pomyślność, 

a wiara codziennie dodaje sił i energii  
do realizacji wszystkich planów.

Przewodniczący
Rady Gminy

Jacek Ziębiec

Wójt Gminy 

Jacek Migacz

Paweł Fyda

Burmistrz  
Miasta Grybów

Józef Góra

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Grybowie

Boże Narodzenie 2019 r.

ŻYCZENIA WŁODARZY LOKALNYCH
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ROK 2019 w LGD „KORONA SĄDECKA”

Dobrym zwyczajem prezentujemy Państwu podsumowanie działań podjętych przez LGD „KORONA SĄDECKA” 
w 2019 roku. Jednocześnie miło nam poinformować, że zobowiązania podjęte końcem ubiegłego roku zostały 
w pełni zrealizowane. Poniżej prezentujemy ich efekty. 

 ■ Przeprowadzenie naborów wniosków w następujących zakresach:
•	 Podejmowanie działalności gospodarczej (7/2019) – w wyniku naboru Rada dokonała wyboru 17 projektów na 

łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 1,020.000 zł, w tym pięć z nich zmieściło się w limicie środków. 
NAZWA WNIOSKODAWCY TYTUŁ PROJEKTU
Sabina Kaczmarzyk Utworzenie nowej działalności gospodarczej świadczące innowacyjne usług z zakresu tele-

informatyki
Grebla Damian Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego świadczącego usługi mechaniki samochodo-

wej w miejscowości Stróże
Czarnopiński Marcin Wzrost aktywności gospodarczej i  przedsiębiorczości mieszkańców, poprzez utworzenie 

nowego podmiotu gospodarczego pn. CARPATHIAN HOT_TUB
Marta Janas Utworzenie pracowni wytwarzającej filcowe akcesoria odzieżowe z dodatkami z ceramiki 

oraz indywidualizowane kafle ceramiczne i inne wyroby z ceramiki
Zygmunt Siembieda Zakup niezbędnych maszyn i narzędzi celem uruchomienia innowacyjnego zakładu stolar-

skiego w Chełmcu
Artur Olech Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie usług fotograficznych z elementem pro-

mocji gmin obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”
Bieniek Krystyna Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie uslug zagospodarowania przestrzeni przydo-

mowej wraz z opieką nad zwierzętami domowymi, wykonywania rękodzielniczych ozdób 
i haftów ręcznych

Bartosz Romaniak Utworzenie nowej działalności gospodarczej produkującej innowacyjne – ergonomiczne 
biurka dla graczy

Mariola Pękala-Piekarska Utworzenie mobilnego gabinetu fijoterapii 
Marcin Marzec GEODRON Studio geodezyjno-fotogrametryczne
Marcin Stanek Utworzenie nowej działalności gospodarczej świadczącej innowacyjne usługi prozdrowotne
Marta Wiatr Uruchomienie działalności produkcyjnej w zakresie druku UV na półprodukatach promo-

cyjnych oraz własnych wyrobach ceramicznych
Beata Kafel RehaB – utworzenie miejsca pracy oraz zakup urządzeń i wyposażenia do gabinetu fizjote-

rapeutycznego w Stróżach
Sekuła Arkadiusz Założenie warsztatu mechaniki pojazdowej w Cieniawie oferującego innowacyjne usługi 

naprawcze i regeneracyjne podzespołów w pojazdach
Cezary Pasiut Założenie działalności gospodarczej w  formie wypożyczalni rowerów ekektrycznych 

i sprzętu VR gminie Chełmiec
Marcin Horowski Zakup plotera frezującego celem uruchomienia firmy produkcyjno-usługowej w Grybowie
Sejud Michał Podjęcie działalności gospodarczej w branży produkcji innowacyjnych paneli gipsowych 3D

•	 Rozwijanie działalności gospodarczej (8/2019) – w  wyniku naboru Rada dokonała wyboru 5 projek-
tów na łączną wnioskowana kwotę dofinansowania 1.022.033,00 zł, w  tym jeden z  nich zmieścił się  
w limicie dostępnych środków.
NAZWA WNIOSKODAWCY TYTUŁ PROJEKTU
GARDI 1 Paulina Kościółek Rozwój firmy GARDI 1 Paulina Kościółek poprzez zakup sprzętu oraz zwiększenie zatrud-

nienia
Kompleks Rekreacyjno-Wy-
poczynkowy „Chata u Miga-
cza” Urszula Migacz

Rozbudowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjno-gastronomicznego w  celu zwiększe-
nia ruchu turystycznego i aktywnego wypoczynku w obrębie nowo powstałego Okrężnego 
Szlaku Rowerowego

INSYGNIA Sławomir Boche-
nek

Eko – Centrum turystyczno-rzemieślnicze w Piątkowej, Gmina Chełmiec

Ekspresja Janusz Stanek Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnego sprzętu 
z przeznaczeniem dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej

„BOSS” Budowa Otwartych 
Stanów Surowych Mariusz 
Gołyźniak

Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup koparki i wprowadzenie do oferty nowych 
usług
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•	 Budowa lub dostosowanie obiektów kulturalnych. W wyniku naboru Rada LGD dokonała wyboru 3 projektów na 
łączną kwotę dofinasowania 967.098,00 zł. Wszystkie wnioski zmieściły się w limicie środków.

NAZWA WNIOSKODAWCY TYTUŁ PROJEKTU

Gmina Grybów Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury z Gminną Biblioteką Publiczną w miejsco-
wości Grybów

Gmina Chełmiec Budowa świetlicy w miejscowości Klimkówka

Stowarzyszenie Mystkowianie Modernizacja pomieszczeń Domu Ludowego w Mystkowie

•	 Produkty turystyczne – GRANTY. Rada LGD dokonała wyboru 4 projektów na łączną kwotę dofinansowania 
89.590,00 zł. Wszystkie projekty zmieściły się w limicie środków.

NAZWA WNIOSKODAWCY TYTUŁ PROJEKTU

Gminy Ośrodek Kultury w Ka-
mionce Wielkiej

„40 lat w Dolinie Kamionki” – zainicjowanie nowego produktu turystycznego.

Stowarzyszenie Stara Baśń Żywe lekcje historii średniowiecza.

Fundacja Nowa Galicja Rozbudowa oferty turystycznej m. Piątkowa, Gmina Chełmiec poprzez stworzenie zakątka 
„Pszczeli Raj”.

Stowarzyszenie Promocji 
i Rozwoju Gminy Chełmiec

Wykreowanie nowego produktu turystycznego – patriotyczne śpiewanie na obszarze LGD 
„KORONA SĄDECKA”.

