
Korony Sądeckiej
Magazyn Lokalny

W numerze:
 1. przykłady projektów zrealizowanych za pośrednictwem LGD
 2. przepis na zwycięskie żeberka w miodzie z kapustą zasmażaną
 3. zaproszenie na rekonstrukcję bitwy pod Marcinkowicami
 4. plan lekcji "Z Koroną Sądecką przez rok szkolny"
                                                                               ... i wiele innych atrakcji!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Gazetka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, Instytucja odpowiedzialna za treść gazetki: LGD "KORONA SĄDECKA" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi



Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer 
„Magazynu Lokalnego Korony Sądeckiej”, 
z nadzieją życzliwego przyjęcia. Znajdziecie 
w nim Państwo informacje na temat dziedzictwa 
obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”, ze 
szczególnym uwzględnieniem potencjału  
kulturowego oraz turystycznego. Magazyn będzie 
prezentował dobre praktyki w zakresie projektów 
zrealizowanych za pośrednictwem LGD. Będą w nim 
wywiady z twórcami lokalnymi, z Kołami Gospodyń 
Wiejskich, ze stowarzyszeniami, z Beneficjentami 
oraz innymi osobami, które w sposób czynny 
uczestniczą w kształtowaniu rozwoju obszarów 
wiejskich gmin Chełmiec, Grybów i Kamionka 
Wielka. W gazetce znajdą się również zapowiedzi 
wydarzeń społeczno-kulturalnych, informacje związane z bieżącą działalnością stowarzyszenia, 
z ogłaszanymi konkursami, prowadzonymi szkoleniami czy działaniami aktywizacyjnymi. 
Tworząc magazyn chcemy współpracować ze społecznością lokalną, stąd w każdym wydaniu 
umieszczony zostanie jeden artykuł przygotowany przez różnych przedstawicieli środowisk 
wiejskich. 
Czekamy na Państwa sugestie i liczymy, że nasz projekt „Magazyn Lokalny Korony Sądeckiej” 
znajdzie u Państwa uznanie i zostanie wpisany jako stała pozycja czytelnicza. Liczymy również 
na to, że będzie inspiracją do integracji społeczności lokalnej wokół wspólnych wartości. 

Życzymy miłej lektury
W imieniu Zarządu LGD
Prezes - Marcin Bulanda
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• Wieś Chełmiec należała do wiana Księżnej Kingi i przez stulecia należała do klasztoru klarysek w Starym Sączu.

• Marcinkowice przez stulecia należały do rodziny rycerskiej Marcinkowskich. Za czasów potopu szwedzkiego spalono 
tutejszy dwór. 5 grudnia 1914 r. doszło do słynnej „bitwy marcinkowickiej” dowodzonej przez samego Józefa 
Piłsudskiego. W Marcinkowicach  w 1940 r. ukrywał się Jan Karski, legendarny emisariusz Państwa Podziemnego.

• Pierwotna nazwa wsi Librantowej brzmiała Poręba Elbrantowa.

• Gmina Chełmiec jest najliczniejszą gminą wiejską w Polsce.

• Wieś Ptaszkowa była dwukrotnie zakładana. Pierwszy raz w 1336 roku za panowania króla Władysława Łokietka, drugi 
raz w1359 r.  już za rządów Kazimierza Wielkiego. Co roku  w Ptaszkowej odbywa się Spartakiada Dziecięca – Memoriał 
im. Romana Stramki i Zbigniewa Kmiecia.

• Florynka została założona w 1574 r. i była jedną z ludniejszych i  bogatszych wsi w okolicy, w XIX wieku liczyła ponad 
3000 mieszkańców.

• Herb gminy Kamionka Wielka przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus. Nawiązuje do starszej, używanej od końca 
XVIII do 2 połowy XIX wieku, pieczęci gminnej Kamionki Wielkiej oraz pieczęci wsi Królowa Polska.

• Królowa Polska powstała jako własność królestwa w starostwie sądeckim. Po osiedleniach wołowskich podzieliła się na 
dwie części: Królową Ruską i Królową Polską.

• Najstarszą wsią gminy jest Mystków założony przez wójta nowosądeckiego Mikołaja w 1324 roku na podstawie 
przywileju lokacyjnego króla Władysława Łokietka. Nazwa brzmiała dawniej Myslkow lub Mysłkow; powstała od 
staropolskiego imienia Mysłek.

Gmina Chełmiec

Gmina Grybów

Gmina Kamionka Wielka

Czy wiesz, że...                                         Czy wiesz, że...                                        Czy wiesz, że..



LGD „KORONA SĄDECKA” to stowarzyszenie Oprócz przeprowadzania naborów wniosków na 
powstałe z myślą o wzmacnianiu kapitału dofinansowanie zadań w ramach w/w działań LGD 
społecznego, publicznego i gospodarczego obszarów realizuje wiele ciekawych – z punktu widzenia 
wiejskich, a w szczególności gmin Chełmiec, Grybów rozwoju społeczności lokalnej – inicjatyw. Należą do 
i Kamionka Wielka. Pierwotna nazwa to nich:
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Chełmiec, 

- coroczne przeglądy kolęd i pastorałek obszaru LGD zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 13 
  a także przeglądy palm wielkanocnychlutego 2008 r.

- szkolenia i inne przedsięwzięcia edukacyjne: np. 18 sierpnia 2010 roku w poczet członków 
warsztaty dla wnioskodawców, szkolenie pn. Stowarzyszenia przyjęto dwie nowe gminy: Grybów 
„Gospodarstwo agroturystyczne do którego się oraz Kamionka Wielka. W związku z rozszerzeniem 

działalności LGD o nowe jednostki samorządu wraca – jak rozwinąć i wypromować gospodarstwo 
terytorialnego nastąpiła konieczność przyjęcia nowej agroturystyczne?
nazwy, wspólnej dla wszystkich trzech gmin. 

- udział w wydarzeniach kulturalnych oraz Od tamtej pory stowarzyszenie nosi nazwę LGD 
promocyjnych: Lato w Dolinie Kamionki, Biesiada "KORONA SĄDECKA".
u Bartnika, Imieniny Gminy Chełmiec, Małopolski 

„Obszar słynący z przedsiębiorczości mieszkańców, 
Przegląd Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego Kół atrakcyjny inwestycyjnie, ciekawe miejsce 
Gospodyń Wiejskich, Międzynarodowe Targi wypoczynku” to wizja,  która przyświeca 
Turystyki Wiejskiej AGROTRAVEL.podejmowanym przez LGD działaniom. Realizowane 

przedsięwzięcia ogniskują się wokół trzech głównych Działalność stowarzyszenia w ramach osi 4 LEADER, 
kierunków mających odzwierciedlenie w Lokalnej uzupełniana jest poprzez inicjatywy przyczyniające 
Strategii Rozwoju: rozwój biznesu i jego otoczenia, się do wzrostu szans edukacyjnych mieszkańców 
rozwój produktu regionalnego z uwzględnieniem obszarów wiejskich. Dobrym przykładem jest 
produktów turystycznych oraz wzrost standardu życia utworzenie i funkcjonowanie punktu przedszkolnego 
mieszkańców.

