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OD WYDAWCY

Szanowni Państwo,  Drodzy Czytelnicy

Tematyka kolejnego już numeru Magazynu Lokalnego Korony Sądeckiej zbudowana została 
z  jednej strony wokół bieżących wydarzeń, z  drugiej zaś w  oparciu o  planowane inicjatywy. 
Działalność spółdzielni socjalnej „PUCUŚ”, przedszkole w Kamionce Wielkiej oraz w Paszynie, 
czy też informacja o  zakończonych naborach to tylko niektóre z  realizowanych działań. Wraz 
z nadchodzącą wiosną pojawiają się kolejne wyzwania, kolejne przedsięwzięcia do zrealizowania. 
Bez wątpienia ucieszy Państwa fakt – szczególnie osoby do 30 roku życia, iż realizowany 
będzie kolejny projekt dla młodych ludzi. Staże, szkolenia, dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczych oraz wiele innych form wsparcia to tylko niektóre z propozycji tego projektu. Za 
dobrą wiadomość należy również uznać fakt, iż rozpoczynamy realizację projektu współpracy 
„Nasze Lokalne Dziedzictwo – poznaj, szanuj, rozwijaj!”. Projekt ten realizowany w partnerstwie 
z innymi LGD krajowymi oraz zagranicznymi zakłada przede wszystkim szeroką promocję LGD, 
wypromowanie dziedzictwa kulturowego i  turystycznego poprzez organizację przedsięwzięć 
kulturalno-promocyjnych oraz utworzenie centrów produktu turystycznego i  kulturowego. 
Szczegóły w  artykule poniżej. Zachęcamy również do skorzystania ze świątecznych przepisów 
naszych niezawodnych Pań z Kół Gospodyń Wiejskich.

         Życzymy miłej lektury

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  
składamy najserdeczniejsze życzenia:  

dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa,  
mnóstwo wiosennego optymizmu oraz samych sukcesów  

w trudnych i ważnych przedsięwzięciach.
    
                                            Marcin Bulanda – Prezes LGD „Korona Sądecka”
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Spółdzielnia Socjalna „Pucuś” świadczy usługi związane z:

 ■ pielęgnacją	ogrodów,	

 ■ koszeniem	trawników,

 ■ wykaszaniem	skarp,

 ■ pieleniem	ręcznym	chwastów,

 ■ grabieniem	liści,

 ■ przycinaniem	żywopłotów,	drzewek,

 ■ ciśnieniowym	czyszczeniem	kostki	brukowej.

Gwarantujemy szybkie i solidne usługi!

AKTUALNOŚCI
SPÓŁDZIELNIA PUCUŚ DLA KAŻDEGO

Możecie	nas	Państwo	znaleźć	pod	adresem:	
Chełmiec,	ul.	Papieska2,	tel.	18	414-	56-56,

adres	poczty	elektronicznej:	pucus@chelmiec.pl

Spółdzielnia	Socjalna	„Pucuś”,	która	powstała	przy	
wsparciu	Gminy	Chełmiec	i LGD	„Korona	Sądec-
ka”	zajmuje	się	pracami	związanymi	z pielęgnacją	

terenów	zielonych,	pielęgnacją	orlików,	boisk	szkolnych,	
placów	zabaw,	siłowni	zewnętrznych.	Wyżej	wymienio-
ne	usługi	skierowane	są	do	dużych	jednostek	samorzą-
du	 terytorialnego,	 które	 odpowiedzialne	 są	 za	miejsca	
użyteczności	publicznej.	Spółdzielnia	Socjalna	„Pucuś”	
zajmuje	się	również	usługami	nastawionymi	na	indywi-
dualnego	klienta	doprowadzając	tereny	zielone	do	nale-
żytego	porządku.

Ceny	poszczególnego	sprzętu	zawarte	są	w	naszym	regulaminie,	który	możemy		znaleźć	na	naszej	stronie	internetowej	
www.spoldzielnia-pucus.pl

Świadczymy	również	usługi	związane	 
z	wypożyczaniem	sprzętu	tj.	
 ■ Opryskiwacz,
 ■ Wiertarka	udarowa,
 ■ Szlifierka	kątowa,	
 ■ Piła	motorowa,
 ■ Wkrętarka,
 ■ Parownica	Karcher

Świadczymy usługi związane z czyszczeniem  
dywanów odkurzaczem piorącym Karcher. 

Cena 10 zł/m2
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Utworzenie Centrów turystyczno-rekreacyjnych Korony Sądeckiej  
– realizacja pierwszego zadania w Gminie Grybów

W  listopadzie	 2017	 r.	 zakończono	 realizację	
pierwszego	zadania	w ramach	projektu	Utwo-
rzenie centrów turystyczno-rekreacyjnych „Ko-

rony Sądeckiej” na terenie gmina Chełmiec, Grybów, Ka-
mionka Wielka i  miasta Grybów	 złożonego	 w  ramach	
działania	 6.3.1	 Rozwój	 lokalnych	 zasobów	 subregionu	 –	
SPR.	 Zadanie	 ujęte	 na	 fotografiach	 jest	 częścią	 projektu,	
zostało	zrealizowane	przez	gminę	Grybów	przy	Centrum	
Sportów	Zimowych	w  Ptaszkowej,	 a  zakres	 prac	 ujętych	
w tym	działaniu	obejmowało	modernizację:

 ■ budynku	zaplecza	dla	zjazdu	linowego	raz	ścianki	wspi-
naczkowej	 (magazyn	 sprzętu,	 pomieszczenie	 socjalne	
oraz	 punkt	 kasowy).	W  ramach	 prac	 ujęto:	 wymianę	
i  modernizację	 konstrukcji	 dachu	 i  pokrycia	 dacho-
wego	oraz	konstrukcji	tarasu	i schodów	zewnętrznych,	
wymianę	 i modernizację	 podłóg,	 ścian	 zewnętrznych	
i poszycia;	ocieplenie	ścian	zewnętrznych	oraz	montaż	
stolarki	okiennej	i drzwiowej

 ■ wiaty	z zapleczem	i paleniskiem	i zapleczem	socjalnym.	
W ramach	prac	ujęto	wymianę	i modernizację	pokrycia	
dachowego,	 poszycia	 ścian	 zewnętrznych,	 konstrukcji	
schodów	zewnętrznych,	paleniska,	ławek	(stałych)	oraz	
nawierzchni	 utwardzonej.	 Docieplono	 część	 stropu	
oraz	ściany	zewnętrzne.

 ■ wiaty	z  zapleczem	 i  składem	drewna	z miejscami	 sie-
dzącymi.	W ramach	prac	wymieniono	pokrycie	dacho-
we,	poszycie	ścian	zewnętrznych,	drzwi	zewnętrznych,	
nawierzchni	utwardzonej,	wymianę	i przebudowę	kon-
strukcji	 dachu,	 docieplono	 strop,	 ścian	 zewnętrznych	
oraz	modernizację	tarasu.

 ■ elementy	małej	architektury	oraz	nawierzchnie	(barier-
ka	 zabezpieczająca	 teren	 rekreacyjny,	 obudowa	 toalet	
oraz	nawierzchnie	utwardzone	–	plac	przy	 terenie	 re-
kreacyjnym

 ■ budowa	i montaż	siłowni	zewnętrznej.

Wysokość	dofinansowania	niniejszego	zadania	wynosi	
235	380,00	zł.

Projekt	 Utworzenie centrów turystyczno–rekreacyjnych „Korony Sądeckiej” na terenie gmina Chełmiec, Grybów, Kamion-
ka Wielka i  miasta Grybów	 jest	 współfinansowany	 z  Europejskiego	 Funduszu	 Rozwoju	 Regionalnego	 w  ramach	 Regionalnego	 
Programu	Operacyjnego	Województwa	Małopolskiego	na	 lata	2014-2020	w ramach	6	Osi	Priorytetowej	Dziedzictwo	Regionalne,	

Działania	6.3	Rozwój	wewnętrznych	potencjałów	regionu,	Poddziałania	6.3.1	Rozwój	lokalnych	subregionów	–	SPR.
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PRZEDSZKOLE W KAMIONCE WIELKIEJ ORAZ W PASZYNIE

„Równy start dla każdego Malucha”

Jak	 już	 pisaliśmy,	 LGD	 „Korona	 Sądecka”	 w  partner-
stwie	 z Gminą	Chełmiec	 i Gminą	Kamionka	Wielka	 jest	
w trakcie	realizacji	projektu	„Równy	start	dla	każdego	Ma-
lucha”	 realizowanego	z Europejskiego	Funduszu	Społecz-
nego	 w  ramach	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	
Województwa	Małopolskiego	na	lata	2014-2020,	Poddzia-
łanie	10.1.2	–	Wychowanie	przedszkolne	–	SPR.	Wartość	
projektu	to	1	524	816,00	zł	z czego	dofinansowanie	unijne	
1	296	090,00	zł.	