•	 Oferta rekreacyjna – GRANTY. Rada dokonała wyboru 6 projektów na łączną kwotę – 149.811,00 zł. Wszystkie 
projekty zmieściły się w limicie środków.

NAZWA WNIOSKODAWCY TYTUŁ PROJEKTU

Gminny Ośrodek Kultury 
w Chełmcu

„Niebo nad nami” – Doposażenie obserwatorium astronomicznego i  organizacja zajęć 
oraz obserwacji nocnego nieba.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Siołkowej

„Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz wiaty w miejscowości Siołkowa Gmina Grybów 
wraz z organizacją zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD 
Korona Sądecka”.

Towarzystwo Miłośników 
Kamionki Wielkiej

„Pamiętając o przeszłości-tworzymy przyszłość” – oferta rekreacyjna dla mieszkańców ob-
szaru LGD .

Stowarzyszenie Aktywni Ra-
zem w Chełmcu

Biesiada Sądecka – rekreacja historyczna na obszarze LGD „Korona Sądecka”.

Towarzystwo Miłośników Mu-
zyki, Mystków-Mszalnica

Zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD „Korona Sądecka” w postaci na-
uki gry na instrumentach dętych zakończone spotkaniem integrującym mieszkańców.

Stowarzyszenie Klub Seniora 
Pogodna Jesień w Librantowej

Rozszerzenie oferty rekreacyjnej wśród mieszkańców Gminy Chełmiec.

•	 Budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej Budowa lub dostosowanie obiektów kultural-
nych. W wyniku naboru Rada LGD dokonała wyboru 3 projektów na łączną kwotę dofinasowania 1.357.790,00 zł. 
Wszystkie wnioski zmieściły się w limicie środków.

NAZWA WNIOSKODAWCY TYTUŁ PROJEKTU

Gmina Grybów Rozwój oferty rekreacyjnej poprzez budowę parku liniowego w miejscowości Ptaszkowa

Gmina Chełmiec Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Chełmiec

Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym

Utworzenie ogólnodostępnej ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Stróże
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•	 Podejmowanie działalności gospodarczej (2/2019) – w wyniku naboru Rada dokonała wyboru 11 projektów na 
łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 660.000,00 zł, w tym cztery z nich zmieściły się w limicie środków. 

NAZWA WNIOSKODAWCY TYTUŁ PROJEKTU

Adam Stanisław Michalik Utworzenie nowej działalności gospodarczej na obszarze LGD „Korona Sądecka” w zakre-
sie innowacyjnych usług szkoleniowych i programowania IT.

Krystyna Bieniek Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług zagospodarowania przestrzeni przy-
domowej wraz z opieką nad zwierzętami domowymi, wykonywaniem rękodzielniczych 
ozdób i haftów ręcznych.

Bartosz Artur Romaniak Utworzenie nowej działalności gospodarczej polegającej na projektowaniu i  sprzedaży 
specjalistycznych innowacyjnych – ergonomicznych biurek dla graczy.

Tomasz Adam Cepiga „CELean” – Droga do doskonałej firmy

Michał Jerzy Wolak Utworzenie nowej działalności gospodarczej w  zakresie świadczenia kompleksowych 
usług organizacji przyjęć z wykorzystaniem produktów hand-made

Marta Maria Janas Utworzenie pracowni wytwarzającej filcowe akcesoria odzieżowe z dodatkami z ceramiki 
oraz indywidualizowane kafle ceramiczne i inne wyroby z ceramiki

Mariola Anna Pękala-Piekarska Wsparcie aktywności gospodarczej mieszkańców poprzez podjęcie działalności w zakre-
sie mobilnych usług fizjoterapeutycznych

Beata Kafel FizjoBalans – utworzenie miejsca pracy, odbycie szkoleń oraz zakup urządzeń i wyposaże-
nia do gabinetu fizoterapeutycznego w Stróżach

Maciej Andrzej Kmak MaxFliz – utworzenie nowej działalności gospodarczej świadczącej profesjonalne i inno-
wacyjne usługi remontowo-wykończeniowe

Anna Katarzyna  
Filipek-Józefiak

Założenie na terenie LGD „KORONA SĄDECKA” innowacyjnej działalności gospodar-
czej Pracowni Tkaniny Artystycznej zajmującej się etnicznym barwieniem tkanin, szy-
ciem odzieży, galanterii i dodatków dla kobiet oraz dekoracji wnętrz.

Marcin Marek Marzec GEODRON Studio geodezyjno-fotogrametryczne

•	 Rozwijanie działalności gospodarczej (3/2019) – w  wyniku naboru Rada dokonała wyboru 7 projek-
tów na łączną wnioskowana kwotę dofinansowania 1.739.113,00 zł, w  tym dwa z  nich zmieściły się  
w limicie dostępnych środków.

NAZWA WNIOSKODAWCY TYTUŁ PROJEKTU

Bednarz Budownictwo – F.H.U. 
„MARTECH” Marcin Bednarz

Rozwój firmy Bednarz Budownictwo – F.H.U  „MARTECH” Marcin Bednarz poprzez 
wprowadzenie nowych usług

Kompleks Rekreacyjno – Wy-
poczynkowy „Chata u Migacza” 
Urszula Migacz

Rozbudowa kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjno-gastronomicznego w celu zwiększe-
nia ruchu turystycznego i aktywnego wypoczynku w obrębie nowo powstałego Okrężne-
go Szlaku Rowerowego

AGNIESZKA ROLA FIRMA 
HANDLOWO-USŁUGOWA 
CARGODIRECTIONS

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług 
w branży turystycznej

Paweł Czarnopiński „CZAR-
NOPIŃSKI”

Rozwój firmy „CZARNOPIŃSKI” Paweł Czarnopiński poprzez zakup sprzętu oraz zwięk-
szenie zatrudnienia

PPHU Jowit Wincenty Żygadło Rozwinięcie działalności o produkcję lodów rzemieślniczych jako żywności funkcjonalnej

INSYGNIA Sławomir Bochenek Eko-Centrum turystyczno-rzemieślnicze w Piątkowej, Gmina Chełmiec

Grupa HARPER Spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie „Domu Spokojnej Starości” odpowiadają-
cego na potrzeby podopiecznych oraz seniorów z obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”

Część z wyżej wymienionych wnioskodawców podpisało już umowy o dofinansowanie projektów z Samorządem Wo-
jewództwa Małopolskiego, część wnioskodawców zrezygnowało z realizacji, natomiast ponad połowa jest na etapie oceny 
w Urzędzie Marszałkowskim. Trzymamy więc kciuki za szczęśliwy finał. Wszystkim wnioskodawcom gratulujemy pomy-
słów i zapraszamy do aktywnego udziału w kolejnych naborach.
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 ■ W ramach akcji informacyjno-promocyjnej: 
•	 Spotykaliśmy się z mieszkańcami sołectwa Cieniawa, Chodorowa, Florynka, Kąclowa, Krużlowa Niżna, Krużlowa 

Wyżna, Siołkowa, Stara Wieś, Wawrzka, osiedla Biała Wyżna, Strzylawki oraz Śródmieście;
Tradycyjnie uczestniczyliśmy w sztandarowych imprezach społeczności lokalnej, tj. w Biesiadzie u Bartnika, Lecie 
w Dolinie Kamionki, Imieninach Gminy Chełmiec oraz Jesieni Grybowskiej a także w Międzynarodowych Tar-
gach Turystki i Czasu Wolnego we Wrocławiu.