„Radosny Świat Przedszkolaka” w Klęczanach, 
LGD działa dzięki środkom Europejskiego Funduszu Przedszkola Integracyjnego „Bajkowa Kraina” 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Biczycach Dolnych czy przystąpienie w roli 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. partnera do projektu, którego celem jest wspieranie 
Środki przyznane lokalnej grupie działania to rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego 
pieniądze dla mieszkańca, stąd każdy zainteresowany 

i  rodzinnego poprzez utworzenie żłobka. 
realizacją projektów przyczyniających się do 

Na wszystkie z wymienionych projektów zrównoważonego rozwoju całego obszaru LGD 
stowarzyszenie pozyskało środki z Europejskiego „KORONA SĄDECKA”, zwiększenia ilości miejsc 
Funduszu Społecznego w ramach Programu pracy oraz wzrostu różnorodności gospodarczej ma 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie. 

2. Kim jesteśmy ?
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20 lipca 2014 r. na Rynku w Starym Sączu LGD Owoców „Pawłowski” ze Żbikowic („Smakołyki 

„KORONA SĄDECKA” wspólnie z KGW z  legendą”) 

z Florynki oraz KGW z Kąclowej uczestniczyła w 10 
- bundz w zalewie ziołowej dla Gospodarstwa 

kiermaszu półfinałowym Małopolskiego Festiwalu 
Rolnego Zbigniew Kochniarczyk z Łętowego, 

Smaku, organizatorem którego było Województwo 
- miód spadziowy Gospodarstwa pasiecznego Małopolskie. Celem plebiscytu był wybór najlepszych 

„Kószka” z Gródka nad Dunajcem.p r o d u k t ó w  i  p r o d u c e n t ó w  z  p o w i a t ó w :  

nowosądeckiego, limanowskiego oraz gorlickiego. 

Do czterech kategorii: „Ekologiczne przysmaki”, 

„Tradycyjne specjały”, „Smakołyki z legendą” oraz 

„Jak u mamy” zgłosiło się łącznie 20 wystawców. 

Produkt firmowany przez LGD „KORONA 

SĄDECKA” – żeberka w miodzie z kapustą 

zasmażaną (przygotowany przez KGW z Florynki) 

zajął I miejsce w kategorii „Jak u mamy”. Była to 

nagroda publiczności, stąd tym bardziej dziękujemy 

wszystkim, którzy oddali na nas swój głos. Laureaci 

konkursów wyłonieni w każdej kategorii zostali 

zaproszeni do udziału w kiermaszu finałowym, który 

odbył się 23-24 sierpnia 2014 r. w Krakowie.

Wśród pozostałych nagrodzonych potraw znalazły się 

następujące:

- pieczony pasztet z perliczki Jadwigi Krok z Białej 

  Niżnej (kategoria „Ekologiczne przysmaki”), 

- żur na kiszonych rydzach zabielany żentycą ze

Starego Domu Zdrojowego w Wysowej-Zdroju 

(„Tradycyjne specjały”),

- sok jabłkowo-marchwiowo-buraczany z Tłoczni 

3. Z bieżącej działalności

3.1. LGD „KORONA SĄDECKA” 

        laureatem półfinału Małopolskiego Festiwalu Smaku!
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26 czerwca 2014 roku LGD „KORONA SĄDECKA” dorobku na stoiskach i kiermaszach na płycie Rynku 

brała udział w VII Powiatowym Forum Organizacji Miasteczka. Na scenie wystąpiła Młodzieżowa 

Pozarządowych, które odbyło się w Miasteczku Orkiestra Dęta z Librantowej, która zaprezentowała 

Galicyjskim w Nowym Sączu. popularne utwory. Nasze stowarzyszenie także 

prezentowało swój dorobek za pomocą stoiska 

Podczas Forum uczestnicy dyskutowali na temat promocyjno-informacyjnego, wzbogaconego 

perspektyw rozwoju organizacji pozarządowych. o kulinarne specjały, przygotowane przez KGW 

Organizacje miały możliwość prezentacji swojego z Ptaszkowej.

1 maja 2014 r. pracownicy biura LGD „KORONA przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej, 

SĄDECKA” wraz ze stoiskiem promocyjno- zlokalizowano w Miasteczku Galicyjskim w Nowym 

informacyjnym uczestniczyli w IV Festiwalu Sączu. W ramach stoiska LGD panie z Koła Gospodyń 

i Targach ekonomii społecznej pn. „Ekonomia Wiejskich z Ptaszkowej przygotowały lokalne 

społeczna ze smakiem”. Wydarzenie zorganizowane przysmaki.

 Jak co roku LGD „KORONA SĄDECKA” gościła ze 
swoim stoiskiem na „Biesiadzie u Bartnika”, „Lecie 
w Dolinie Kamionki” oraz „Imieninach Gminy 
Chełmiec”. Stoiska były okazją zarówno do 
przekazania zainteresowanym mieszkańcom obszaru 
LGD informacji na temat możliwości pozyskania 
środków na realizację projektów przyczyniających się 
do rozwoju przedmiotowego obszaru, jak i integrację 
ze środowiskiem lokalnym. Wszystkie stoiska były 
wzbogacane o przysmaki Korony Sądeckiej, 
przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich 
z Kąclowej, Mystkowa oraz z Klęczan. Ponadto 
podczas każdej z imprez LGD prezentowała 
fotografie projektów infrastruktury swojego obszaru, 
powstałej dzięki dofinansowaniu w ramach osi 
4 Leader a także organizowało zabawy dla rodzin 
(układanie megapuzzli z widokami projektów 
zrealizowanych za pośrednictwem LGD). 
Raz jeszcze dziękujemy organizatorom za 
zaproszenie i miłe przyjęcie. 

Przypomnijmy: podczas Biesiady u Bartnika 
Stowarzyszenie Nasza Ziemia Grybowska 

Kamionki, Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce prezentowało dziedzictwo kulturowe i historyczne 
Wielkiej kultywował kulturę ludową poprzez obszaru LGD "KORONA SĄDECKA". W ramach 
prezentację młodych muzyków. Obydwa wydarzenia projektu Stowarzyszenie zorganizowało również 
były współfinansowane ze środków Osi 4 Leader konkurs potraw miodowych oraz plener malarski 
w ramach „Małych projektów”.i karykaturzystów. Natomiast podczas Lata w Dolinie 

3.4. LGD na lokalnych wydarzeniach promocyjno-kulturalnych

3.2. Forum Organizacji Pozarządowych

3.3. Festiwal i Targi ekonomii społecznej
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3.5. Posiedzenie Rady LGD

W związku z zakończonym 18 sierpnia 2014 roku 
naborem wniosków o dofinansowanie w zakresie: 
„Małe projekty”, „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie 
i rozwój mikoroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie 
w kierunku działalności nierolniczej”, 29 sierpnia 
2014 roku odbyło się posiedzenie Rady LGD 
„KORONA SĄDECKA”. Rada złożona z 21 osób – 
przedstawicieli różnych środowisk z gminy Chełmiec, 
Grybów oraz Kamionka Wielka - dokonała oceny 
złożonych wniosków w zakresie ich zgodności 
z Lokalną Strategią Rozwoju, tj. z określonymi w niej 
celami:

Następnie,wnioskom zgodnym z LSR, Rada 
przyznała punkty w oparciu o wskazane niżej kryteria:

z przeznaczeniem na dowolny cel służący wsparciu Informujemy wszystkie zainteresowane Koła 
stowarzyszenia na „starcie”.Gospodyń Wiejskich z terenu gmin Chełmiec, Grybów 

oraz Kamionka o nowej inicjatywie Województwa 
By uzyskać przedmiotowe wsparcie należy złożyć 

Małopolskiego. Mowa o programie „Grant na start”, 
wniosek do Zarządu Województwa Małopolskiego  na 

który ma na celu wsparcie stowarzyszeń zakładanych 
adres: Departament Rolnictwa i Geodezji, Urząd 

przez Koła Gospodyń Wiejskich. LGD „KORONA 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 

SĄDECKA” popierając tego typu przedsięwzięcia, 
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

zachęca Panie oraz Panów z KGW do podjęcia 
wyzwania. Idea jest taka, by na obszarze każdej gminy D o d a t k o w e  i n f o r m a c j e  m o ż n a  u z y s k a ć  
utworzyć jedno wspólne stowarzyszenie Kół w Departamencie Rolnictwa i Geodezji UMWM pod 
Gospodyń Wiejskich. Wówczas możliwe będzie numerem telefonu 12 63 03 580 lub drogą mailową pod 
uzyskanie grantu w wysokości 5 000 zł, adresem:  joanna.pierzchała@umwm.pl.

18 sierpnia 2014 r. LGD „KORONA SĄDECKA” gmin, instytucji kultury, parafii i związków 
z a k o ń c z y ł a  V I I I  j u ż  n a b ó r  w n i o s k ó w  wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych 
o dofinansowanie projektów w ramach następujących o statusie organizacji pożytku publicznego, 
działań: przeznaczone w szczególności na realizację 

projektów przyczyniających się do poprawy stanu 
- „Małe projekty”, tj. przedsięwzięć ukierunkowanych 

infrastruktury społeczno-kulturalnej obszaru LGD na rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, 
(kwota wsparcia do 500 tys. zł);zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego 

i historycznego, podnoszenie jakości życia czy 
- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – 

promocję i rozwój turystyki (kwota dofinansowania 
działanie ukierunkowane na rozwój gospodarczy 

do 50 tys. zł);
obszaru LGD poprzez tworzenie nowych miejsc 

- „Odnowa i rozwój wsi” – działanie adresowane do pracy (dofinansowanie od 100 tys. zł do 300 tys. zł);

1. Rozwój biznesu i jego otoczenia

2. Rozwój produktu regionalnego z uwzględnieniem 
produktów turystycznych

3. Wzrost standardu życia mieszkańców.

1. Innowacyjność projektu

2. Zasięg oddziaływania projektu (w przypadku 
wniosków w ramach „Małych projektów” oraz 
„Odnowy i rozwoju wsi”)

3. Udział partnerów w realizacji projektu 
(w przypadku wniosków w ramach „Małych 
projektów” oraz „Odnowy i rozwoju wsi”)

4. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych 
w wyniku realizacji projektu (w przypadku 
wniosków w ramach „Tworzenia i rozwoju 
mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowania 
w kierunku działalności nierolniczej”)

5. Status członka LGD

6. Zgodność z celami

7. Osiąganie wskaźników.

Więcej o naborze na stronie 7-9.

3.6. Start Gospodyń Wiejskich

3.7. Po naborach
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- „Różnicowanie w kierunku działalności  - w ramach działania „Małe projekty”: 8 wniosków na 
nierolniczej” – działanie adresowane do rolników, łączną wnioskowaną kwotę pomocy 330.042,03 zł 
szukających dodatkowych (poza rolnictwem) źródeł 

- w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”: dochodów (kwota wsparcia do 100 tys. zł).
1 wniosek na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 

Był to już ostatni nabór wniosków, stąd kwota, którą 48.946,00 zł 
dysponowała LGD była kwotą z oszczędności. I tak, na 

- w ramach działania „Tworzenie i rozwójdziałanie „małe projekty” przeznaczono – 182.196,21 
zł; na „Odnowę i rozwój wsi” – 48.946,67 zł, na mikroprzedsiębiorstw”: 2 wnioski na łączną 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – wnioskowaną kwotę 110.282,30 zł 
56.261,30 zł; natomiast na działanie „Różnicowanie 

- w ramach działania „Różnicowanie w kierunku w kierunku działalności nierolniczej” – 40.341,50 zł.
działalności nierolniczej” nie wpłynął żaden wniosek.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 11 wniosków, 
Poniżej prezentujemy listę ocenionych operacji:w tym:

lp. Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji
Data i godzina

złożenia wniosku

Wnioskowana
kwota 

pomocy

Zgodność
z LSR

Przyznane
punkty

1.

3.

6.

7.

5.

4.

2.

"Z pokolenia na pokolenie" - wydanie katalogu 

twórców obszaru LGD, malowanki edukacyjnej, 

utworzenie strony www oraz wykonanie gadżetów 

promocyjnych.

Promocja aktywnego trybu życia poprzez 

utworzenie ścieżki zdrowia i siłowni zewnętrznej 

w Królowej Górnej.

Lokalne Centrum Wolontariatu

Budowa siłowni napowietrznej wraz ze ścieżką 

sprawnościową małego strażaka.

"BIEG W KORONIE SĄDECKIEJ - inicjatywa 

aktywnej grupy działania"

Doposażenie szkółki muzykowania ludowego 

działającej przy OSP Librantowa w instrumenty 

muzyczne połączony z promocją muzyki ludowej 

podczas lokalnych imprez

Wykonanie kopii płaskorzeźby Wita Stwosza 

pt. "Modlitwa w Ogrojcu" do zabytkowego 

Kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Ptaszkowej, 

połączone z organizacją wystaw fotografii oraz 

seminariów a także z wydaniem albumu 

prezentujących lokalne dziedzictwo sakralne na 

przykładzie Kościoła i jego wnętrza.

Gminny Ośrodek 

Kultury w Chełmcu 

z siedzibą 

w Klęczanach

Gmina Kamionka 

Wielka

Grybowskie 

Stowarzyszenie 

Sportowe "WIST"

Regionalne Centrum 

Promocji i Rozwoju 

Doliny Królówki

Fundacja Sądecka

Ochotnicza Straż 

Pożarna 

w Librantowej

PARAFIA 

RZYMSKO-

KATOLICKA  

p.w. Imienia Maryi 

Panny

04.08.2014

godz. 8.00

18.08.2014

godz. 14.00

18.08.2014

godz. 14.15

13.08.2014

godz. 11.58

18.08.2014

godz. 10.40

18.08.2014

godz. 14.30

14.08.2014

godz. 12.36

37.277,76 zł

50.000,00 zł

50.000,00 zł

49.999,40 zł

37.236,08 zł

7.287,00 zł

40.041,79 zł

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

13,00

12,00

8,00

7,00

8,00

10,00

13,00

Lista ocenionych w ramach VIII naboru wniosków o przyznanie pomocy, na operacje w ramach działania „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: „Małe projekty”
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Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za trud Samorząd Województwa Małopolskiego. Natomiast 
związany z przygotowaniem projektu i życzymy w odniesieniu do działania „Tworzenie i rozwój 
powodzenia na kolejnych etapach oceny. W przypadku m i k r o p r z e d s i ę b i o r s t w ”  j e s t  t o  A g e n c j a  
działań „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
instytucją zatwierdzającą projekt do realizacji jest

Lista ocenionych w ramach VIII naboru wniosków o przyznanie pomocy, na operacje w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
z zakresu:„Odnowa i rozwój wsi”

lp. Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji
Data i godzina

złożenia wniosku

Wnioskowana
kwota 

pomocy

Zgodność
z LSR

Przyznane
punkty

1. Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy 

Chełmiec w miejscowościach Chomranice, Paszyn, 

Wielogłowy.