Przedszkole	w Kamionce	Wielkiej	zostało	uruchomio-
ne	we	wrześniu	2017	roku.	Darmową	opieką	przedszkolną	
przez	 rok	objętych	 jest	22	dzieci.	Przedszkolaki	uczestni-
czą	w zajęciach	dodatkowych	z  rytmiki/tańca,	 języka	an-
gielskiego,	 plastyki,	 gimnastyki	 korekcyjnej	 oraz	 specja-
listycznych	zajęć	 z  logopedą	 i psychologiem.	Ze	 środków	
projektu	 wyposażono	 oddział	 przedszkolny,	 zakupiono	
sprzęt	multimedialny,	pomoce	dydaktyczne	i zabawki.	Po-
niżej	prezentujemy	galerię	zdjęć	z Przedszkola	w Kamionce	
Wielkiej.	
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Projekt	„Równy start dla każdego Malucha”	jest	współfinansowany	z	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	w	ramach	Regionalnego	
Programu	Operacyjnego	Województwa	Małopolskiego	na	 lata	2014–2020	w	ramach	10.	Osi	Priorytetowej	Wiedza	 i	kompetencje,	

Działania	10.1	Rozwój	kształcenia	ogólnego,	Poddziałania	10.1.2	Wychowanie	przedszkolne	–	SPR.

Przedszkole	w Paszynie	zostanie	uruchomione	od	wrze-
śnia	2018	roku.	Na	początku	stycznia	2018	roku	rozpoczęła	
się	 budowa	nowego	 przedszkola.	 Budynek	 zlokalizowany	
będzie	przy	Zespole	Szkół	w miejscu	 starego	asfaltowego	
boiska.	Na	początku	roku,	na	plac	budowy	wjechał	ciężki	
sprzęt	i firma	budowlana	zgodnie	z harmonogramem	prac	
przystąpiła	do	wykonania	prac	budowlanych.	

W  chwili	 obecnej	 trwają	 zaawansowane	 prace	 bu-
dowalne,	 Wykonawca	 aktualnie	 prowadzi	 prace	 przy	
fundamentach,	 płycie	 oraz	 przy	 wznoszeniu	 murów	
budynku.	

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.	
Z środków	projektu	planuje	się	także	w pełni	wyposażyć	2	
oddziały	przedszkolne	oraz	zakupić	sprzęt	multimedialny,	
pomoce	 dydaktyczne	 i  zabawki.	 Rekrutacja	 do	 projektu	
prowadzona	 będzie	w miesiącach	wakacyjnych,	 poprze-
dzona	 zostanie	 akcją	 informacyjno-promocyjną.	 Infor-
macje	 i  stosowne	dokumenty	 rekrutacyjne	zostaną	udo-
stępnione	 na	 naszej	 oraz	 gminnej	 stronie	 internetowej,	
stąd	zachęcamy	do	bieżącego	śledzenia	pojawiających	się	
wiadomości.	 W  przypadku	 pytań	 zapraszamy	 do	 biura	
projektu	mieszczącego	się	w budynku	UG	Chełmiec	 lub	
do	kontaktu	telefonicznego	–	18	414	56	58.
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Rozdanie nagród w konkursie „Biznes z Klasą”

W dniach	21	oraz	22	grudnia	2017	r.	zostały	wrę-
czone	nagrody	uczestnikom	konkursu	„Biznes	
z Klasą”	–	promocja	przedsiębiorczości	wśród	

dzieci	 i młodzieży	 z obszaru	działania	LGD	„Korona	Są-
decka”	w ramach	przedsięwzięcia	1.3.1.	„Włączanie	dzieci	
i młodzieży	w projekty	wzmacniające	kompetencje	przed-
siębiorcze.	Każda	klasa	biorąca	udział	w konkursie	otrzy-
mała	nagrodę	w postaci	Bonu	wycieczkowego	oraz	Dyplo-
mu	dla	klasy.	Łączna	suma	nagród	przyznanych	laureatom	
konkursu	to	4	655,	00	zł.	Jesteśmy	dumni,	że	mamy	moż-
liwość	wspierania	oraz	obserwowania	przyszłych	przedsię-
biorców.	

Poniżej	przedstawiamy	 fragmenty	prac	konkursowych	
przygotowanych	 przez	 klasy	 biorące	 udział	 w  konkursie	
oraz	zdjęcia	z odbioru	nagród.

1.	 Miejsce	–	Szkoła	Podstawowa	im.	S.	Cz.	Lorek	w Biczy-
cach	Dolnych,	klasa	IVa

 „Anty – Kopciuszek”	–	Działalność	firmy	„Anty	–	Kop-
ciuszek”	ma	na	celu	pomóc	mieszkańcom	województwa	
małopolskiego	w optymalnym	doborze	sposobu	ogrze-
wania,	najbardziej	sprzyjające	środowisku.

2.	 Miejsce	–	Szkoła	Podstawowa	nr	2	w Grybowie,	klasa	V
 Dekoraki –	 Firma	 zajmuje	 się	 produkcją	 kartek	 oko-

licznościowych	 wykonanych	 ręcznie	 oraz	 techniką	
komputerową,	a także	kalendarzy.

2.	 Miejsce	–	Szkoła	Podstawowa	w Paszynie,	klasa	VII
 Drukmistrz 3D –	Firma	będzie	produkować	maszyny,	

które	będą	tworzyć	przedmioty	w 3D.
3.	 Miejsce	–	Szkoła	Podstawowa	w Januszowej,	klasa	VI
 „J-9” –	Sprzedaż	wytworów	własnych.
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3.	 Miejsce	–	Szkoła	Podstawowa	 im.	 Józefa	Bieńki	w Li-
brantowej,	klasa	II	Gimnazjum

 PC-Company –	Sprzedaż	i skup	części	do	komputerów,	
jak	i samych	komputerów.

4.	 Miejsce	–	Szkoła	Podstawowa	nr	1	w Grybowie,	klasa	
IVb

 Chata Smakosza –	Firma	będzie	się	zajmować	prowa-
dzeniem	 restauracji,	 gdzie	 serwowane	 będą	 smaczne	
domowe	posiłki,	przygotowane	na	bazie	lokalnych	pro-
duktów	dostarczanych	przez	okolicznych	rolników.	

5.	 Miejsce	–	Szkoła	Podstawowa	nr	2	im.	Św.	Kingi	w Ka-
mionce	Wielkiej,	klasa	V

 „Szybki kęs” –	Firma	będzie	się	zajmować	przygotowa-
niem	smacznych	kanapek,	według	życzenia	klienta.

5.	 Miejsce	–	Szkoła	Podstawowa	w Klęczanach
 Klęczańskie smakołyki –	Domowe	wytwarzanie	zdro-

wych	kanapek	i ciasteczek,	a następnie	ich	sprzedaż.

Wszystkim	laureatom	jeszcze	raz	serdecznie	gratuluje-
my	i zapraszamy	na	kolejne	konkursy.
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NABORY ZA NAMI
Informacje o przeprowadzonych naborach nr 5/2018 oraz nr 6/2018

Kolejne	nabory	wniosków	już	za	nami.	Stąd	poniżej	prezentujemy	ich	efekty.	Przypominamy,	że	w	dniach	14.02.2018	r.	
do	01.03.2018	r.	LGD	„Korona	Sądecka”	przeprowadziła	2	nabory	wniosków	w	następujących	zakresach:

Nabór wniosków nr 5/2018  Infrastruktura turystyczna lub rekreacyjna

W	odpowiedzi	na	nabór	wniosków	wpłynęło	5	wniosków,	wszystkie	zostały	wybrane	do	dofinansowania.	Poniżej	pre-
zentujemy	listę	operacji	wybranych:

Lp.
Imię	i nazwisko	/

Nazwa	 
Wnioskodawcy

Tytuł	 
operacji

Sygnatura	
wniosku	

nadana	przez	
LGD

Wniosko-
wana	kwota	
pomocy

Zgodność	 
z LSR

Liczba	
uzyskanych	
punktów	
w ramach	
kryteriów	
wyboru

Forma	 
wsparcia	/	

Intensywność	 
pomocy

1. Gmina	Chełmiec

Budowa	 centrum	 spor-
towo-rekreacyjnego	 przy	
szkole	 podstawowej	 w Ni-
skowej	na	terenie	LGD	Ko-
rona	Sądecka

5/2018/3 326	404,00	zł TAK 8 Refundacja/	
63,63%

2. Miasto	Grybów

Rozwój	 turystyki,	 kultury	
i  rekreacji	 poprzez	 stwo-
rzenie	Centrum	 turystycz-
no	 rekreacyjnego	 w  Gry-
bowie

5/2018/4 151	986,00	zł TAK 8 Refundacja/	
63,63%

3. Gmina	Kamionka	
Wielka

Budowa	obiektów	małej	ar-
chitektury	 na	 terenie	 gmi-
ny	Kamionka	Wielka

5/2018/5 66	680,00	zł TAK 8 Refundacja/	
63,63%

4.