 ■ Zrealizowaliśmy operację własną pn. Organizacja spotkań i warsztatów branżowych w tym warsztatów z zakresu prze-
twórstwa i produktu lokalnego w punkcie informacyjno-promocyjnym na obszarze Korony Sądeckiej. Przypominamy 
o możliwości wypożyczenia Mobilnego Punktu (szczegóły na naszej stronie internetowej pod linkiem http://www.
lgdkoronasadecka.pl/wiadomosc/wypozycz-mobilny-punkt). 
 ■ Dzięki sprawnej realizacji projektów w ramach tzw. I kamienia milowego, otrzymaliśmy dodatkowe środki w wysoko-
ści 830.000,00 zł na realizację projektów w zakresie przedsiębiorczości.
 ■ Przystąpiliśmy do realizacji trzech projektów grantowych w następujących obszarach tematycznych: produkty tury-
styczne, promocja przedsiębiorczości, czas wolny dla dzieci, młodzieży i seniorów. W ramach wspomnianych projek-
tów zrealizowano następujące zadania:
•	 ,,Od tradycji do współczesności – aktywne wakacje” – Stowarzyszenie Kulturalne „Z tradycją w przyszłość”;
•	 „Aktywne Wakacje” – Lokalna Grupa Działania „Nasze Góry”;
•	 „Warsztat muzyczny oraz wycieczka dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD „KORONA SĄDECKA” – Towarzystwo 

Miłośników Muzyki, Mystków – Mszalnica;
•	 „Młodzi kreatywni” – organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD – Stowarzysze-

nie Razem dla Kultury
•	 „Aktywnym być i zdrowo żyć” – Organizacja czasu wolnego dla seniorów – Towarzystwo Miłośników Kamionki 

Wielkiej.
•	 „Wytyczenie oraz zagospodarowanie szlaku przyrodniczo-edukacyjnego z wykorzystaniem innowacyjnej metody 

Questingu w m. Piątkowa – Fundacja Nowa Galicja
•	 „Nasz super biznes” – organizacja konkursu na najlepszy biznes plan wraz z grą terenową doprowadzająca do zało-

żenia fikcyjnej firmy – Stowarzyszenie Razem dla Kultury;
•	 „Biznes to nie jest trudne – organizacja imprezy promującej przedsiębiorczość połączonej z wykładem i panelem 

dyskusyjnym – Stowarzyszenie Razem dla Kultury;
•	 „Przedsiębiorcze rodziny – organizacja pikniku przedsiębiorczości dla mieszkańców LGD „KORONA SĄDECKA” 

– Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Klimkówka.
 ■ Organizowaliśmy szkolenia dla: Wnioskodawców, Rady Decyzyjnej, Członków Zarządu i pracowników Biura.
 ■ Zrealizowaliśmy szereg warsztatów z twórcami lokalnymi, których hasłem przewodnim była promocja przedsiębior-
czości.
 ■ Wydawaliśmy Magazyn Lokalny „KORONY SĄDECKIEJ”.
 ■ Zakończyliśmy realizację projektu współpracy „Nasze Lokalne Dziedzictwo – poznaj, szanuj, rozwijaj” w ramach 
którego zorganizowano Wyszehradzki Festiwal Kultur, przeprowadzono szereg konkursów tematycznie ukierunko-
wanych na popularyzację dziedzictwa kulturowego i turystycznego obszaru LGD oraz utworzono Centrum Produktu 
Turystycznego i Kulturowego Korony Sadeckiej w Paszynie.
 ■ Rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu współpracy „Kreator przedsiębiorczości”, w ramach którego w 2019 
roku zorganizowaliśmy dwie wizyty studyjne do przedsiębiorstw społecznych, przeprowadziliśmy badania w zakresie 
pożądanego profilu spółdzielni socjalnej a także złożyliśmy stosowne dokumenty w Sądzie, celem rejestracji Spółdziel-
ni Socjalnej „Przedszkolaki to my”,
 ■ Kontynuowaliśmy działalność opiekuńczą i edukacyjną za pośrednictwem 3 żłobków (w 2019 roku uruchomiono 
funkcjonowanie drugiego oddziału żłobka w  Biczycach Dolnych), 4 przedszkoli i  1 punktu przedszkolnego (część 
przedszkoli prowadzona jest w partnerstwie z ORBE Sp. z o.o.).
 ■ Zakończyliśmy realizację projektu związanego z utworzeniem 3 Centrów Aktywnego Wypoczynku na terenie gmin: 
Chełmiec, Grybów i Miasta Grybów.
 ■ Wspólnie z Fundacją Instytut Myśli Innowacyjnej, kontynuujemy realizację projektu związanego z aktywizacją osób 
wykluczonych społecznie – „Kompleksowe wsparcie społeczno-zawodowe osób z Nowego Sącza oraz powiatu nowo-
sądeckiego i Limanowskiego”
 ■ Realizujemy cieszący się dużym zainteresowaniem projekt „Korona Sądecka dla młodych”
 ■ Zrealizowaliśmy projekt związanego z podniesieniem kompetencji cyfrowych – Świat wirtualny jest realny.
 ■ Podpisaliśmy umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego na realizację projektu pn. „Dofinansowanie do 
instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”.
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ROK 2019 W OBIEKTYWIE
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WYZWANIA 2020

Obrany kierunek rozwoju za-
pewne będzie przez nas kon-
tynuowany w  nadchodzącym 

roku. Cieszy fakt, że LGD „KORO-
NA SĄDECKA” na trwale wpisała się 
w  lokalną społeczność. Udało się wy-
pracować pewną markę, w  oparciu 
o którą chcemy wspólnie z mieszkań-
cami przyczyniać się do rozwoju gmin 
Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka 
oraz Miasta Grybów. Oczywiście nie 
uniknęliśmy błędów, ale bogatsi o do-
świadczenie, z  nadzieją spoglądamy 
w przyszłość. Chcemy, by hasłem prze-

wodnim 2020 roku była ekonomia spo-
łeczna oraz odnawialne źródła energii. 