Gmina Chełmiec 08.08.2014

godz. 9.05

48.946,00 zł TAK 6,00

Razem wnioskowane dofinasowanie w ramach „Odnowy i rozwoju wsi”: 48.946,00 zł

Lista ocenionych w ramach VIII naboru wniosków o przyznanie pomocy, na operacje w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu: 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Projekty wybrane do finansowania

Projekty wybrane do finansowania ale nie mieszczące się w limicie dostępnych środków

Projekty niewybrane do finansowania

lp. Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji
Data i godzina

złożenia wniosku

Wnioskowana
kwota 

pomocy

Zgodność
z LSR

Przyznane
punkty

1.

2.

Wyposażenie lokalu oraz zakup samochodu 

spec ja l i s tycznego w ce lu  rozszerzenia  

dotychczasowej działalności o zakład produkcji 

pierogów w oparciu o stare regionalne przepisy oraz 

lokalne składniki wraz ze sprzedażą internetową co 

wpłynie na podniesienie konkurencyjności 

przedsiębiorstwa, promocję regionu oraz 

zwiększenie zatrudnienia

Rozszerzenie działalności poprzez zakup maszyn

i urządzeń

Pyzik Małgorzata 

Maria

Mróz Magdalena 

Łucja

18.08.2014

godz. 11.25

18.08.2014

godz. 14.24

56.261,30 zł

54.021,00 zł

TAK

TAK

9,00

1,00

Razem wnioskowane dofinansowanie w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”: 110.282,30 zł

8. Budowa placu zabaw w Boguszy.Gmina Kamionka 

Wielka

18.08.2014

godz. 14.10

49.200,40 zł TAK 5,00

Razem wnioskowane dofinansowanie w ramach „Małych projektów”: 330.042,03 zł

Legenda:
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Z przyjemnością informujemy, że w sierpniu 2014 atrakcyjnych turystycznie i kulturowo poprzez 
organizację przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych.roku, z sukcesem zakończono realizację projektu 

współpracy pn. „Perły Korony Beskidu Sądeckiego - 
W ramach zadania, 7-8 czerwca w czterech 

kraina, która łączy”. Przedmiotowe przedsięwzięcie miejscowościach naszego obszaru: Trzetrzewinie, 
było realizowano przez LGD „KORONA Ptaszkowej, Kamionce Małej i Nawojowej odbył się 
SĄDECKA” wspólnie ze Stowarzyszeniem Perły Wyszehradzki Festiwal Kultur. Uczestnicy festiwalu 
Beskidu Sądeckiego. Projekt swoim zasięgiem objął  mogli degustować lokalne przysmaki przygotowane 
9 gmin powiatu nowosądeckiego: Chełmiec, Grybów, przez Koła Gospodyń Wiejskich. Znalazły się wśród 

nich: Święconka, zupa wojskowa, pierogi z kapustą Kamionka Wielka, Nawojowa, Łabowa, Krynica, 
i serem, zupa fasolowa z zacierką, pierogi z kapustą Muszyna, Piwniczna, Rytro.
i mięsem, kurczak z ziołami, schab ze śliwką, pierogi 

Celem głównym projektu było wykreowanie z miętą, gołąbki z kaszą i sosami,  kapusta na 
wizerunku obydwu obszarów jako miejsc żeberkach.

3.8. Bo warto  współpracować …
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Festiwal był również okazją do wręczenia nagród odbywających się na terenie LGD oraz działalność 
zwycięzcom konkursu wiedzy o LGD. Cieszymy się, uzdrowiskową. Filmy są dostępne na stronie 
że działalność naszych stowarzyszeń staje się internetowej www.lgdkoronasadecka.pl oraz 

youtube.com. przedmiotem zainteresowania młodzieży. 

W ramach projektu wydano także płytę z udziałem 12 W ramach projektu został wyprodukowany cykl 
zespołów regionalnych z obszaru partnerskich LGD, f i l m ó w  p r o m u j ą c y c h  o b s z a r  L G D  o r a z  
na której zaprezentowano dorobek Lachów Sądeckich Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego, w sposób 
i Czarnych Górali. nowoczesny i kompleksowy przedstawiający ofertę 

turystyczną naszego obszaru. Cykl składa się z filmów 
Całkowita wartość projektu to 283 548,60 zł.

podzielonych tematycznie, ze względu na 
atrakcyjność turystyczną, walory przyrodnicze a także Projekt był współfinansowany ze środków Programu 
możliwości aktywnego wypoczynku w ciągu całego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 r.,  
roku. Zaprezentowano również ofertę gospodarstw oś IV Leader, działanie 421 „Wdrażanie Projektów 
agroturystycznych, kalendarium imprez stałych Współpracy”.
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celów, który przyświeca działaniom LGD „KORONA 

SĄDECKA”. Stąd poniżej prezentujemy przykłady 
Poprawa jakości życia mieszkańców gmin Chełmiec, projektów z zakresu infrastruktury społeczno-kulturalnej, 
Grybów oraz Kamionka Wielka to jeden z głównych zrealizowanych przez gminy naszego obszaru.

4. Dobre praktyki

Realizacja projektu polegała na zakupie i montażu lamp w poprawie jakości życia mieszkańców. Przedmiotowy 

hybrydowych, generujących za pomocą solarów energię projekt zakończył się więc wypracowaniem 

elektryczną. Kiedy słońce przestaje świecić a pojawia się innowacyjnego rozwiązania, ukierunkowanego na 

wiatr to potrzebną energię dostarczają siłownie wiatrowe wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Tego typu 

umieszczone na samym szczycie słupa. Lampy znacznie inicjatywa zyskała uznanie Samorządu Województwa 

poprawiają bezpieczeństwo mieszkańców gminy Małopolskiego, który w ramach konkursu „Przyjazna 

Chełmiec, gdyż oświetlają miejsca takie jak: przejścia dla Wieś” przyznał Gminie Chełmiec 2 miejsce w kategorii  

pieszych przy szkołach, skrzyżowania dróg gminnych najlepsze inicjatywy z zakresu infrastruktury, 

przydrożne krzyże i kapliczki. Montaż lamp w 22 zrealizowane na obszarach wiejskich na terenie 

miejscowościach Gminy Chełmiec wpłynął również na Województwa Małopolskiego dzięki wsparciu Funduszy 

poprawę wizerunku Gminy, a ta ma odzwierciedlenie Europejskich.