Grybowskie	Stowa-
rzyszenie	Wspie-
rania	Aktywności	
Lokalnej

Budowa	 wieży	 widokowo-
-obserwacyjnej	 na	 górze	
Chełm	 w  miejscowości	
Kąclowa

5/2018/1 299	815,00	zł TAK 7 Refundacja/	
100%

5. Gmina	Grybów

Budowa	 obiektów	 infra-
struktury	 rekreacyjnej	 na	
obszarze	 LGD	 w  miejsco-
wościach	Chodorowa	i Sta-
ra	Wieś

5/2018/2 417	592,00	zł TAK 7 Refundacja/	
63,63%
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Nabór wniosków nr 6/2018 Zagospodarowanie przestrzeni ważnych społecznie

W	odpowiedzi	na	nabór	wniosków	wpłynęło	7	wniosków,	wszystkie	zostały	wybrane	do	dofinansowania.	Poniżej	pre-
zentujemy	listę	operacji	wybranych:

Lp.
Imię	i nazwisko	/	

Nazwa	 
Wnioskodawcy

Tytuł	operacjiw

Sygnatura	
wniosku	

nadana	przez	
LGD

Wniosko-
wana	kwota	
pomocy

Zgodność	
z LSR

Liczba	
punktów	

uzyskanych	
w ramach	
kryteriów	
wyboru

Forma	 
wparcia/	

Intensywność	
pomocy

1. Miasto	Grybów

Rozwój	 wysokiej	 jako-
ści	 przestrzeni	 do	 życia	
w Mieście	Grybów	poprzez	
zakup	sceny	mobilnej	wraz	
z nagłośnieniem

6/2018/7 104	989,00	zł TAK 9 Refunda-
cja/63,63%

2.

Rzymskokato-
licka	Parafia	pw.	
Narodzenia	NMP	
w Krużlowej

Przebudowa	 placu	 rekre-
acyjnego	 w  miejscowości	
Krużlowa	Wyżna

6/2018/1 300	000,00	zł TAK 8 Refunda-
cja/98,36%

3.

Gminny	Ośrodek	
Kultury	w Chełmcu	
z siedzibą	w Klęcza-
nach

Budowa	 placu	 zabaw	 oraz	
adaptacja	 poddasza	 na	
cele	kulturowe	na	obszarze	
LGD	Korona	Sądecka

6/2018/5 201	378,00	zł TAK 8 Refunda-
cja/63,63%

4.

Parafia	Rzymsko	
Katolicka	w Bin-
czarowej	pw.	Św	
Stanisława	B.	M.

Renowacja	 pomnika	 na	
Cmentarzu	Wojskowym	nr	
127	z czasów	I Wojny	Świa-
towej

6/2018/2 82	961,00	zł TAK 7 Refunda-
cja/100%

5.
Fundacja	Pomocy	
Osobom	Niepełno-
sprawnym

Budowa	ogólnodostępnego	
placu	zabaw	w miejscowo-
ści	Stróże

6/2018/3 66	091,00	zł TAK 7 Refunda-
cja/100%

6.

Stowarzyszenie	na	
rzecz	zrównowa-
żonego	rozwoju	-	
"Nowe	Pokolenie"

Elementy	 małej	 architek-
tury	na	terenie	parku	para-
fialnego	"Dębina"

6/2018/6 121	923,00	zł TAK 7 Refunda-
cja/100%

7. Gmina	Chełmiec

Budowa	 siłowni	 plenero-
wej	w miejscowości	Klim-
kówka	na	terenie	LGD	Ko-
rona	Sądecka

6/2018/4 90	974,00	zł TAK 5 Refunda-
cja/63,63%

Obecnie	wszystkie	wnioski	wybrane	przez	LGD	zostały	przekazane	do	Samorządu	Województwa	Małopolskiego,	gdzie	
podlegać	będą	dalszej	ocenie.	Gratulujemy	wszystkim	wnioskodawcom	i	życzymy	powodzenia	w	realizacji	projektów.
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„NASZE LOKALNE DZIEDZICTWO –  
POZNAJ, SZANUJ, ROZWIJAJ!” – 
PROJEKT WSPÓŁPRACY NA STARCIE

Przyjemnie	 nam	 Państwa	 poinformować,	 iż	 dnia	
09	 marca	 2018	 roku	 w  Urzędzie	 Marszałkowskim	
w Krakowie	nastąpiło	podpisanie	Umowy	na	 reali-

zację	Projektu	Współpracy	pn.	„NASZE	LOKALNE	DZIE-
DZICTWO	 –	 POZNAJ,	 SZANUJ,	 ROZWIJAJ!”,	 współ-
finansowanego	 ze	 środków	 Unii	 Europejskiej	 w  ramach	
Programu	 Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich	 na	 lata	 2014-
2020,	 poddziałanie	 „Przygotowanie	 i  realizacja	 działań	
w zakresie	współpracy	z  lokalną	grupą	działania”.	Projekt	
ten	będzie	realizowany	w partnerstwie	z innymi	LGD	kra-
jowymi	oraz	zagranicznymi	tj.
 ■ Stowarzyszenie	„Perły	Beskidu	Sądeckiego”	z Rytra,	
 ■ Stowarzyszenie	 Lokalna	Grupa	Działania	 „Brama	 Be-
skidu”	ze	Starego	Sącza,	
 ■ Stowarzyszenie	Lokalna	Grupa	Działania	„Beskid	Gor-
licki”	z Gorlic,
 ■ 	Stowarzyszenie	Lokalna	Grupa	Działania	„Stobrawski	
Zielony	Szlak”	z Opola	
 ■ Obcianske	zdruzenie,	Miestna	akcna	skupina	OKO	oraz	
Obcianske	zdruzenie,	Miestna	akcna	skupina	OPAL	ze	
Słowacji.

Ideą	tego	projektu	jest	wypromowanie	dziedzictwa	ba-
zującego	 na	 zasobach	 kulturowych	 i  turystycznych	 part-
nerskich	 LGD	 poprzez	 organizację	 przedsięwzięć	 kultu-
ralno-promocyjnych	 oraz	 utworzenie	 centrów	 produktu	
turystycznego	i kulturowego.

W ramach	projektu	pn.	„Nasze	Lokalne	Dziedzictwo	–	
poznaj,	 szanuj,	 rozwijaj”	 zrealizowane	zostaną	 takie	dzia-
łania	jak:
1)	 Utworzenie	oraz	wyposażenie	Centrum	Produktu	Tu-

rystycznego	i Kulturowego
2)	 Organizacja	Wyszehradzkiego	Festiwalu	Kultur	
3)	 Promocja	 obszaru	 LGD	 „Korona	 Sądecka”,	 w  ramach	

której	 przeprowadzone	 zostaną	 konkursy,	wydana	 zo-
stanie	płyta	z muzyką	orkiestr	z obszaru	LGD,	opraco-
wane	zostaną	Questy	–	gry	terenowe.

LGD	„Korona	Sądecka”	postawiła	sobie	za	cel	między	in-
nymi	utworzenie	oraz	wyposażenie	Centrum	Produktu	Tu-
rystycznego	 i Kulturowego.	Centrum	to	mieścić	się	będzie	
przy	Parafii	pw.	Matki	Bożej	Nieustającej	Pomocy	w Paszy-

nie.	 Lokalizacja	 ta	 posiadająca	 już	w  oddzielnym	 skrzydle	
budynku	Muzeum	Sztuki	 Ludowej	 im.	Ks.	 Edwarda	Nitki	
z dziełami	sakralnymi	z pewnością	przyciągnie	w tę	okoli-
cę	dużą	 liczbę	odwiedzających.	Bywalcy	tego	miejsca	będą	
mieli	okazję	nie	tylko	do	poznania	kultury	oraz	atrakcji	tu-
rystycznych	naszego	obszaru,	ale	także	kultury	i atrakcji	tu-
rystycznych	jakie	na	nich	czekają	na	terenach	partnerskich	
LGD.	Materiały	i eksponaty	to	tylko	niektóre	atrakcje	zwią-
zane	 z  Centrum	 Produktu	 Turystycznego	 i  Kulturowego.	
Miejsce	to	dodatkowo	będzie	pełniło	funkcję	forum	dialogu	
i współpracy	twórców	lokalnych	na	rzecz	aktywizacji	środo-
wiska	 artystycznego	 z  obszaru	 LGD.	 Lokalni	 twórcy	 będą	
mogli	wymieniać	się	doświadczeniami,	inicjować	wydarze-
nia	kulturalne,	takie	jak:	prelekcje,	wernisaże,	warsztaty,	spo-
tkania.	Forum	stanie	się	miejscem	do	wyjątkowych	spotkań	
ludzi	wrażliwych,	otwartych	 i kreatywnych	oraz	 tych,	któ-
rych	interesuje	sztuka	ludowa	z obszaru	LGD.