Ponadto planujemy ogłoszenie na-
borów wniosków w następujących za-
kresach tematycznych:
 ■ Budowa lub dostosowanie istnie-
jących obiektów kulturalnych – 
579.293,00 zł
 ■ GRANTY – Inicjatywy prośrodo-
wiskowe – 90.000,00 zł
 ■ GRANTY – Promocja przedsię-
biorczości – 191.762,00 zł
 ■ GRANTY – Oferta kulturalna – 
174.427,00 zł.

Będziemy również kontynuować 
realizację projektów rozpoczętych 
w 2019 r., spotykać się z mieszkańca-
mi sołectw, uczestniczyć w  ważnych 
dla społeczności imprezach, wydawać 
Magazyn Lokalny „Korony Sądeckiej”, 
organizować szkolenia dla wniosko-
dawców. Dodatkowo planujemy prze-
prowadzenie kampanii promującej 
postawy proekologiczne. Czekają nas 
również wybory Zarządu oraz Komi-
sji Rewizyjnej, w związku z upływem 
kadencji. 
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Malowanka dla najmłodszych
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MAŁOPOLSKA GALA  
LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

16 października br. Samorząd Wo-
jewództwa Małopolskiego zorgani-
zował Galę Dziesięciolecia Funkcjo-
nowania Lokalnych Grup Działania. 
To dla nas szczególny jubileusz – po-
twierdza bowiem, że LGD na trwałe 
wpisały się w  element lokalnej spo-

łeczności. Podejmowane przez grupy 
inicjatywy wiążą się z  realnym roz-
wojem obszarów wiejskich. Przy tej 
okazji nie sposób nie docenić aktyw-
ności mieszkańców, organizacji po-
zarządowych, liderów lokalnych oraz 
wszystkich podmiotów z  którymi na 

co dzień współpracuje Lokalna Gru-
pa Działania. Bez Państwa nie byłoby 
naszych sukcesów – jesteśmy dla Was 
i  dzięki Wam. DZIĘKUJEMY i  za-
chęcamy do podejmowania kolejnych 
wyzwań.

List gratulacyjny Marszałka i Wicemarszałka Województwa Małopolskiego
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WYWIAD Z TWÓRCĄ LOKALNYM –  
Panią Bernadetą Gruca

Bernadeta Gruca mieszkanka 
Gminy Grybów to skromna ko-
bieta o ogromnym sercu i wielu 

talentach , która angażuje się mocno 
w życie lokalnej społeczności. Jej pra-
ce to swoiste dzieła sztuki, zachwyca-
ją, wzruszają i  napawają podziwem 
nad ilością włożonej w nie pracy.

Każdemu coś się od życia należy, 
mnie też, więc sobie wyszywam.(Ber-
nadeta Gruca)

Kiedy zaczęła się Pani przygoda 
z wyszywaniem ?

Moja przygoda zaczęła się chy-
ba w  ósmej klasie, wyszyłam wtedy 
haftem krzyżykowym obrazek dla 
koleżanki. W  sumie nie wiem jak to 
się stało, że zaczęłam to robić. Potem 
weszła moda na wyszywane koszule 
(już nie haftem krzyżykowym), mama 
rozrysowała mi wzór i powiedziała, że 
jak sobie go wyszyję na materiale to 
uszyje mi z niego koszulę, a że bardzo 
chciałam taką mieć, to wyszyłam.

Z jakich materiałów Pani wyszywa?
Jeżeli wyszywam krzyżykami to 

przede wszystkim z  muliny Ariadna 
głównie DMC. Wyszywam na kan-
wach, nie kupuję gotowych wzorów 
(z  wydrukiem), druk nigdy nie jest 
idealnie dokładny i nie podoba mi się 
kwadratowość tych obrazów, dlatego 
wolę wszystko wyliczyć sama. Jeśli 
chodzi o koraliki, to dopiero od około 

roku, dwóch lat temu pojawiły się one 
na polskim rynku, wcześniej można 
było je zamówić tylko z Ukrainy. To są 
gotowe zestawy, obrazek z nadrukiem 
i  koraliki w  odpowiednich kolorach, 
na kanwie jest zaznaczone, gdzie jaki 
koralik doszyć. Niestety na zdjęciu 
nie widać jak pięknie koraliki mienią 
się w  świetle, najlepiej podziwiać je 
na żywo. Wydaje mi się, że w odróż-
nieniu do haftu krzyżykowego, z wy-
szywaniem koralikami, przy prostym 
wzorze, poradziłoby sobie nawet 
dziecko.

Edukacja czy doświadczenie ży-
ciowe wpłynęło, ukształtowało Panią 
jako artystę?

Edukacja raczej nie, wydaje mi się, 
że gdyby mama nie pokazała mi jak 
się wyszywa to pewnie wejście w  ten 
świat zajęłoby mi dużo więcej czasu. 
Takie predyspozycje gdzieś w człowie-
ku są, chodzi o to by je odkryć. Zawsze 
łatwiej to przychodzi, gdy ktoś nas za-
inspiruje, pokaże. Jeśli chodzi o mnie 
to pewnie gdybym nie natrafiła na 
taką osobę (jak moja mama) to sama 
z siebie pewnie nigdy w życiu nie za-
częłabym wyszywać.

Czy ktoś w  Pani rodzinie zajmo-
wał się taką twórczością lub inną?

Tak, moja mama, to ona mnie 
wszystkiego nauczyła i  „zaszczepiła” 
we mnie tę pasję. Wyszywa przepiękne 
obrazy do tej pory mimo, że ma już 76 
lat. W ostatnim czasie odkryła wyszy-
wanie koralikami i na tym się koncen-
truje. Dawniej zbierała wszystkie ładne 
obrazki, które mogły by nadawać się 
do wyszywania (np. z  zagranicznych 
gazet) , które do tej pory przechowu-
je i  mówi, że nazbierała tego tyle, że 
musiałaby żyć jeszcze ze 100 lat, by je 
wykorzystać. Moja siostra również zaj-
muje się wyszywaniem.

Jakie dzieła znajdują się w  Pani 
kolekcji?

Rozmaite! Na początku wyszywa-
łam kolorowe obrazki, potem doro-
słam, założyłam rodzinę, ukształtowa-
ła się w mojej głowie wizja jak chcę by 
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nasz dom wyglądał, wtedy zaczęłam 
wyszywać krzyżykiem w  biało-brą-
zowych i  biało – czarnych barwach. 
Jeśli wyszywam jakiś obraz dla kogoś, 
to staram się, by miał on jak najwięk-
szą szansę wpasować się w jego dom,  
a  taką gwarancję daje ograniczenie 
kolorów, wtedy, nawet w  nowocze-
snych wnętrzach, obraz pasuje. 