Wnioskodawca: Gmina Chełmiec

Tytułem projektu: Montaż oświetlenia w miejscowościach Gminy Chełmiec

Wartość całkowita projektu: 899 828,89 zł

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł
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Projekt polegał na budowie w miejscowości Binczarowa kondycji fizycznej. Kompleks boisk sportowych daje 

kompleksu sportowego w postaci: boiska ze sztuczną szansę młodym osobom ukierunkować się na wiele 
nawierzchnią do piłki siatkowej i koszykowej, boiska do dyscyplin sportowych. Naturalnym celem realizacji 
piłki nożnej ze sztuczną trawą, czterotorowej bieżni projektu była lepsza promocja gminy oraz wzmocnienie 
tartanowej wokół boiska, stanowiska do skoku w dal, samoświadomości przynależności mieszkańców 
stanowiska do pchnięcia kulą, widowni na 40 miejsc oraz miejscowości do małej ojczyzny, jaką jest Binczarowa. 
parkingu dla osób niepełnosprawnych. 

Wybudowanie boisk sportowych oraz bieżni 

Dodatkowo wykonano prace związane z przebudową l ekkoa t l e tyczne j  w  ocen ie  dz ia ł a j ących  

is tniejącego  ogrodzenia,  montażem lamp  w Binczarowej instytucji i grup społecznych przyczyniło 

oświetleniowych, zadaszeniem nad wejściem do się w dużej mierze do aktywizacji środowiska 

budynku szkoły, przebudową i rozbudową kanalizacji społecznego. Posiadana na odpowiednim poziomie baza 

deszczowej. Realizacja inwestycji umożliwiła sportowa umożliwia prowadzenie treningów, 

zwiększenie dostępu wszystkim mieszkańcom do organizowanie zawodów i różnego rodzaju rozgrywek 

nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sportowo- cyklicznych. Ponadto wybudowane boiska stanowią 

rekreacyjnej, tym samym przyczyniła się do zaplecze pozwalające zorganizować imprezy kulturalne 

zagospodarowania czasu wolnego oraz poprawy oraz sportowe.

Wnioskodawca: Gmina Grybów

Tytułem projektu: Budowa Gminnego Centrum lekkoatletycznego w miejscowości Binczarowa

Wartość całkowita projektu: 795 368,04 zł

Kwota dofinansowania: 473 831,00 zł
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Wnioskodawca: Gmina Kamionka Wielka

Tytułem projektu: Budowa obiektów małej architektury (placu zabaw) i remont boiska sportowego w Kamionce Wielkiej

Wartość całkowita projektu: 625 745,39 zł

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

W ramach operacji, wybudowano 2 place zabaw mieszkańców w zakresie właściwego zagospodarowania 
(górny i dolny), a także wyremontowano istniejące i spędzania wolnego czasu. Powstała infrastruktura 
boisko sportowe. W obiekcie znajdują się urządzania w dłuższej perspektywie czasowej wpłynie na poprawę 
zabawowe, takie jak: karuzele, kiwaki, domek, huśtawki, kultury fizycznej i zdrowotnej nie tylko mieszkańców, 
piaskownice, zjeżdżalnia, lokomotywa z wagonem. ale także turystów doceniających walory turystyczne 
Boisko sportowe, przed realizacją operacji miało Gminy Kamionka Wielka.
nawierzchnię bitumiczną i było wykorzystywane przez 
młodzież szkolną i dorosłych. Dzięki pozyskaniu 
dofinansowania ze środków UE, obiekt ten zmienił się 
nie do poznania. Przede wszystkim, boisko dostosowano 
do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkową oraz wykonano 
nową, bezpieczniejszą nawierzchnię z trawy 
syntetycznej. W obiekcie znajduje się również bieżnia 
i piaskownica do skoku w dal. Dodatkowo w celach 
bezpieczeństwa kompleks został ogrodzony. Realizacja 
inwestycji umożliwiła dostęp wszystkim mieszkańcom 
do infrastruktury społeczno-rekreacyjnej, której w tym 
rejonie brakowało. Posiadane obiekty umożliwiły 
realizację zadania polegającego na zaspokajaniu potrzeb 
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5. Dziedzictwo kulinarne

LGD: Kiedy Koło powstało, ile liczy członków, gdzie się na bazie miodu. Największym sukcesem był jednak udział 
Panie spotykają? w Małopolskim Festiwalu Smaku w Starym Sączu.

KGW: Koło Gospodyń Wiejskichw Florynce wznowiło W naszej wsi zorganizowałyśmy już Dzień Kobiet, Piknik 
swoją działalność w lutym 2014 roku. Panie, chcąc Rodzinny z okazji Dnia Dziecka i  Festyn Dożynkowy,  
dowiedzieć się jak najwięcej o kulturze, zwyczajach, wszystkie imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
sposobie żywienia w dawnych czasach na terenie wsi, Zdobyłyśmy już wiele: mamy naczynia stołowe i gliniane, 
gminy czy powiatu, ochoczo przystąpiły do pracy. sztućce, obrusy i serwety wyhaftowane przez nasze 
Zaczęły zbierać starodawne przepisy, przedmioty jak Panie, a zaczynałyśmy od zera. 
również opowiadania babć. Florynka to wieś 

LGD: Co macie Panie w planach?
"napływowa". Po wysiedleniu Łemków zaczęły 

KGW: Chcemy organizować różne pikniki czy festyny, przybywać do niej mieszkańcy okolicznych wsi bliższych
by tam przekazywać zdobytą wiedzę związaną i dalszych. Tym samym mieszały się różne zwyczaje 
z dziedzictwem kulinarnym. Zamierzamy również brać i kultury. Zamierzeniem KGW jest więc popularyzacja 
udział w podobnych imprezach organizowanych wiedzy – w formie łatwej i przyjemnej – na temat dawnej 
w okolicznych miejscowościach. Nie boimy się wyzwań, kultury i zwyczajów, zwłaszcza tych kulinarnych.Obecnie 
stąd chętnie nawiążemy współpracę z organizacjami koło liczy 34 osób. Przewodniczącą jest  Pani Marta 
zajmującymi się dawną kulturą i zwyczajami. Główczyk, zastępcą Pani Alicja Dyl-Skrabska, 

LGD: Co myślą Panie o założeniu stowarzyszenia Kół 
Gospodyń Wiejskich, które ułatwiłoby pozyskiwanie 
środków zewnętrznych na działania KGW?

KGW: Zdajemy sobie sprawę, że w sformalizowanej 
grupie łatwiej prowadzić pewne działania, stąd na pewno 
będziemy dążyć do założenia stowarzyszenia. 
Zastanawiamy się tylko, czy jednoczyć się na poziomie 
miejscowości, czy może zrobić coś wspólnie na terenie 
całej gminy.

LGD: Proszę na koniec podzielić się wrażeniami 
związanymi z uczestnictwem w Małopolskim Festiwalu 
Smaku.