Kolejna	 niespodzianka	 jaka	 czeka	 zarówno	 na	 oko-
licznych	 mieszkańców	 jak	 i  turystów	 to	 możliwość	
uczestnictwa	 w  zabawie	 pn.	 Wyszehradzki	 Festiwalu	
Kultur.	Będzie	to	niecodzienne	wydarzenie,	kiedy	to	na	
scenie	podziwiać	można	będzie	zespoły	lokalne,	zespo-
ły	 partnerskich	 LGD,	 ale	 także	 zespoły	 naszych	 zagra-
nicznych	partnerów.	Będzie	to	niepowtarzalna	okazja	by	
zaprezentować	dorobek	kulturowy	obszaru	oraz	rozpo-
wszechnić	tradycję	regionalną.

Organizowane	przez	LGD	„Korona	Sądecka”	oraz	Sto-
warzyszenie	 „Perły	 Beskidu	 Sądeckiego”	 Wyszehradzkie	
Festiwale	 Kultur	 zaplanowano	 w miesiącu	 czerwcu	 2018	
roku	w miejscowości	Ptaszkowa	oraz	Nawojowa.	W maju	
natomiast	 przedstawiciele	 lokalnych	 LGD	 udadzą	 się	 do	
województwa	 opolskiego,	 aby	 uczestniczyć	 w  prezentacji	
dorobku	 kulturowego	 podczas	 Stobrawskiego	 festiwalu	
produktu	turystycznego	w gminie	Pokój.

W ramach	projektu	„Nasze	Lokalne	Dziedzictwo	–	po-
znaj,	szanuj,	rozwijaj!”	wydane	zostaną	płyty	z muzyką	or-
kiestr	 z  obszaru	LGD,	 opracowane	 zostaną	Questy	 –	 gry	
terenowe,	dzięki	którym	można	będzie	w ciekawy	sposób	
zwiedzać	region	LGD	„Korona	Sądecka”.	Projekt	ten	zakła-
da	również	realizację	konkursów	dla	dzieci,	rodzin,	senio-
rów	oraz	Kół	Gospodyń	Wiejskich,	 gdzie	na	 zwycięzców	
czekają	wartościowe	nagrody.	Szczegóły	poniżej.
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KONKURSY W PROJEKCIE!!!

Już niebawem ruszą konkursy  
przewidziane zarówno dla mieszkańców  

LGD „Korona Sadecka” jak i dla mieszkańców  
partnerskich LGD, do uczestnictwa w których  

już dziś gorąco Państwo zachęcamy.

Do wygrania bardzo atrakcyjne nagrody!!!

1)	 Konkurs o  obszarze LGD	 –	 Konkurs	 dedykowany	 do	
rodzin	zarówno	z obszaru	LGD	„KORONA	SĄDECKA”	
jak	i dla	rodzin	z obszarów	wchodzących	w skład	part-
nerskich	LGD.

	 Przedmiotem	 konkursu	 jest	 opracowanie/utworzenie	
pracy	promującej	 zasoby	obszaru	LGD	wykonane	do-
wolną	techniką	np.:	makieta	3D,	reportaż,	prezentacja,	
filmik,	prace	plastyczno-techniczne,	piosenka.

	 Dla	zwycięzców	planuje	się	nagrody	rzeczowe	takie	jak:	

 k  robot wielofunkcyjny, 

 k  odkurzacz, 

 k  żelazko. 

2)	 Konkurs na potrawę nawiązującą do tradycji kulinar-
nej obszaru LGD	–	Konkurs	dedykowany	do	stowarzy-
szeń	lub	grup	nieformalnych	(np.	Koła	Gospodyń	Wiej-
skich)	z obszaru	LGD	„KORONA	SĄDECKA”,	a także	
tych	podmiotów	z obszarów	wchodzących	w skład	part-
nerskich	LGD.	

	 Przedmiotem	konkursu	 jest	przygotowanie	potraw	re-
gionalnych,	 które	 powinny	 być	 związane	 z  obszarem	
geograficznym,	 wywodzić	 się	 z  tradycji	 i  kultywowa-
nych	 w  danym	 regionie	 zwyczajów	 –	 konkurs	 będzie	
przebiegał	dwuetapowo.

	 W ramach	nagród	planuje	się	nagrody	rzeczowe	takie	
jak:	

 k  kociołek elektryczny do zup z nalewką, 
 k  termos stołowy, 
 k  warnik, 
 k  zestaw noży kuchennych, 
 k  termos stołowy. 

3)	 Konkurs „Najlepsze bajki i  legendy obszaru LGD” – 
Konkurs	adresowany	jest	do	Szkół	Podstawowych	(dwie	
kategorie	wiekowe:	klasy	I-IV	oraz	klasy	V-VIII)	zarów-
no	z obszaru	LGD	„KORONA	SĄDECKA”,	a także	dla	
szkół	w miejscowościach	wchodzących	w skład	partner-
skich	LGD.	

	 Przedmiotem	konkursu	jest	przygotowanie	przez	klasę	
pod	nadzorem	opiekuna	klasy	bajkę	 lub	 legendę	(opis	
tekstowy	–	opowiadanie,	wiersz	itp.)	oraz	wykonanie	do	
tego	opowiadania	pracy	plastyczno-technicznej	lub	in-
nej	dowolnej	techniki	(rysunek,	makieta,	prace	3D).

	 W ramach	tego	konkursu	planuje	się	dwie	nagrody	za	
zajęcie	I miejsca	(dwie	kategorie	wiekowe	uczestników)

 k  organizację wycieczki w wysokości 3000 zł. 
 
	 Wycieczki	będą	mogły	być	realizowane	na	 terenie	ob-

szaru	 LGD	 „KORONA	 SĄDECKA”	 oraz	 na	 terenie	
partnerskich	LGD,	dostosowane	do	wieku	uczestników	
konkursu	oraz	ustalone	z opiekunem	klasy.

4)	 Konkurs „ Obszar LGD na wesoło”	–	kabarety	–	Kon-
kurs	dedykowany	do	seniorów	(grupy	społecznej	50+)	
zarówno	z obszaru	LGD	„KORONA	SĄDECKA”,	a tak-
że	dla	danej	grupy	wiekowej	mieszkańców	miejscowo-
ści	wchodzących	w skład	partnerskich	LGD.	

	 Przedmiotem	konkursu	jest	przygotowanie	oraz	zapre-
zentowanie	podczas	Wyszehradzkiego	Festiwalu	Kultur	
występu	kabaretowego.

	 W ramach	przedmiotowej	pozycji	planuje	się	nagrody	
w postaci	wycieczek	aktywnych	dla	seniorów	tj.	

 k  za zajęcie I miejsca  
 – wycieczka w wysokości 3000 zł, 

 k  za zajęcie II miejsca  
 – wycieczka w wysokości 2000 zł. 

Regulamin	 oraz	 wytyczne	 do	 konkursów	 dostępne	
będą	na	stronie	www.lgdkoronasadecka.pl.	Wszystkie	do-
datkowe	informację	można	będzie	uzyskać	w biurze	LGD	
„Korona	 Sądecka”	 w Urzędzie	 Gminy	 w  Chełmcu	 pokój	
nr	 21,	 bądź	 pod	 numerem	 telefonu	 18	 414	 56	 55,	 kom.	
660	675	601.

SERDECZNIE WSZYSTKICH PAŃSTWA ZAPRASZAMY!!!
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KOLEJNY PROJEKT DLA SETEK MŁODYCH LUDZI – 
„KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH”  
– WYWIAD Z PREZESEM LGD „KORONA SĄDECKA” 
PANEM MARCINEM BULANDA

LGD	„Korona	Sądecka”	już	po	raz	
kolejny	 będzie	 realizowała	 projekt,	
wspierający	młodych	ludzi	w odnale-
zieniu	 ich	 ścieżki	 zawodowej.	Wielki	
rozmach	oraz	szeroka	skala	oddziały-
wania	 z pewnością	przyciągnie	wielu	
chętnych.	 Kolejne	 szkolenia,	 staże	
zawodowe,	dotacje	na	podejmowanie	
działalności	 gospodarczej	 czy	 bony	
na	zasiedlenie	to	tylko	niektóre	z pro-
pozycji	jakie	czekają	na	osoby,	chcące	
zmienić	swoją	sytuację	życiową.

O  tym	 oraz	 o  planach	 na	 przy-
szłość	 rozmawiamy	z Prezesem	LGD	
„KORONA	 SĄDECKA”	 –	 Panem	
Marcinem	Bulanda.

LGD: Panie Prezesie kolejny już 
raz LGD potwierdza, iż swoją dzia-
łalnością, podejmowanymi inicjaty-
wami wspiera obszary wiejskie z sub-
regionu sądeckiego, pomaga lokalnej 
społeczności.

M.B:	 Tak,	 takie	 były	 zamierzenia	
gdy	LGD	powstawała	i myślę,	że	nadal	
kontynuujemy	 tą	 ideę.	 Mam	 wielką	
satysfakcję	 oraz	 radość,	 gdy	 realizo-
wane	są	kolejne	projekty	które	w spo-
sób	znaczący	zmieniają	rzeczywistość	
wokół	nas.

LGD: „Korona Sądecka dla mło-
dych” to kontynuacja dotychczaso-
wego projektu?