Czy Pamięta Pani swoje pierwsze 
samodzielne dzieło?

Tak, był to prezent dla koleżanki, 
taki zwykły domek z czerwonym da-
chem, zdecydowanie nie budził po-
dziwu. Zaraz potem wyszyłam dziew-
czynkę, mam ją do dziś ze względu na 
sentyment, ale nieoprawioną, bo taka 
brzydka, leży w szufladzie.

Jak wygląda Pani warsztat pracy?
Wygodny fotel i stolik.

Skąd czerpie Pani inspiracje, jaki 
temat przewodni pojawia się głównie 
w  pracach?(martwa natura, sacrum, 
… itp.?)

Wydaje mi się, że więcej sakral-
nych prac tworzę. Czasem do siebie 
do domu wyszywam również inne, ale 
zwykle, gdy wyszywam dla kogoś, na 
prezent, to są to tematy sacrum. Uzna-
ję, że niech nam Pan Bóg wszystkim 
błogosławi.

Czy da się godnie żyć ze sztuki?
Na pewno nie. Jest niedoceniona 

sztuka jako sztuka oraz nie docenia się 
ilości wkładanej w te twórczość pracy 
i  czasu. W pierwszej chwili, gdy ktoś 
słyszy cenę, to za głowę się chwyta, 
nie ma możliwości przełożenia tego 
na realia etatu. Sama wyszywam, bo 
mi się to podoba, relaksuję się przy 
wyszywaniu, cieszę się, gdy mogę ko-
muś ofiarować prezent, który sama 
zrobiłam, nie kupiony, tylko własno-
ręcznie wykonany, oraz w który wło-
żyłam ogrom pracy, poświęciłam czas. 
Co dla mnie bardzo ważne, wierzę, że 
w swoich pracach zostawiam kawałek 
siebie, podczas wyszywania dla kogoś, 
myślę o  tej osobie, to tak trochę jak-
bym spędziła z nią tyle czasu. Tylko za 
to „opłaca się ” wyszywać.

Czego Pani szuka w sztuce?
Szukam spokoju, wytchnienia, re-

laksu. Ja naprawdę kocham to robić, 
jedni odpoczywają oglądając telewi-
zję, inni biegając, a ja wyszywam. Lu-
bię wiele innych rzeczy, ale w natłoku 
obowiązków trzeba wyselekcjonować 
to co kocha się robić najbardziej. Ni-
czemu innemu nie byłabym w  stanie 
poświęcić tyle czasu i cierpliwości. Ja 
gdy wyszywam, to skupiam się oczy-
wiście na wyszywaniu, owszem sły-
szę co dzieje się dookoła, ale w sumie 
moje myśli koncentrują się na licze-
niu, pilnowaniu rzędów, nie mam wte-
dy innej możliwości jak zapomnieć 
o  bieżących problemach. Nawet jeśli 
jestem bardzo zmęczona fizycznie czy 
psychicznie, to podczas wyszywania 
odpoczywam. Przed snem wystarczy 

kilka krzyżyków czy koralików, by się 
włączyć, wyhamować po całym dniu. 
To jest trochę jak narkotyk.

Co chciałaby Pani, by odbiorcy 
dostrzegali w Pani pracach?

Nie wiem do końca.., gdy ja oglą-
dam czyjeś prace, nawet jeśli są nie do 
końca staranne, to zwracam uwagę na 
ilość włożonego czasu w  tworzenie. 
Wydaje mi się, że chciałabym żeby od-
biorcy/ klienci widzieli w moich obra-
zach ten czas. To nie jest ciężka pra-
ca fizyczna, ale zajmuje wiele godzin, 
chciałabym żeby osoby, które obdaro-
wuję widziały ilość włożonej pracy de 
facto z nimi w myślach i dla nich. 

Bycie twórcą lokalnym/ artystą 
to jest kultywowanie tradycji i  sztu-
ki. Czy uważa Pani to za potrzebne 
i ważne ?

Myślę, że bardzo ważne. Dzieci, 
gdy widzą taką pracę np. rodziców, 
częściej sięgają po nią same, chętniej 
się uczą, ale i  widząc ilość wysiłku 
i  zaangażowania będą miały dla tych 
prac większy szacunek, nie wyrzucą 
ich kiedyś. Jakiś czas temu, w  klasie 
u mojej córki powstał pomysł by dzie-
ci nauczyły się robić na drutach czy 
szydełku, chęci były ogromne tylko 
okazało się, że żadne nie ma w domu 
ani drutów ani szydełka. Dzieci są 
chętne do działania, trzeba w nich tyl-
ko zakorzenić odpowiednie rzeczy. 
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Jaki ma Pani pomysły na zain-
teresowanie społeczności lokalnej 
(zwłaszcza dzieci i młodzież), by kul-
tywować lokalną twórczość?

Miałam jedną wystawę w  szkole 
pod nazwą „Cudze chwalicie swego 
nie znacie”, chciałam pokazać jakie 
talenty mają ludzie w  naszej wiosce. 
Było to około 2010 roku.

Czasami mam myśli by założyć 
koło gospodyń wiejskich, wydaje mi 
się, że mogłoby to dużo dać, nieste-
ty na razie nie dysponuję taką ilo-
ścią wolnego czasu, problemem jest 

również lokal. Chciałabym żeby ko-
biety mogły zasmakować jak fajnie 
jest przebywać razem i  czegoś się 
wspólnie uczyć. Sądzę, że nie damy 
rady pociągnąć tak od razu dzieci, 
należy zacząć od rodziców, im poka-
zać wartość tego co robimy, by mo-
gli zapalać iskierki w sercach swoich 
dzieci. Prowadziłam kiedyś warsztaty 
dla mam dzieci w  szkole z  robienia 
kwiatków z krepiny i wstążki, często 
uczę sąsiadki wyszywania ale raczej 
na gruncie domowym.

Z czego jest Pani dumna, jakie jest 
Pani największe osiągnięcie?

Nie wiem…., chyba z  obrazu ko-
biety z  dzieckiem, mam go w  swoim 
domu. Strasznie długo się za niego za-
bierałam, leżał i leżał, bałam się, że jest 
za trudny, że nie dam rady. W końcu 
się zmobilizowałam no i  jakimś cu-
dem się udało. Jednak nie można tego 
obrazu porównać w  żaden sposób 
z  wyszytymi przez moją mamę iko-
nami. Pracowała nad nimi 3 lata! Ma 
w sobie wiele rzeczy takich jak samo-
zaparcie i cierpliwość, które w niej po-
dziwiam. Postanowiłam, że też kiedyś 
i ja wyszyję takie ikony.