KGW: Cieszymy się bardzo, że LGD „KORONA 
sekretarzem Pani Lucyna Gucwa a skarbnikiem Pani SĄDECKA” zaprosiła nas do współpracy, zwłaszcza że 
Urszula Pasoń. W czerwcu tego roku Pan Piotr Krok jesteśmy początkującym kołem. Sukces „żeberek 
Wójt Gminy Grybów oddał nam do dyspozycji w miodzie z kapustą zasmażaną” w Starym Sączu dodał 
pomieszczenie w obecnie remontowanej Świetlicy nam dodatkowych powodów do kontynuowania naszej 
Wiejskiej we Florynce i tam się spotykamy. działalności. Poprzez udział w Festiwalu Smaku, 

zarówno w półfinale, jak i w kiermaszu finałowym w LGD: Jakie działania do tej pory udało się Paniom 
Krakowie, wzbogaciliśmy się o nowe doświadczenie, zrealizować?
które na pewno zaprocentuje w przyszłości. 

KGW: Pierwszym naszym publicznym wystąpieniem był 
Musimy Państwu powiedzieć, że działania na rzecz konkurs Palm Wielkanocnych w Miasteczku Galicyjskim, 
swojego terenu dają niesamowicie dużo satysfakcji, stad gdzie podawałyśmy żurek z kiełbasą, następnie brałyśmy 
zawsze będziemy zachęcać do aktywności. Wtedy świat udział w konkursie potraw regionalnych w Ptaszkowej, 
wygląda naprawdę lepiej. a  nasze pierogi z kapustą i mięsem zdobyły wyróżnienie. 

W Stróżach zdobyłyśmy już 2 miejsce w konkursie potraw Dziękujemy za rozmowę

5.1. „Zaczynałyśmy od zera …” - WYWIAD Z KGW Z FLORYNKI

Poniżej przedstawiamy fragment wywiadu z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich z Florynki, które 

wspólnie z LGD uczestniczyły w Małopolskim Festiwalu Smaku.
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5.2. Smaki Korony Sądeckiej – życzymy smacznego!

5.2.1. Żeberka w miodzie

           z kapustą zasmażaną

5.2.3. Konfitura z pigwy

5.2.2. Sałatka z grzybów i warzyw

Składniki:

1kg pigwy

1/3 l wody

1 kg cukru

Sposób przygotowania:

Owoce umyć, obrać, usunąć gniazda nasienne, 

pokroić w paseczki, obgotować w małej ilości wody 

pod przykryciem. Gdy owoce zmiękną osączyć na 

plastikowym sicie i wrzucić na wrzący syrop 

przygotowany z wody i cukru. Gotować na wolnym 

ogniu, aż owoce staną się szkliste (usunąć 

szumowiny) ciągle mieszając. 

Wkładać gorące do słoików i od razu zakręcać. 

Nie pasteryzować. Doskonała konfitura na kanapki 

jak również do herbaty zamiast cytryny  - zawiera 

bardzo dużo witaminy C.
Kółko Rolnicze 

Koło Gospodyń Wiejskich w Mszalnicy

Składniki:

1 kg grzybów

1,5 szklanki oleju

3 cebule

3 pomidory

3 papryki

3 ząbki czosnku

1 łyżeczka przecieru pomidorowego

1/3 szklanki octu 10%

1 łyżeczka cukru

1 łyżeczka soli

ziele angielskie, liść laurowy, pieprz

Sposób przygotowania:

Grzyby ugotować do miękkości. Olej wlać do rondla, 

wrzucić pokrojoną cebulę następnie pomidory, 

paprykę i to wszystko razem pogotować do 10 minut. 

Gdy warzywa będą uduszone dołożyć grzyby, 

następnie 1 łyżeczkę przecieru pomidorowego, 

1/3szklanki octu 10%, 1 łyżeczkę cukru, 1 łyżeczkę 

soli, kilka ziaren ziela angielskiego, pieprzu, liścia 

laurowego, 3 ząbki czosnku. Pogotować 10 minut. 

Włożyć do słoików. Pasteryzować 15 minut.

KGW Klęczany

Składniki:

1500 g kapusty kiszonej

30 dag słoniny

20 dag boczku

2 łyżki mąki

1500 g żeberek

4 duże marchewki

4 średnie cebule

1/3 szklanki oleju

2 łyżeczki musztardy stołowej

5 łyżek miodu spadziowego lub lipowego

sól, pieprz, kminek.

Sposób przygotowania:

Kapustę płuczemy, odcedzamy, zalewamy zimną 
wodą i gotujemy ok. 1 godz. Słoninę i boczek kroimy 
w drobną kostkę, smażymy. Następnie dodajemy 
mąkę i robimy zasmażkę. Całość dodajemy do 
kapusty /jeżeli wody jest za dużo wycedzamy 
zostawiając niewielką ilość/ - gotujemy.  Należy 
dodać przyprawy do smaku. 

Żeberka nacieramy solą i pieprzem i zostawiamy na 

1 dzień. Robimy zalewę: marchewkę i seler ścieramy 

na grubej tarce, cebulę kroimy w cieniutkie paski, 

wszystko razem mieszamy dodając olej, miód, sól 

i pieprz -  wkładamy do żeberek, całość mieszamy 

i marynujemy 1 dzień. Następnie zawijamy żeberka 

po kilka porcji /3-4/ w folię aluminiową i pieczemy 

w piekarniku  ok. 2 godzin w temp. 180 stopni. 

Po upieczeniu wyjmujemy z foli i podajemy z kapustą 

zasmażaną.
KGW Florynka
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6. Wydarzenia społeczno-kulturalne
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Tegoroczna edycja Lata w Dolinie Kamionki miała przewodnim święta byli młodzi instrumentaliści 
niezwykle pomyślny przebieg. Stało się tak przede z trzech gmin: Chełmca, Grybowa i Kamionki 
wszystkim za sprawą wspaniałej pogody, chociaż Wielkiej. Większość z nich jest członkami szkółek 
ulewy z dwóch poprzednich dni wróżyły raczej muzykowania ludowego, prowadzonych przez 
powódź, niż słoneczną aurę. Masowy udział Powiat Nowosądecki. Duża część z nich zasila już 
mieszkańców gminy w imprezie wynikał również kapele w zespołach regionalnych działających na 
z atrakcyjnego programu, obecności wielu Sądecczyźnie. Powszechnie zaś wiadomo, 
wspaniałych zespołów, które zaprezentowały się na 

że potrzeby w tym zakresie są spore.
scenie w Kamionce Małej.