M.B: I  tak	 i  nie.	 Cel	 oraz	 zakres	
projektu	 jest	 bardzo	 zbliżony,	 jed-
nakże	 rozszerzony	 został	 obręb	 od-
działywania	 projektu	 na	 subregion	
sądecki	 tj.	miasto	Nowy	Sącz,	powiat	
nowosądecki,	 gorlicki	 i  limanowski,	
w  związku	 z  czym	 mieszkańcy	 tych	
regionów	 również	 będą	 mogli	 wziąć	
czynny	 udział	 w  projekcie.	 Grupa	
docelowa	projektu	pozostaje	ta	sama,	
mianowicie	 osoby	 do	 30	 roku	 życia	
bierne	 zawodowo.	 Poza	 wsparciem	
jakie	można	było	uzyskać	dotychczas,	
czyli:	staże,	szkolenia	i dotację	na	roz-
poczęcie	 działalności	 gospodarczej	
w  wysokości	 23	 tys.	 zł,	 dodatkowo	

uzyskać	 można	 będzie	 wiele	 innych	
form	wsparcia.

LGD: Brzmi naprawdę imponu-
jąco. Czy LGD „Korona Sądecka” ma 
jeszcze w planach jakieś działania?

M.B: Jestem	 pewien,	 że	 ten	 pro-
jekt	 to	szansa	dla	wielu	młodych	 lu-
dzi,	szansa	na	przyszłość	dla	nich.	Co	
do	kolejnych	działań,	 jak	mówi	pol-
skie	przysłowie	apetyt	rośnie	w miarę	
jedzenia,	 dlatego	 też	 ciągle	 czujemy	
niedosyt.	 Mogę	 więc	 zapewnić,	 że	
kolejne	inicjatywy	będą	urzeczywist-
niane.	

LGD: A  uchyli Pan rąbka tajem-
nicy co to za działania?

M.B:	Myślę,	że	co	nieco	mogę	po-
wiedzieć.	LGD	„Korona	Sądecka”	za-
planowała	projekty	na	następne	3	lata,	
w tym	projekty	międzynarodowe.	Ko-
rzyści	z nich	płynące	będą	mogli	od-
czuć	wszyscy	mieszkańcy	subregionu	
sądeckiego,	ale	szczegóły	z nimi	zwią-
zane	poznacie	Państwo	wkrótce.

LGD: Życzymy zatem realizacji 
wszystkich zamierzeń i  dziękujemy 
za rozmowę.

M.B:	 Dziękuję	 bardzo	 i  pozdra-
wiam	 mieszkańców	 subregionu	 są-
deckiego.

SZANSA DLA MŁODYCH LUDZI 
Z SUBREGIONU SĄDECKIEGO

PROJEKT  
TRWAJĄCY 3 LATA

510 OSÓB  
OBJĘTYCH WSPARCIEM  
W TYM OK. 126 STAŻY

40 DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ  
W KWOCIE OK. 25 000 ZŁ
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 ■ grant	dla	50	osób	w wysokości	12	000	zł		na	utworzenie	stanowiska	pracy	w formie	telepracy,	
 ■ bony	na	zasiedlenie	dla	40	osób	w wysokości	8437,84	zł
 ■ dodatkowe	20	osób	niepełnosprawnych,	które	chcą	podjąć	zatrudnienie	będzie	mogło	być	objęte	wsparciem,	w osobie	
asystenta	osoby	niepełnosprawnej
 ■ osoby	chcące	podjąć	szkolenie	otrzymają	bon	szkoleniowy	w wysokości	4218,92	zł,	
 ■ w przypadku	gdy	Uczestnik	Projektu	sam	znajdzie	pracodawcę	otrzyma	bon	stażowy	w wysokości	705,40	zł,	a zatrud-
niający	go	pracodawca	otrzyma	jednorazową	premie	stażową	w wysokości	1513,50	zł,	
 ■ ponadto	otrzymać	można	będzie	dodatek	do	wynagrodzenia	dla	opiekunów	stażystów	–	500	zł	oraz	zwrot	kosztów	
wyposażenia	stanowiska	pracy	stażysty	–	500	zł.
 ■ zwiększa	się	kwota	dotacji	na	rozpoczęcie	działalności	gospodarczej	do	25	000	zł.	
 ■ pozostają	dotychczasowe	formy	wsparcia	dla	Uczestników	takie	jak:	doradztwo	zawodowe,	poradnictwo	zawodowe,	
pośrednictwo	pracy

Projekt	„Korona	Sądecka	dla	młodych”	realizowany	jest	w	ramach	Osi	Priorytetowej	I.	Osoby	młode	na	rynku	pracy,	Działanie	1.2.	
Wsparcie	osób	Młodych	pozostających	bez	pracy	na	regionalnym	rynku	pracy	–	projekty	konkursowe,	Poddziałanie	1.2.1.	 

Wsparcie	udzielane	z	Europejskiego	Funduszu	Społecznego,	Programu	Operacyjnego	Wiedza	Edukacja	Rozwój	na	lata	2014	–	2020.

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU  
„KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH”:

Ciekawostki na temat  
polskich zwyczajów Wielkanocnych

Podczas	 okresu	 Wielkanocne-
go,	tak	samo	jak	podczas	Świąt	
Bożego	 Narodzenia,	 towarzy-

szy	nam	wiele	zwyczajów	i obrzędów.	
Jest	to	czas	kiedy	można	spotkać	się	
w  gronie	 rodzinnym	 i  tradycyjnie	
zjeść	 razem	 śniadanie	Wielkanocne.	
Aby	lepiej	poznać	historię	obyczajów	
z jakimi	mamy	do	czynienia	podczas	
tych	Świąt,	przygotowaliśmy	listę	Pol-
skich	zwyczajów.

 ■ Koszyczek Wielkanocny – 
Święconka
Zwyczaj	 ten	 miał	 miejsce	 już	

za	 czasów	 pogańskich.	 Następnie	
rozszerzył	się	na	obszarze	słowiań-
skim,	 niemieckim	 i  austriackim,	
a  do	 Polski	 przywędrował,	 gdy	 po	
II	wojnie	Światowej,	Polskie	grani-
ce	uległy	zmianie.	W różnych	rejo-
nach	 Polski,	 zawartość	 koszyczka	
niewiele	 się	od	 siebie	 różni,	może-

my	w nim	znaleźć	m.in.	jajka,	chleb,	
babkę,	baranka,	sól.	Przyozdabiamy	
go	 białą	 serwetką	 oraz	 bukszpa-
nem,	 który	 jest	 symbolem	 nadziei	
na	zmartwychwstanie.	

 ■ Palma Wielkanocna 
Pięknie	ustrojona	palemka	pod-

czas	 Niedzieli	 Wielkanocnej	 jest	
nieodłącznym	 elementem	 zwycza-
jów.	 Tradycja	 mówi,	 że	 poświęco-
ną	 palemką	 delikatnie	 chłostano	
członków	 rodziny,	 co	 miało	 ozna-
czało	 odpędzenie	 choroby,	 a  przy-
niesienie	zdrowia,	szczęścia	i bogac-
twa.	 Zwyczaj	 ten	 miał	 upamiętnić	
przyjazd	Jezusa	przez	Jerozolimę.	

 ■ Śmigus-dyngus  
(Lany poniedziałek) 
Jest	to	zabawa,	która	w dawnych	

czasach	 polegała	 na	 oblewaniu	 ku-
błem	zimnej	wody,	najczęściej	panny	

na	 wydaniu.	 Można	 było	 uchronić	
się	 przed	 zmoczeniem,	 jeśli	 panna	
dała	chłopakowi	w zamian	pisankę.	

 ■ Pisanki Wielkanocne 
Jest	 to	 jeden	 z  symboli	 świąt	

Wielkanocnych,	 a malowanie	 jajek	
Wielkanocnych	 jest	 jednym	 z  naj-
starszych	 zwyczajów.	W  Polsce	 na	
wyspie	 Ostrówek	 znaleziono	 naj-
starsze	 pisanki	 Wielkanocne	 naj-
prawdopodobniej	 z X	wieku.	 Jajko	
jest	symbolem	odrodzenia,	a obrzęd	
malowania	pisanek	Wielkanocnych	
nawiązuje	do	przyjścia	wiosny.	

Źródła:	http://swiat-rodzicow.pl/polskie-zwyczaje-wielkanocne-fakty-i-ciekawostki/	•	http://www.abc.trenujzdrowie.pl/wielkanoc-znacze-
nie-tradycji-i-ciekawostki/	•	http://www.asksa.republika.pl/wielkanoc.htm
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STOWARZYSZENIE „KOŁO GOSPODYŃ  
NA RZECZ WSPIERANIA I ROZWOJU WSI  
MARCINKOWICE” I WIECZOREK SENIORA

,,Człowiek jest wielki,
Nie przez to, co posiada,
Lecz przez to, kim jest
I nie przez to, co ma,
Lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan	Paweł	II

Tradycja i praca to służba drugiemu

	Stowarzyszenie	,,	Koło	Gospodyń	Na	Rzecz	Wspierania	
i Rozwoju	Wsi	Marcinkowice”	zalegalizowało	swoją	dzia-
łalność	w 2016	roku	w KRS	w Krakowie.