Czym dla Pani jest wyszywanie?
Jest moim sposobem na realizo-

wanie siebie, każdy powinien mieć 
coś co lubi robić, co go odstresowuje 
i relaksuje. W dzisiejszych czasach lu-
dzie rzadko mają pasje, ja cieszę się, 
że umiem to robić więc nie zakopuję 
tego talentu. Dla mnie wyszywanie 
jest taką alternatywą od codziennych 
zmartwień i obowiązków.

Dziękuję za rozmowę.

ROZWÓJ LOKALNY  
KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ
Dlaczego wielofunduszowy RLKS?

W  ostatnim czasie większość lo-
kalnych grup działania podnosi po-
stulat wprowadzenia w każdym woje-
wództwie wielofunduszowego RLKS. 
Rozwój lokalny kierowany przez spo-
łeczność, bo o nim mowa, jest instru-
mentem wdrażanym w  obecnej per-
spektywie finansowej przez wszystkie 
lokalne grupy działania. Niemniej 
jednak tylko w województwie kujaw-
sko-pomorskim oraz podlaskim fi-
nansowany jest z wielu funduszy. 

Bez wątpienia, mechanizm, w któ-
rym społeczność lokalna zostaje 
włączona w  proces tworzenia wi-
zji i  kierunków rozwoju a  następnie 
w  procedurę oceny i  wyboru projek-
tów realizujących potrzeby społeczne, 

jest oznaką krzewienia kultury współ-
decydowania. Tym samym – z punktu 
widzenia gminy jako jednostki teryto-
rialnej oraz jej mieszkańców – to in-
strument RLKS gwarantuje, że reali-
zowane projekty będą:
1) wynikały z  ich specyficznych po-

trzeb,
2) wykorzystywały lokalny potencjał.

Będą to projekty realizowane przez 
aktorów lokalnych na rzecz społecz-
ności, w  której funkcjonują. A  teraz 
odwróćmy sytuację: gdyby nie było 
możliwości wdrażania RLKS finanso-
wanego np. w  ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, ukierunko-
wanego m.in. na aktywizację zawodo-
wą, tworzenie żłobków czy przedszko-
li. Nie twierdzę, że takich projektów 
nie byłoby na danym obszarze. Za-

wsze znajdą się firmy, których byt jest 
nierozerwalnie związany z projektami 
unijnymi. W  rezultacie duża firma 
mająca siedzibę np. w  Poznaniu zor-
ganizuje warsztaty, szkolenia czy inne 
formy aktywizacji dla mieszkańców 
dowolnej wielkopolskiej miejscowo-
ści. Firma zakończy projekt – zapew-
ne z  sukcesem, po czym słuch o niej 
w tej konkretnej miejscowości zaginie. 
Czy na takich projektach nam zależy? 

Wobec powyższego należy jedno-
znacznie podkreślić, że w  tej „walce” 
o  wielofunduszowy RLKS nie chodzi 
o większe pieniądze dla LGD a o moż-
liwość realizacji projektów komplemen-
tarnych – kompleksowo reagujących na 
problemy społeczne, a  nade wszystko 
w  przygotowanie i  realizację których 
zaangażowana jest społeczność lokalna.
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ETNOPOLSKA W MYSTKOWIE

Stowarzyszenie Mystkowianie przy współpra-
cy z  Zespołem Regionalnym Mystkowianie 
realizuje zadanie „Ocalmy od zapomnienia 

pogranicze lachowsko – pogórzańskie”, który 
został dofinansowany ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu EtnoPol-
ska 2019.

Projekt zakładał zakup 207 nowych elementów 
strojów ludowych, które uzupełnią garderobę Ze-
społu z  Mystkowa. Podczas realizacji zadania po-
wstały piękne stroje Lachów Sądeckich z Mystkowa, 
Lachów Sądeckich z  Podegrodzia, Pogórzan Są-
deckich, Stroje Sądeczan z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego XX wieku oraz po raz pierwszy 
w Polsce stroje Mieszczan Sądeckich. Stroje zosta-
ły już zaprezentowane m.in. na Festiwalu w Turci, 
Tygodniu Kultury Beskidzkiej oraz podczas wrze-
śniowego Koncertu Jubileuszowego. Uzupełnienie 
garderoby w znacznym stopniu przyczyniło się do 
podniesienia poziomu artystycznego Zespołu oraz 
powstania nowych układów tanecznych. Dodat-
kowo bogata garderoba przyczyniła się do dwóch 
tegorocznych sukcesów Mystkowian: Srebrnego 
Żywieckiego Serca na 50. Festiwalu Folkloru Górali 
Polskich w Żywcu oraz Tytułu Laureata 30. Między-
narodowych Spotkań Folklorystycznych w  Wiśle. 
Warto zaznaczyć, że dofinansowanie Narodowego 
Centrum Kultury wyniosło 111 000,00 zł. Wszyst-
kich chętnych do wykorzystania zakupionych stro-
jów zapraszamy w  szeregi Zespołu Regionalnego 
Mystkowianie. Próby odbywają się co piątek o godz. 
20:00 w Szkole Podstawowej w Mystkowie. 
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ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ 
SPOŁECZNO-KULTURALNYCH

Organizowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury 

w Chełmcu:
 ■ styczeń 2020 r. przeprowadzenie konkursu 
„Przebierańcy w Klęczanach” XXIX Prze-
gląd Grup Kolędniczych Gminy Chełmiec. 
Jest to konkurs w którym biorą udział gru-
py kolędnicze z terenu Gminy Chełmiec. 
 ■ styczeń - luty 2020 r. zajęcia tematyczne 
w ramach ferii z GOK.
 ■ styczeń - luty 2020 r. Zapisy na Wielki Jar-
mark Wielkanocny w Galerii Trzy Korony.
 ■ luty 2020 r. realizacja projektu „Niebo nad 
nami” polegającego na doposażeniu obser-
watorium astronomicznego oraz organiza-
cji  plenerowych obserwacji nocnego nieba 
oraz organizacji zajęć z dziedziny techniki 
oraz astronomii. Projekt złożony w ramach 
grantów do „LGD KORONA SĄDECKA”. 
 ■ marzec - kwiecień 2020 r. Przegląd Palm 
Wielkanocnych.
 ■ kwiecień 2020 r. Wielki Jarmark Wielka-
nocny w  Galerii Trzy Korony w  Nowym 
Sączu. Jeden z  największych Jarmarków 
w regionie, propagujących sztukę ludową, 
rękodzieło oraz kuchnię Kół Gospodyń 
Wiejskich. W ramach jarmarku organizo-
wane są warsztaty i pokazy oraz koncerty 
Zespołów Regionalnych.