Po odśpiewaniu hymnu „Lata w Dolinie Kamionki” Było to Lato w Dolinie Kamionki w ramach projektu 
przez Renatę  Zaczyk,  imprezę o tworzył  „Organizacja imprezy oraz prezentacja młodych 
Wójt Gminy Kamionka Wielka Kazimierz Siedlarz,muzyków ludowych”. Tak więc  tym razem mottem

6.1. Tłumy na Lecie w Dolinie Kamionki
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życząc uczestnikom dorocznego święta wspaniałej niezwykle popularnej w naszej gminie - sprawiło, że 

roz rywki  i  wie lu  pozy tywnych  wrażeń .  koncert przerodził się w prawdziwy show; bawili się 

Warto wspomnieć, że swoją obecnością imprezę zarówno wykonawcy, jak też  tłumnie zgromadzona 

uświetnili Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego przed sceną widownia. Dlatego bisom nie było końca. 

dr Ryszard Poradowski, prezes Konspolu Kazimierz Profesjonalne nagłośnienie koncertu oraz znakomita 

Pazgan,  ks. prałat Stanisław Ruchała oraz ks. prałat aranżacja świetlna sprawiły, że każdy mógł się poczuć 

emeryt Stanisław Trytek. jak w prawdziwej sali koncertowej. Podczas pobytu 

„Lachersów” w Kamionce Małej odbyła się promocja 
Koncert rozpoczęła Orkiestra Dęta z Mystkowa, pod 

pierwszej płyty zespołu, a całość rejestrowała ekipa 
dyrekcja Józefa Kalisza i Mateusza Główczyka. 

małopolskiej telewizji.
Następnie tańczyli „Mali Mystkowianie” oraz Zespół  

Góralski „Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej. Ta część publiczności, która wytrwała do końca, mogła 

potańczyć na estradzie do północy, przy wspaniałej Sporą atrakcją  był popis serbskich tancerzy 

muzyce zespołu „Sami swoi” z Boguszy.z Lazarevac położonego 50 km od Belgradu. 

Przyjechali oni do Polski na zaproszenie  Zespołu 
W czasie tegorocznego „Lata…” można było 

Regionalnego „Mszalniczanie”. Oryginalne stroje 
degustować wspaniałe potrawy regionalne 

regionalne oraz żywiołowe bałkańskie tańce bardzo 
przygotowane przez KGW w Kamionce Wielkiej 

podobały się licznie zgromadzonej widowni. 
i Mystkowie. Swoje prace prezentowali twórcy ludowi  

W dalszej części wystąpił Zespół Regionalny 
z terenu gminy Kamionka Wielka i Piątkowej. 

„Mszalniczanie” z widowiskiem „Rękowiny”, 
Zachwycały wyroby pracowni artystycznej „Irma” 

oklaskiwanym zarówno przez widownie, jak też przez z Kamionki Wielkiej. LGD Korona Sądecka 
zaproszonych Serbów. przeprowadziło konkurs układania puzzli dla  chętnych 

rodzin biorących udział w imprezie.  Układanki Gwoździem programu tegorocznego Lata w Dolinie 
utworzyły fotografie urokliwych zakątków z terenu  Kamionki był jednak koncert Zespołu „Lachersi”. 
gmin: Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka. Warto przypomnieć, że zespół , który jest  finalistą 
Wiele propozycji dla milusińskich przygotowało telewizyjnego programu „Must be the music”, tworzy 
Stowarzyszenie „Sursum Corda” z Nowego Sącza.sześciu muzyków, a liderem jest Tomasz Jarosz 

pochodzący z Kamionki Wielkiej. Zarówno to, jak (materiał Gminnego Ośrodka Kultury 
i fakt, że „Lachersi” bazują na muzyce ludowej - w Kamionce Wielkiej)
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Jak co roku mieszkańcy Gminy Grybów dziękowali za prezentacji okazałych wieńców dożynkowych, tj. tzw. 

zebrane plony podczas Gminnych Dożynek, które „ośpiewania  wieńca  dożynkowego”, którą prowadziła 

w odbyły się w Krużlowej Wyżnej  w niedzielę 7 września. Pani Elżbieta Obrzut.

Barwny korowód dożynkowy z pięknymi wieńcami wraz 
Gospodarzem Dożynek był Pan Piotr Krok Wójt przedstawicielami samorządów i zaproszonymi 
Gminy Grybów, Starościną Pani Maria Gajkowska, 

parlamentarzystami przeszedł do Kościoła Parafialnego, 
Starostą Pan Marian Kostecki. Imprezę swoją 

gdzie o godzinie 11 odprawiona została uroczysta 
obecnością zaszczycili parlamentarzyści Pan 

Msza Święta dziękczynna w podziękowaniu za tegoroczne 
Stanisław Kogut Senator RP, Posłowie na Sejm 

zbiory. Mszę świętą w intencji rolników i ludzi pracujących 
Pan Andrzej Romanek oraz Pan Arkadiusz Mularczyk. 

na roli koncelebrował i homilię wygłosił Ks. Prałat 
W czasie prezentacji Panie z Kół Gospodyń Wiejskich 

Jan Główczyk z Rzymu. Podczas Eucharystii 
częstowały kołaczem, chlebem ze smalcem oraz 

przedstawiciele Samorządu Gminy Grybów, gospodynie 
kiszonymi ogórkami. Następnie na placu przy szkole 

Kół Gospodyń Wiejskich oraz strażacy z Ochotniczych 
w Krużlowej rozpoczęto wspólne biesiadowanie. 

Straży Pożarnych złożyli dary ołtarza. Po zakończeniu 
Dopisała zarówno pogoda, jak też humory licznie 

Mszy Św. na placu przy kościele grupy dożynkowe 
przybyłej publiczności.

z następujących miejscowości: Binczarowa, Cieniawa, 

Florynka, Gródek, Kąclowa, Krużlowa, Polna, Ptaszkowa, (materiał Gminnego Ośrodka Kultury 
Siołkowa,  Stara Wieś, Stróże oraz Wawrzka, dokonały w Grybowie)

6.2. „Plon niesiemy plon…” - dożynki w Gminie Grybów
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Czy wiesz ile barw ma zieleń? Chciałbyś usłyszeć 

ciszę? Dotknąć natury nieskażonej ręką człowieka? 

Przyjedź w magiczne miejsce – na końcu Polski, 

w powiecie grybowskim, dokładnie 7 km od Grybowa. 

Jeżeli szukasz ciszy - dobrze trafiłeś. Jeżeli lubisz sport - 

dobrze trafiłeś. Jeżeli pasjonują Cię zabytki 

i nietuzinkowe miejsca – dobrze trafiłeś. 

Czy wiesz, że… po tych terenach wędrował Jan Paweł II 

w 1957 roku. Dzisiaj przez Ptaszkową prowadzi  szlak 

turystyczny na wieżę widokową Jaworze, gdzie 

z górnego pomostu o wysokości ponad 15 metrów 

można podziwiać krajobraz ziemi grybowskiej. 

Umieszczono tam pamiątkową tablicę ze słowami 

Jana Pawła II: „Ja tam u was byłem. Pilnujcie mi tych 

szlaków”. Jaworze to jeden z punktów Małopolskiego 

Szlaku Papieskiego, biegnącego od Krakowa aż do 

Starego Sącza.

Czy wiesz, że płaskorzeźba w kościele p.w. Wszystkich 

Świętych w Ptaszkowej, przedstawiająca Modlitwę 

Chrystusa w Ogrojcu, któremu towarzyszą dwaj śpiący 

apostołowie, św. Piotr i Jan jest wykonana ręką samego 

mistrza - Wita Stwosza. Powstała w latach 90. XV w., 

przed wyjazdem Stwosza do Norymbergii. z większych imprez masowych w Małopolsce, średnio 

uczestniczy w niej około 700 osób. Latem klub Ptaszkowa ma 655 lat, to największe sołectwo w gminie 
organizuje zawody w strzelectwie.Grybów, liczy 841 domostw, 3315 mieszkańców.  