	Działa	już	od	2002	roku	jako	Koło	Gospodyń	Wiejskich	
i jesteśmy	jego	rodowitymi	założycielkami,	jest	to	udoku-
mentowane	w kronice.

	 Dbamy	 o  tradycję	 naszych	 Ojców.	 Nasza	 działalność	
opiera	 się	 na	 braniu	 udziału	 w  konkursach	 KGW,	 gdzie	
w  2017	 roku	 jako	 jedyne	 koło	 zostaliśmy	 wyróżnieni	 za	
nowy	pomysł	odkrycia	historii	naszej	wsi.	Przedstawiliśmy	
scenkę	pt.	,,Spływ	Flisoków	Dunajcem	z Krościenka	do	Mar-
cinkowic”,	która	została	oparta	na	 faktach	z  lat	1900-1936,	
zdobyła	ona	I miejsce.	Teraz	obecnie	pracujemy	i spotyka-
my	się	towarzysko	by	robić	kwiaty	do	palm,	gdzie	od	20	lat	
podtrzymujemy	 tę	 tradycję	 na	 święta	Wielkanocne,	 a  do-
chód	przeznaczamy	na	cele	charytatywne	oraz	przygotowu-
jemy	się	tradycyjnie	do	kiermaszu	w galerii	handlowej,	gdzie	
można	nas	spotkać	jak	co	roku	przed	świętami.	Odkrywa-
my	historię	naszej	miejscowości,	dzięki	życzliwości	naszych	
mieszkańców	i przekazanie	cennego	źródła	informacji	histo-
rycznej	za	co	z góry	bardzo	dziękujemy.

	 28	 stycznia	 2018	 roku	 zorganizowałyśmy	Wieczorek	
Seniora	gdzie	bawiło	 się	120	osób	z naszej	miejscowości.	
Spotkanie	udało	się	zorganizować	dzięki	sponsorom:	Wój-
towi	 Gminy	 Chełmiec,	 ciastkarni	 Jaś,	 firmie	 GEORGE,	
sklepowi	LEWIATAN,	firmie	AGRO-HURT.

Naszym	źródłem	i skarbem	historii	dla	podtrzymywa-
nia	 tradycji	 regionu	 skąd	 czerpiemy	 cenne	 informacje	 są	
nasi	Seniorzy.	
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	Do	stowarzyszenia	należą	także	panowie	oraz	młodzież,	
która	chętnie	nam	pomaga	w organizowaniu	różnych	im-
prez,	za	co	z góry	bardzo	dziękujemy.	Nasza	miejscowość	
to	 historia	 naszych	 Ojców.	 Ułożyliśmy	 wiele	 piosenek	
o Marcinkowicach,	które	ciągle	uzupełniamy	nowymi	po-
mysłami.	 Jesteśmy	bardzo	dumni	 ,,żeśmy	 się	 tu	urodzili”,	
jak	brzmią	słowa	naszej	piosenki:

,,Tu my sie rodziuły, tu się wychowały,
 I tu nasyk łojców zwycaje poznali.
 Jak kochać łojcyzne, uwozać na wroga,
 Sacunku do ludzi, miłości do Boga”.

Autor:	Stowarzyszenie	,,KGW”	Marcinkowice

Należy	szanować	to	co	mamy	i kogo	spotykamy	na	swej	
drodze.	

Stowarzyszenie	,,KGW”	Marcinkowice
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Zmienione zasady w zakresie konkurencyjnego 
trybu wyboru wykonawców PROW

W  związku	 ze	 zmianą	 art.	 43a	 ustawy	 z  dnia	
20	lutego	2015	r.	o wspieraniu	rozwoju	obszarów	
wiejskich	 z  udziałem	 środków	 Europejskiego	

Funduszu	Rolnego	na	rzecz	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	
w ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	
2014	–	2020	informujemy,	że	nastąpiła	zmiana dotycząca 
konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań uję-
tych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji.	

Najważniejsze zmiany wprowadzane w  przepisach 
dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonaw-
ców to	(obowiązują od 21 lutego 2018 r.):
 ■ Zwiększenie	 progu,	 od	 jakiego	 obowiązują	 zasady	 kon-
kurencyjności	z 20 tys. zł	do	równowartości	30 tys. euro,	
beneficjenci	nie	 są	 zobowiązani	do	 stosowania	przepisów	
o zamówieniach	publicznych	do	ponoszenia	kosztów	kwa-
lifikowalnych,	jeżeli	wartość	netto	danego	zadania	ujętego	
w zestawieniu	 rzeczowo	–	finansowym	operacji	nie	prze-
kracza	kwoty	określonej	w art.	4	pkt.	8	ustawy	pzp	według	
średniego	kursu	złotego	w stosunku	do	euro	określonego	
w przepisach	wydanych	na	podstawie	art.	35	ust.	3	ustawy	
pzp	obowiązującego	w dniu	ustalenia	wartości	tego	zadania,
 ■ umożliwienie	podmiotom	ubiegającym	 się	o przyzna-
nie	 pomocy	 lub	 pomocy	 technicznej	 oraz	 beneficjen-
tom	 PROW	 2014–2020	 ustalania	 jednego	 kryterium	
oceny	ofert	ceny	lub	kosztu,
 ■ doprecyzowanie	zależności	pomiędzy	przepisami	o kon-
kurencyjności	a przepisami	o zamówieniach	publicznych	
poprzez	wyłączenie	stosowania	zasady	konkurencyjności	
w przypadku	dobrowolnego	zastosowania	konkurencyj-
nych	trybów	udzielania	zamówienia	publicznego,
 ■ określenie	 terminu,	 w  jakim	 należy	 dokonać	 ustalenia	
wartości	 zadania	 ujętego	w  zestawieniu	 rzeczowo-finan-
sowym	operacji	–	regulacja	analogiczna	jak	obowiązująca	

w przepisach	o zamówieniach	publicznych	–	nie	wcześniej	
niż	3	miesiące,	 a w przypadku	zadań	dotyczących	robót	
budowlanych	–	6	miesięcy,	przed	dniem	udostępnienia	za-
pytania	ofertowego	albo	–	gdy	nie	udostępniono	zapytania	
ofertowego	–	przed	dniem	zawarcia	umowy	z wykonawcą,
 ■ doprecyzowanie	 sposobu	 postępowania	 w  przypad-
ku,	 gdy	 w  wyniku	 przeprowadzonego	 postępowania	
w sprawie	wyboru	wykonawcy	danego	zadania	ujętego	
w  zestawieniu	 rzeczowofinansowym	nie	ma	możliwo-
ści	wyboru	najkorzystniejszej	oferty	–	w takiej	sytuacji	
podmiot	ubiegający	 się	 o przyznanie	pomocy	 lub	po-
mocy	technicznej	oraz	beneficjent	może	zawrzeć	umo-
wę	na	wykonanie	tego	zadania	z wybranym	przez	siebie	
wykonawcą,	niepowiązanym	osobowo	lub	kapitałowo,
 ■ uregulowanie	sposobu	postępowania	w sytuacji,	gdy	wy-
konawca	wybrany	w wyniku	przeprowadzonego	postę-
powania	w sprawie	wyboru	wykonawcy	danego	zadania	
ujętego	 w  zestawieniu	 rzeczowo-finansowym	 operacji	
uchyla	 się	 od	 zawarcia	 umowy	 na	wykonanie	 tego	 za-
dania	–	w takiej	sytuacji	podmiot	ubiegający	się	o przy-
znanie	pomocy	lub	pomocy	technicznej	oraz	beneficjent	
może	zawrzeć	umowę	z wykonawcą,	którego	oferta	była	
kolejną	najkorzystniejszą	spośród	pozostałych	ofert,	bez	
przeprowadzania	ponownego	postępowania,
 ■ rozszerzenie	 zakresu	 delegacji	 do	wydania	 rozporządze-
nia,	określonej	w art.	43a	ust.	6	ustawy	PROW	2014–2020,	
o  warunki	 wyboru	 wykonawcy	 danego	 zadania	 ujętego	
w zestawieniu	rzeczowo-finansowym	operacji	w przypad-
ku	braku	możliwości	wyboru	najkorzystniejszej	oferty.