Organizowane przez  
Gminny Ośrodek Kultury 

w Kamionce Wielkiej:
 ■ styczeń 2020 w  Mystkowie odbędzie się 
Gminny Przegląd Grup Kolędniczych 
 ■ styczeń 2020 w  Mystkowie odbędzie się 
Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych
 ■ luty 2020 w  Kamionce Wielkiej odbędzie 
się Gminny Turniej Szachowy o  „Złotą 
Wieżę”
 ■ luty 2020 w Kamionce Wielkiej:
•	 Blok imprez „ Ferie 2020” ; warsztaty 

plastyczne 2 spotkania
•	 Blok imprez „Ferie 2020” ; wyjazd do 

kina
•	 Blok imprez „Ferie 20200 ; kurs szydeł-

kowania – 6 spotkań
 ■ marzec 2020 odbędzie się Gminny Kon-
kurs plastyczny – wystawa pokonkursowa

Organizowane przez  
Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie:
 ■ 06.01.2020 r. (Cieniawa) XXVII Gminny Przegląd Grup Ko-
lędniczych. W  przeglądzie udział biorą tradycyjne grupy 
kolędnicze w trzech kategoriach – dzieci, młodzież i dorośli 
. Zgodnie z  tradycją w  grupach występują tylko i  wyłącznie 
chłopcy i  mężczyźni. Organizatorem imprezy jest Gminny 
Ośrodek Kultury w  Grybowie oraz Filia GOK w  Cieniawie. 
Przegląd stanowi eliminacje do Powiatowego Przeglądu Grup 
Kolędniczych Sądeckie Kolędowanie.
 ■ 06.01.2020 r. (Binczarowa) Organizacja Orszaku Trzech Króli 
– udział w ogólnopolskiej imprezie. Organizator: Filia GOK 
w Binczarowej.
 ■ styczeń 2020 r. (Krużlowa Wyżna) Przegląd Kolęd i Pastorałek 
AD LAUDEM DEI. Impreza ma charakter konkursu z nagro-
dami. Organizatorem jest Parafia Rzymskokatolicka w Kruż-
lowej Wyżnej przy współpracy GOK w Grybowie.
 ■ 14-17 styczeń 2020 r. (Ptaszkowa) Puchar Polski Azoty. Orga-
nizator PZN na obiektach Centrum Sportów Zimowych.
 ■ luty 2020 r. (Ptaszkowa) 65/XXI Zintegrowana Zimowa Spar-
takiada Dziecięca Memoriał Romana Stramki i  Zbigniewa 
Kmiecia . Organizator Parafialny Klub Sportowy „Jaworze” 
w  Ptaszkowej. Impreza odbywa się na obiektach Centrum 
Sportów Zimowych w Ptaszkowej.  Udział biorą dzieci i mło-
dzież oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z woje-
wództwa małopolskiego.
 ■ styczeń/luty 2020 r. (Ptaszkowa) Organizacja Zimowiska dla 
dzieci z terenu Gminy Grybów. Organizator Gminny Ośrodek 
Kultury w Grybowie na obiektach Centrum Sportów Zimo-
wych w Ptaszkowej.
 ■ styczeń/luty 2020 r. (Florynka, Krużlowa Niżna, Ptaszko-
wa, Stróże) Ferie Zimowe z Biblioteką. Organizacja zajęć dla 
dzieci z terenu gminy Grybów. Organizatorami są biblioteka 
w  Stróżach oraz  Filie GBP we Florynce, Krużlowej Niżnej, 
Ptaszkowej.
 ■ styczeń /luty 2020 r. (Binczarowa, Cieniawa, Gródek, Kąc-
lowa, Krużlowa Wyżna, Polna, Ptaszkowa, Stara Wieś) Ferie 
Zimowe z  GOKiem. Organizacja zajęć dla dzieci młodzieży 
i  dorosłych. Organizatorami są Filie GOK w: Binczarowej, 
Cieniawie, Gródku, Kąclowej, Krużlowej Wyżnej , Polnej, 
Ptaszkowej, Starej Wsi.
 ■ 26-27 luty 2020 r. (Ptaszkowa) Światowe Igrzyska Polonijne. 
Organizator Wspólnota Polska. Na  obiektach Centrum Spor-
tów Zimowych.
 ■ marzec 2020 r. (Biała Niżna) Gminne eliminacje ogólnopol-
skiego turnieju wiedzy pożarniczej pn;”Młodzież zapobiega 
pożarom”. Impreza ma charakter konkursu w ramach, którego 
wyłonieni zostaną  uczestnicy eliminacji powiatowych . Or-
ganizator Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP 
RP w Grybowie , Komenda Miejska Państwowej Straży Pożar-
nej w Nowym Sączu, Gminny Ośrodek Kultury w Grybowie.
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PROJEKT OZE –  
spotkania z mieszkańcami

W okresie od 13 do 22 listopada 2019 r. odbyło 
się cztery spotkania informacyjne dla miesz-
kańców gminy Chełmiec i  dwa spotkania in-

formacyjne dla mieszkańców Nowego Sącza, którzy złożyli 
deklaracje uczestnictwa w projekcie pn. „Dofinansowanie 
do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD 
„KORONA SĄDECKA” i zostali wstępnie zakwalifikowani 
na podstawowe listy uczestników.

Podczas spotkań zawarte zostały umowy na wykona-
nie analizy technicznej możliwości dla montażu instalacji 
OZE poprzez diagnozę technicznych możliwości posado-
wienia instalacji OZE u potencjalnego Uczestnika Projek-
tu. Pierwsze wizje terenowe rozpoczną się po 25.11.2019 r. 
i  potrwają do 31.01.2020 r. Termin wizji ustalany będzie 
indywidualnie z osobami zainteresowanymi.

Podczas spotkań uczestnikom przybliżone zostały 
parametry techniczne, specyfika pracy oraz wady i zale-
ty instalacji które można będzie zamontować w  ramach 
projektu. Po przybliżeniu technicznej strony projektu, 
mieszkańcy poznali aktualny postęp w realizacji poszcze-
gólnych działań oraz planowany harmonogram prac. 
Tematyka spotkań cieszyła się dużym zainteresowaniem 
wśród przybyłych osób.

Jednocześnie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca 
na dofinansowanie do wymiany kotłów z  węglowych na 
pelletowe.