Może poszczycić się wieloma nowymi inwestycjami Mieszkańcy Ptaszkowej są dumni ze swojej 
zrealizowanymi dzięki zaangażowaniu mieszkańców, miejscowości. Warto podkreślić, że sołtys Marian 
na czele z sołtysem i władzami gminy -  między innymi Kruczek pełniący tą funkcję już 12 lat, otrzymał ostatnio 
sceną widowiskową wraz z zapleczem, kompleksem tytuł Najlepszego Sołtysa Małopolski 2013 roku 
rekreacyjnym, narciarskimi trasami biegowymi. pokonując 40 sołtysów z województwa małopolskiego. 
Wioska znana jest w świecie z kawałów i dowcipów Znalazł się również (jedyny z Małopolski) w gronie 
o sołtysie i mieszkańcach. Mieszkańcy zaś, traktując 13 laureatów kolejnego konkursu - tym razem rangi 
te anegdoty z przymrużeniem oka, urządzają coroczne ogólnopolskiej – otrzymując tytuł Sołtysa Roku 2013
konkursy humorystyczne, których tematem są oni i ich i list gratulacyjny od prezydenta Bronisława 
miejscowość. Komorowskiego.

Do Ptaszkowej przyjeżdżają  od lat amatorzy sportów Ptaszkowa to miejsce, gdzie możesz zanurzyć się 
zimowych. Jest wyciąg narciarski - orczykowy, w naturze, posmakować ciszy, zachłysnąć się pięknem 
o długości 450 m, z różnicą poziomów około 65 krajobrazu. W tym miejscu zatrzymuje się świat. W tym 
metrów, oświetlony, ratrakowany, sztucznie naśnieżany, miejscu odnajdujesz siebie. Tu rodzą się marzenia. 
przy wyciągu - bezpłatny parking. Dla miłośników Po prostu przyjedź.
narciarstwa biegowego są dostępne trzy trasy - 0,5 km, 

W imieniu mieszkańców
1,5 km i 5 km, częściowo oświetlone i bezpłatne. 

We wsi działa Klub Sportowy Jaworze, który organizuje Zaprasza Sołtys
zintegrowaną zimową spartakiadę dziecięcą- jedna Marian Kruczek

7. Głos społeczności

7.1. Zapraszamy do Ptaszkowej
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8. Pytania do redakcji

Szanowni Państwo, w naszym Magazynie prezentować będziemy pytania i odpowiedzi, 

z którymi spotykamy się najczęściej podczas swojej pracy. Część z nich dotyczy ogłaszanych przez nas naborów 

i możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów stowarzyszeń, przedsiębiorców itp., część związana jest 

z promocją obszarów wiejskich. Czekamy również na pytania naszych Czytelników. Prosimy o ich przesyłanie na 

adres: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl.

1. W jaki sposób możemy promować swoje 3. Z jakimi firmami lub stowarzyszeniami 

regionalne potrawy? współpracuje LGD? Czy można podjąć 

współpracę z Wami? 
Jednym ze skutecznych sposobów jest wpis na listę 

produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa LGD stara się współpracować ze wszystkimi, 
którzy chcą działać na rzecz rozwoju naszych i Rozwoju Wsi. W ten sposób zachowujemy 
gmin. Wśród członków naszego stowarzyszenia pamięć o lokalnych tradycyjnych potrawach 
znajduje się wiele firm m.in. Kongregacja i  chronimy starodawne przepisy przed 
Kupiecka, KSS Klęczany, Bank Spółdzielczy zapomnieniem. Na liście produktów lokalnych 
w Nowym Sączu. z Małopolski znajdują się m. in. sądeckie lody, 

suska sechlońska, kukiełka podegrodzka, jabłka Każda firma, która chce wspólnie promować 
łąckie, pierogi łomniczańskie, rosół polski, czy obszar i działać na rzecz gmin Chełmiec, Grybów 
wiśnicki  makaron domowy tradycyjny.  i Kamionka Wielka może zostać członkiem LGD, 
Na obszarze gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka wypełniając deklarację członkowską, która jest 
Wielka z pewnością znajdują się starodawne, dostępna na stronie  www.lgdkoronasadecka.pl
charakterystyczne potrawy, które warto by wpisać 

4. Czym LGD będzie się zajmowała w przyszłości? na listę produktów tradycyjnych.  

LGD działa w ramach Programu Rozwoju Co trzeba zrobić? Skontaktować się z biurem 
Obszarów Wiejskich. Określono już cele jakie ma LGD, które pomoże przy formalnościach 
realizować w przyszłości LGD. Należą do nich związanych z rejestracją. Należy pamiętać, 
m.in. rozwój przedsiębiorczości, tworzenie że możemy mówić o potrawie tradycyjnej, jeśli 
inkubatorów przedsiębiorczości, rozwój produktów 

wytwarzana była od co najmniej 25 lat, i okres ten 
lokalnych, zachowanie dziedzictwa lokalnego 

można udowodnić. Przykładowo relacjami osób 
rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej ale 

starszych, czy wzmiankach dotyczących danego także działania mające na celu budowę lub 
produktu (np. stare przepisy, receptury, oznaczenia, modernizację dróg lokalnych. Obszar działania 
w tym etykiety, cytaty z książek i z artykułów LGD jest  zakrojony na szeroką skalę.  
prasowych itp.). Najistotniejsze jest to, że nasza działalność musi 

odpowiadać potrzebom mieszkańców. Dlatego 
Serdecznie zachęcamy do zgłaszania produktów zachęcamy do udziału w organizowanych przez 
tradycyjnych. LGD wydarzeniach i zgłaszania Państwa pomysłów 

poprawiających jakość życia na obszarach 
2. Chcemy złożyć wniosek o dofinansowanie gmin Chełmiec, Grybów i Kamionka Wielka.
warsztatów dla dzieci. Co musimy zrobić? 

Niestety, za naszym pośrednictwem nie będzie już 

można składać wniosków o dofinansowanie. 

Środki na nabory już się skończyły, ale proszę się 

nie martwić kolejne rozdanie będzie w 2016 roku. 

Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Zachęcamy 

jednak do skontaktowania s ię  z  nami 

i przedstawienia swojego pomysłu, postaramy się 

wesprzeć Państwa inicjatywę. 
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Zasłyszane na ulicy  

Czym jest dla Ciebie LGD?

•Organizacją, która organizuje fajne imprezy

•Macie ciekawe publikacje

•LGD jest dla mnie grupą miłych i energicznych osób

•Jakiś sprzęt elektroniczny?

•Grupa osób spełniająca „marzenia” lokalnej społeczności

(Basia ze Stróż)

(Maciek z Nowego Sącza)

(Stanisław z Chomranic)

(Ania z Jaminicy)

(Piotrek z Nowego Sącza)

Dołącz do nas 
na facebooku Zapraszamy do współpracy
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