Więcej	informacji:	
http://www.prow.malopolska.pl/download/prow/o-progra-

mie/pobierz-poradniki-i-publikacje/2018/02/Zmienione_zasa-
dy_w_zakresie_trybu_konkurencyjnego-09.02.2018.pdf
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SŁONECZNA – PASIEKA ROKU Z NAŚCISZOWEJ

Pszczoły	zawsze	były	ważną	i nie-
odłączną	 częścią	 ekosystemu.	
Albert	Einstein	twierdził,	że	bez	

pszczół	 człowiek	 zakończy	 swą	 eg-
zystencje.	Aby	 tak	 się	nie	 stało	wielu	
wielbicieli	miodu	z pokolenia	na	po-
kolenie	przekazuje	najlepsze	 techniki	
pszczelarstwa.	W naszym	regionie	po-
wstaje	wiele	rodzajów	miodu	zważyw-
szy	 na	 warunki	 klimatyczne,	 topo-
graficzne	 ukształtowanie	 terenu	 oraz	
występującą	 tutaj	 roślinność	 wybór	
jest	naprawdę	duży.	Tak	trudną	sztukę	
trzeba	 sowicie	nagradzać,	dlatego	 też	
wielu	pszczelarzy	otrzymuje	nagrody/
wyróżnienia.	W  naszym	 regionie	 też	
nie	brakuje	 laureatów,	 jednym	z nich	
jest	Pan	Piotr	Czernecki	mieszkający	
w Naściszowej.	Od	2010	roku	zajmu-
je	się	hodowlą	pszczół	w swej	pasiece	
Słoneczna.	W grudniu	zdobył	I nagro-
dę	w corocznym	konkursie	na	Pasiekę	
Roku,	 przyznawaną	 przez	 Karpacki	
Związek	Pszczelarzy	w Nowym	Sączu.	
Pan	 Piotr	 zawodowo	 pracuje	 w  Za-
kładzie	 Ubezpieczeń	 Społecznych,	
natomiast	po	pracy	zajmuje	się	swoim	
hobby.	 Miłość	 do	 owadów	 odziedzi-
czył	po	swoim	dziadku.	

– Mój dziadek mieszkał w Limano-
wej. Miał tam 80 pni. Pamiętam z dzie-
ciństwa, jak zajmował się pszczołami 
i  wybierał miód. Miałem 9 lat, kiedy 
dziadek zmarł, a zainteresowanie taką 
działalnością jakoś samo przyszło – 
opowiada	 pan	 Piotr,	 który	 w  swym	
arsenale	 posiada	 35	 uli	 typu	 wielko-
polskiego	i trochę	warszawskich

Do	 Konkursu	 na	 Pasiekę	 Roku	
zgłoszonych	zostało	12	pasiek	z  tere-
nu	Karpackiego	Związku	Pszczelarzy.	
Pasieki	 podzielone	 zostały	 na	 cztery	
kategorie:	 Pasieki	 małe	 –	 do	 20	 pni	
pszczelich,	Pasieki	średnie	–	do	40	pni	
pszczelich	i pasieki	duże	–	powyżej	40	
pni	pszczelich.

Ule	 Pana	 Piotra	 wyróżniono	 pod	
względem	 stanu	 pasieki,	 jej	 położe-
nia	pod	względem	bezpieczeństwa	dla	
ludzi	 i  zwierząt,	 porządku	 i  higieny	
utrzymania.	 Komisja	 oceniała	 rów-
nież	 samego	 właściciela	 pasieki	 pod	
względem	kwalifikacji	pszczelarskich,	
zaangażowania,	 udziału	 w  szkole-
niach,	kursach,	samokształcenia	z  fa-
chowej	 literatury	 i  prasy	 o  tematyce	
pszczelarskiej	oraz	własnych	doświad-
czeń	i kreatywnych	pomysłów	na	do-
skonalenie	technik	pszczelarskich.

– Ta nagroda to dla mnie duże wy-
różnienie –	 dodaje	 pan	 Piotr,	 który	
uważa,	 że	 bez	 pszczół	 nie	 będziemy	
w  stanie	 prawidłowo	 funkcjonować	
w ekosystemie.	

Zwycięzcy	 gratulujemy	 i  życzymy	
kolejnych	nagród.Pan	Piotr	Czarnecki,	laureat	nagrody
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SMAKI KORONY SĄDECKIEJ

MAZUREK SEROWY

Składniki na ciasto:
3 szklanki mąki; 25 dag masła; Szklanka cukru; 2 jaja,  

2 łyżki miodu; 2 łyżki mleka; łyżeczka sody; cukier waniliowy.

Składniki na masę:
1 kg sera; 15 dkg masła; 6 jaj; 1 szklanka mleka; 1 szklan-

ka cukru; 1 budyń waniliowy; 3 łyżki skórki pomarańczowej 
i dżemu morelowego, 1 cukier waniliowy; ciemna polewa.

Wykonanie ciasta;
Mąkę wymieszać z sodą, posiekać z masłem. Dodać po-

zostałe składniki, zagnieść ciasto. Podzielić je na 3 części, 
zawinąć w folię i schłodzić w lodówce. Każdą porcję rozwał-
kować na prostokątny placek grubości 0,5 cm, ułożyć w wy-
ścielonej papierem formie do pieczenia i piec 15 min w 180°C. 

Przygotowanie nadzienia:
Ser, jaja, masło umieścić w garnku, dodać cukier, cukier wa-

niliowy i podgrzewać. Gdy gorąca masa uzyska gładką kon-
systencję zdjąć z ognia i wymieszać ze skórką pomarańczową. 

Wystudzone placki posmarować dżemem, przełożyć go-
rącą masą serową. Gdy mazurek wystygnie, polać go polewą 
czekoladową i odstawić, by polewa zastygła. Smacznego.

SZPINAKOWA BABA

Składniki:
100 g szpinaku z mrożonki (lub świeżego jeśli ma się go 

pod ręką) - rozmrożonego i odsączonego z wody, 180 g mąki 
tortowej, 150 g cukru drobnego do wypieków, 2 łyżeczki 
cukru wanilinowego, 100 ml oleju rzepakowego, 2 jajka, 2 
łyżeczki proszku do pieczenia, sok z połowy cytryny, polewy 
z białej i deserowej czekolady, trochę masła i bułki tartej do 
wysypania formy.

Sposób przygotowania:
Szpinak łączę z sokiem z cytryny i olejem, a następnie 

blenduje na gładką papkę. Ucieram jajka i cukier z cukrem 
waniliowym na puch. Później do tego puchu dodaję po trochu 
papkę szpinakową i miksuję. Na końcu łączę mąkę z prosz-
kiem do pieczenia i wsypuję do miski z masą, mieszając szybko 
łyżką lub mikserem na najniższych obrotach - krótko, tylko 
do połączenia składników. 

Formę do pieczenia natłuszczam i wysypuję bułką tartą. 
Wlewam ciasto i piekę w temperaturze ok. 180 stopni C. 
przez 30-40 minut (do suchego patyczka). Studzę babkę, 
a następnie dekoruję.  Zdrowo i smacznie! :)

ŻUREK NA SERWATCE

Składniki:
2 litry serwatki; 20 dkg boczku wędzonego lub kiełbasy; 

2 łyżki suszonych warzyw; 2 ząbki czosnku; ugotowane jajka.

Przygotowanie:
Serwatkę, pokrojony boczek lub kiełbasę i suszone wa-

rzywa zagotować. Pogotować to 5 minut, dodać  pół szklanki 
śmietany 30% wymieszanej z łyżką mąki. Pogotować wszyst-
ko chwilę i doprawić do smaku solą, pieprzem oraz majeran-
kiem. Dodać ugotowane jajka przekrojone na pół. Smacznego.

KGW PTASZKOWA
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MAZUREK MIODOWY

Składniki na ciasto:
3 szklanki mąki, 1 szklanka cukru, 2 jaja, 2 łyżki miodu, 3 

łyżki gęstej śmietany, 1 łyżeczka sody, 50g margaryny

Krem: 
2 słoiczki powideł śliwkowych, 2 łyżki kakao, 5 łyżek 

cukru

Dekoracja:
100g mlecznej czekolady, owoce kandyzowane i rodzynki, 

płatki migdałowe, orzechy włoskie , wiórki kokosowe.

Wykonanie:
Z podanych składników zarobić ciasto, podzielić na dwie 

części. Rozwałkować i wyłożyć do jednakowych form. Placki 
piec w 180°C po 20-25 min. 

Powidła wyłożyć do rondla, dodać cukier i kakao, goto-
wać 5 min. 

Gorące wylać na placek, przykryć drugim, docisnąć.
Czekoladę roztopić w kąpieli wodnej (na parze), ozdo-

bić ciasto. Gdy polewa lekko stężeje udekorować bakaliami 
i wiórkami.

BABKA CYTRYNOWA

Składniki:
125g mąki pszennej, 125g mąki ziemniaczanej, 1 łyżeczka 

proszku do pieczenia, 250g mas³a , 250g cukru pudru, ½ laski 
wanilii, 4 jajka, 1 ³yæeczka utartej skórki cytrynowej, 200g 
bakalii

Lukier: 
białko + 3 łyż. cukru pudru utrzeć na gładką masę

Wykonanie:
Wymieszać obydwa rodzaje mąki z proszkiem do pieczenia.
Masło utrzeć z cukrem i wanilią na puszystą masę. Ucie-

rając dodawać stopniowo jajka, skórkę cytrynową i mąkę. 
Gdy składniki się połączą włożyć bakalie i ciasto do wy-
smarowanej formy. Piec do 1 godziny w piekarniku do 180°C.

Gdy babkę wyłożymy i będzie wystudzona udekorować 
lukrem i bakaliami.