Projekt realizowany jest przez LGD Korona Sądecka 
w  partnerstwie z  miastem Nowy Sącz, Gminą Grybów 
oraz Gminą Chełmiec. Dofinansowanie dla mieszkańców 
wyniesie 60 % kosztów netto zakupu i montażu instalacji. 

Montaż instalacji jest możliwy w budynku który:
 ■ jest użytkowany zgodnie z przepisami prawa budowla-
nego,
 ■ ma uregulowany stan prawny, a wszyscy współwłaściciele 
wyrażają zgodę na realizację planowanej inwestycji,
 ■ nie stanowi miejsca do wykonywania działalności go-
spodarczej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), 
Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna 
Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktu-
ry produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
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SKORZYSTAJ ZE SZKOLEŃ W RAMACH  
„KORONY SĄDECKIEJ DLA MŁODYCH”

Projekt „KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH” realizowany jest przez LGD „Ko-
rona Sądecka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Beskid 
Gorlicki” oraz Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Dzia-
łania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 
– projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Różnorodność form wsparcia oraz pomoc doradcy zawodowego i  pośrednika pracy 
umożliwia uczestnikom projektu podnoszenie kwalifikacji, a także daje możliwość nabycia 
umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy.

Szczególnie zachęcamy do uczestnictwa w  bezpłatnych szkoleniach, które są indywi-
dualnie dostosowane do potrzeb uczestników, a jednocześnie odpowiadają bieżącym po-
trzebom rynku pracy. Oferujemy m.in. szkolenia kosmetyczne z zakresu wizażu, stylizacji 
paznokci, stylizacji rzęs, szkolenia z zakresu fotografii, a także nadające uprawnienia m.in. 
prawo jazdy kat. C, C+E, operatorzy koparek, operatorzy maszyn cnc itp.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:
 ■ Biuro Projektu, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec
 ■ Punkty rekrutacyjne w Gorlicach, Limanowej i Rytrze (szczegółowe informacje o godzi-
nach otwarcia na stronie www.lgdkoronasadecka.pl)
 ■ tel. 18 414 56 58, 661 512 729
 ■ http://dlamlodych.lgdkoronasadecka.pl/, e-mail: ksdlamlodych@gmail.com
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PIEROGI Z KAPUSTĄ I GRZYBAMI
Składniki na ciasto:
– 60 dkg mąki,
– 1 jajko,
– 1/2  łyżki oleju,
– szczypta soli
Składniki na farsz:
– 1 kg świeżej kapusty, 
– 2 dkg grzybów (suszonych),
– 1 duża cebula

Wykonanie: Na stolnicę wsypać przesianą mąkę i pozostałe składniki. Ciasto wyrabiać 
i stopniowo dolewać ciepłej wody. Kapustę kroimy w ćwiartki i gotujemy w osolonej wodzie. 
Grzyby umyć i namoczyć, najlepiej dzień wcześniej. Ugotowaną kapustę i grzyby odciskamy 
z nadmiaru wody i drobno kroimy. Cebulę kroimy w kostkę i podsmażamy na złoty kolor. 
Dokładamy kapustę i grzyby, całość doprawiamy do smaku i podsmażamy.

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.

ŚWIĄTECZNE PRZEPISY KGW
Stowarzyszenie Koło Gospodyń  

Na Rzecz Wspierania I Rozwoju Wsi Marcinkowice

KGW Krasne Potockie
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GOŁĄBKI Z KASZĄ I MIĘSEM W SOSIE GRZYBOWYM
Składniki:
– 1 średnia główka kapusty,
– 1 kg mięsa mielonego,
– 50 dag kaszy jęczmiennej grubej,
– 30 dag podgardla,
– 1 duża cebula,
– 3 łyżki przecieru pomidorowego,
– 2-3 kości wieprzowe,
– sól, pieprz, wegeta, majeranek, olej
– Składniki na sos:
– 40 dag grzybów /pieczarki,
– borowik, kurki/,
– ½ szklanki słodkiej śmietany,
– 1 cebula,
– 2 łyżki mąki,
– 1 łyżka masła,
– 2 łyżki oleju,
– sól, pieprz - do smaku.

Wykonanie: W kapuście wyciąć głębia, umieścić w dużym garnku z osoloną wodą. Gotować na małym ogniu, po kolei zdej-
mować z kapusty sparzone liście. Gdy ostygną ściąć wystające zgrubienia .Kaszę uparzyć na półmiękko, Mięso podsmażyć na 
oleju, by było lekko wodniste, podgardle drobno pokroić i podsmażyć z cebulką pokrojoną w kostkę, Kaszę, mięso, podgardle 
z cebulą wymieszać na jednolitą masę, doprawić solą pieprzem, wegetą i majerankiem do smaku. Na liść kapusty nałożyć 
farsz, założyć brzegi i zawijać w ciasny rulon, Na dnie rondla ułożyć surowe kości, na nie pozostałe liście kapusty, następnie 
układać ciasno gołąbki. 3 łyżki przecieru rozpuścić w 1 l wody, doprawić do smaku solą i zalać gołąbki tak by były całe 
przykryte, Dusić na małym ogniu do miękkości. Sos: W rondelku rozgrzać masło z olejem, dodać cebulkę pokrojoną w kostkę, 
lekko podsmażyć, dodać pokrojone grzyby i dusić jeszcze przez chwilę, Następnie zalać 2 szklankami bulionu i gotować przez 
20 minut. Śmietanę wymieszać z mąką, wlać do grzybów. Chwilę pogotować, doprawić do smaku solą i pieprzem. Posypać natką 
pietruszki. Gołąbki podawać polane sosem.

WIGILIJNY BARSZCZ BIAŁY Z USZKAMI  
Z FARSZEM GRZYBOWYM

Składniki:
– 1 litr wody
– 2 łyżki mąki żytniej razowej
– 1 łyżka mąki pszennej
– 10 dkg suszonych grzybów
– 2 litry wody
– 1 łyżka roztopionego masła
– 2 ząbki czosnku
– Sól

Wykonanie: Wszystkie składniki połączyć i  pozostawić w  ciepłym miejscu do ukiszenia na około 2 dni. Grzyby opłukać, 
włożyć do   garnka wlać    2  litry    zimnej wody  i gotować 30   minut    na  małym ogniu. Gdy   grzyby będą miękkie, 
odcedzić wywar, doprawić do smaku solą. Grzyby pokroić w  małą kostkę, dodać do   wywaru i  zagotować. Na   koniec dodać 
rozgnieciony czosnek i  roztopione masło. Podawać z uszkami. Bardzo dobry i inny niż czerwony.

KGW Florynka

KGW Krużlowa Niżna
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