MAZUREK Z SUSZONĄ ŚLIWĄ

Składniki na ciasto:
2 szklanki mąki tortowej, 1 szklanka cukru pudru, 3 żółt-

ka, kostka masła lub margaryny, 2 łyżki śmietany

Wykonanie ciasta:
Z podanych składników zagniatamy ciasto, następnie 

schładzamy przez pół godziny. Rozwałkowujemy na wielkość 
brytfanki, ciasto nakłuwamy widelcem i pieczemy na złoty 
kolor. 

Składniki na masę:
Słoik powideł, 10dag suszonek śliwy, rodzynki, morele, 

orzechy do dekoracji.

Wykonanie masy:
Rodzynki dokładamy do powidła rozpuszczonego w rondlu, 

śliwy i morele kroimy na drobne cząstki i dokładamy do powi-
dła. Gorącą masą smarujemy placek. Smacznego

KGW KLĘCZANY
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WYDARZENIA SPOŁECZNO-KULTURALNE 
NA OBSZARZE LGD

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

Gmina Chełmiec:

 ■ W  kwietniu	 2018	 roku	 w  Hali	 Sportowej	 przy	

Szkole	Podstawowej	w Świniarsku	odbędą	się	Eli-

minacje	do	Mistrzostw	Polski	Modeli	RC	zdalnie	

sterowanych
 ■ Maj	2018	-		„Witaj	majowa	jutrzenko	-	Święto	Kon-

stytucji	3	maja”	-	Konkurs	historyczny	pod	patro-

natem	 Wójta	 Gminy	 Chełmiec,	 odbywający	 się	

co	dwa	lata,	skierowany	do	szkół	z  terenu	Gminy	

Chełmiec.	Polega	na	przedstawieniu	w formie	ape-

lu,	 akademii,	 widowiska,	 wieczornicy,	 programu	

poetyckiego,	 treści	 związanych	z historią,	działal-

nością	i ideą	Sejmu	Wielkiego,	który	3	maja	1791	

roku	 uchwalił	 pierwszą	 w  Europie,	 a  drugą	 na	

świecie	Konstytucję.

 ■ W miesiącu	Maj/Czerwiec	 2018	odbędzie	Gmin-

ny	Dzień	Dziecka,	kompleks	sportowy	przy	Szkole	

Podstawowej	w Chełmcu	–	rolkowisko	/lodowisko,	

orlik.	Szereg	zawodów,	konkursów,	zabaw	i atrakcji	

dla	najmłodszych	uczestników	zabawy	i nie	tylko.	

 ■ Maj/Czerwiec	 2018	 będą	miały	miejsce	Mistrzo-

stwa	Pływackie	w Gminie	Chełmiec

 ■ W miesiącu	czerwcu	2018	roku	odbędzie	się	Dzień	

dziecka	na	basenie	Aqua	Centrum	Chełmiec

Gmina Kamionka Wielka:

 ■ 03-06	 kwiecień	 2018	 roku	 w	 Kamionce	Wielkiej	

odbędzie	się	wystawa	prac	plastycznych	pt.	„S
mog	

nas	zabija”

 ■ 18	 kwiecień	 2018	 w	 Kamionce	 Wielkiej	 będzie	

miał	miejsce	Gminny	Konkurs	Recytatorski

 ■ 09	maja	2018	roku	w	Kamionce	Wielkiej	planowa-

ne	jest	wydarzenie	„Laurka	dla	Mamy”

 ■ 29	maja	 2018	 roku	 w	 Kamionce	Wielkiej	 będzie	

miał	miejsce	Dzień	Dziecka

 ■ 24	maja	2018	 roku	w	miejscowości	Mystków	od-

będą	się	Prezentacje	Artystyczne	Szkół	-	PAS’2018

 ■ 24	maja	 2018	 roku	 w	 Kamionce	Wielkiej	 będzie	

miał	miejsce	Dzień	Rodziny

Gmina Grybów:
 ■ W maju	w miejscowości	Ptaszkowa	będzie	miała	miejsce	 „Majówka	 pod	 Jaworzem”	 -	 impreza	kulturalna	 połączona	 z  występami	 zespołów,	degustacją	potraw.	Organizatorem	jest	Parafialny	Klub	Sportowy	„Jaworze”	w Ptaszkowej ■ 09	 maja	 2018	 roku	 w  miejscowości	 Cieniawa	odbędą	 się	 obchody	 100	 lecia	 Odzyskania	przez	 Polskę	 Niepodległości	 -	 Festyn	 połączony	z występami	zespołów,	rekonstrukcją	historyczną.	Organizatorem	 jest	 Filia	 Gminnego	 Ośrodka	Kultury	w Cieniawie ■ W Czerwcu	2018	roku	w miejscowości	Florynka	odbędzie	 się	 Noc	 Bibliotek	 -	 nocna	 obserwacja	nieba,	 pokazy	 związane	 z  gwiazdozbiorami	i  układem	 planetarnym.	 Organizator	Stowarzyszenie	 Flornikowa	 wczoraj,	 dziś,	 jutro	oraz	 Filia	 Gminnej	 Biblioteki	 Publicznej	 we	Florynce

 ■ 24	 czerwca	 2018	 roku	w  Siołkowej	 odbędzie	 się	Powitanie	Lata	 -	 impreza	 związana	 z występami	zespołów	 artystycznych	 i  regionalnych,	degustacją	 kuchni	 regionalnej	 oraz	 zabawą	taneczną.	Organizator	Gminny	Ośrodek	Kultury	w Grybowie
 ■ W  czerwcu	 2018	 roku	 w  Grybowie	 będą	 miały	miejsce	 Miejsko-Gminne	 Zawody	 Sportowo-Pożarnicze.	 Drużyny	 z  Ochotniczych	 Straży	Pożarnych	 z  terenu	 Gminy	 Grybów	 i  terenu	Miasta	 Grybowa	 zmagają	 się	 w  następujących	konkurencjach:	 musztra,	 bieg	 sztafetowy,	ćwiczenie	 bojowe.	 Zawody	 są	 eliminacją	do	 zawodów	 pożarniczych	 powiatowych.	Organizatorem	jest	Gmina	Grybów	oraz	Miejsko	Gminny	Oddział	Związku	OSP	RP	w Grybowie

ZAPROSZENIE NA IMPREZY LOKALNE
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NA WESOŁO


Pani	pyta	Jasia:	
–	Jasiu	powiesz	jakieś	zdanie	w	trybie	oznajmującym?	
–	Koń	ciągnie	wóz.	
–	Brawo!	A	teraz	przekształć	to	zdanie	tak	aby	było	zda-

niem	rozkazującym.	
–	Wio!


Mąż	wybrał	się	z	żoną	do	dentysty.	
W	gabinecie	pyta:	
–	A	ile	pan	doktor	bierze	za	usunięcie	zęba?	
–	Ze	znieczuleniem,	czy	bez?	
–	Bez!	
–	Gratuluję	jest	pan	bardzo	dzielny!	
Mężczyzna	zwraca	się	do	żony:	
–	No	kochanie,	siadaj	na	fotelu!


Siedzi	zajączek	i	coś	pisze.	Podchodzi	wilk:
–	Zajączku,	co	piszesz?
–	Doktorat	o	wyższości	zajączków	nad	wilkami!
–	Ja	ci	zaraz!
I	za	zającem	w	krzaki.	Zakotłowało	się	i	wychodzi	po-

targany	wilk.
Za	nim	niedźwiedź:
–	Trzeba	się	było	zapytać,	kto	jest	promotorem!

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


Wraca	ze	szkoły	do	domu	Jasiu.	
–	Tato,	tato	pani	zadała	pytanie	i	tylko	ja	się	zgłosiłem.	
–	Tak?	Brawo,	a	jakie	to	było	pytanie?	
–	Kto	nie	odrobił	zadania	domowego?


Pani	na	lekcji	pyta	dzieci:	
–	Czy	macie	zwierzątka	w	domu?	
Ala	odpowiada:	
–	Mam	kota.	
Ela	mówi:	
–	Mam	psa.	
Pani	nagle	pyta	Jasia:	
–	A	ty	Jasiu	masz	jakieś	zwierzątko?	
Jaś	po	chwili	zastanowienia	dumnie	odpowiada:	
–	Ja	proszę	pani	mam	kurczaka	w	lodówce.
Pani	pyta	się	w	szkole:	
–	Gdzie	pracują	wasi	rodzice?	
Jaś	się	zgłasza	i	mówi:	
–	Mój	tata	wykłada	na	Uniwersytecie.	
–	A	co	wykłada?	
–	Kafelki!


Przed	 świętami	 wielkanocnymi	 zajączek	 odwiedzając	

niedźwiedzia	wręczył	mu	wielkanocną	pisankę.	Gdy	mi-
siek	wziął	ją	w	łapy,	pisanka	wybuchła.

Zajączek	patrzy	na	zdziwionego	niedźwiedzia	i	mówi:
–	Co	się	 tak	dziwisz?	Nigdy	nie	widziałeś	kinder-nie-

spodzianki?



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


