
Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia  
 „Gościniec 4 Żywiołów” za 2021r 

 

W  2021 roku Zarząd pracował w składzie: Renata Bukowska- prezes , Ewa Frosztęga- wiceprezes, Marcin- 
Zagól- wiceprezes, Paweł Paździora- wiceprezes. Przedstawiciele zarządu Pani Renata Bukowska 
obejmowała stanowisko kierownika biura,  pani Ewa Frosztęga pracowała jako specjalista ds. zarządzania 
środkami unijnymi PROW. W tym składzie Zarząd pracował od 2017 roku. 
W Radzie pracowało 13 osób- Ryszard Gonet, Małgorzata Chyczyńska, Piotr Piaskowski, Sylwia Ramenda , 
Wioletta Rupa , Antonii Sadzikowski, Magdalena Adamczyk, Renata Gonek- Mychal, Tadeusz Wilk, Wioletta 
Cach, Iwona Potoczak, Łucja Dragan, Agnieszka Kwiatek.  
 
Stowarzyszenie realizowało swoje cele w zakresie programu LEADER przez 
1. realizację projektu PROW 2014-2020  „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez 
realizację zarówno wdrażania LSR jak i aktywizacji i prawidłowego funkcjonowania biura oraz Rady czy 
Zarządu. W tym celu przygotowano Strategię  Rozwoju Lokalnego  na lata 2014-2020,  która w grudniu 
2015r została złożona do konkursu ogłoszonego przez Zarządu Województwa Małopolskiego na wybór LSR 
współfinansowanych ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-
2020.  Wniosek został zaopiniowany pozytywnie, obecnie jest  wdrażana na obszarze LGD G4Ż  ( nabory, 
aktywizacja, projekty  własne, projekty współpracy). 

  naborów wniosków w ramach działania LEADER – dla przedsiębiorców , granty, projekty współpr.  

 wywiązywanie się z celów prowadzonej działalności – realizacja zadań , dodatkowych projektów w 
tym realizacji umowy ramowej w ramach PROW w tym.  prowadzenie biura LGD 

 prowadzenie odpłatnej działalności stowarzyszenia w tym organizacja i prowadzenie przez prezes R. 
Bukowską szkoleń  

 prowadzenie szkoleń i doradztwa dla potencjalnych beneficjentów dotyczących  przygotowania i 
realizacji projektów 

 uczestnictwo w obradach  Rad Gmin należących do LGD G4Ż  

 współpraca z innymi LGD w ramach Federacji Małopolskich LGD 
 

2. prowadzenie wszelkich spraw związanych z inkubatorem kuchennym ( utrzymanie infrastruktury, 
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i korzystania z pomieszczeń . Kuchnia była 
wynajmowana producentom , rolnikom , ale głownie Spółdzielni Socjalnej Smaki Gościńca , która 
zatrudnia 8 osób z gmin LGD. Wynajmowana była sala szkoleniowa, prowadzone szkolenia dla 
organizacji  z zewnątrz. 

3. Współpraca ze Spółdzielnią Smaki Gościńca- podmiotu ekonomii społecznej powołanego przez 
stowarzyszenia Gościniec 4 Żywiołów oraz  stowarzyszenie „ Na Bursztynowym Szlaku”  

 
W ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność przeprowadzono: 
 
Stowarzyszenie Gościniec 4 żywiołów pozyskało dodatkowe środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Podwyższono budżet w ramach działania 19.2 ( wdrażanie – środki dla wnioskodawców) o 259 000,00 EURO, 
oraz w ramach działania 19.4 ( funkcjonowanie) o 31 080,00 EURO. Środki te będą przeznaczone na wspieranie 



przedsiębiorczości na obszarze Gościńca 4 żywiołów, jak również dla organizacji i samorządów. Dodatkowe 
środki zwiększyły kwoty przedsięwzięć: Przedsięwzięcie II.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym 
również firm branży  meblowej, obuwniczej i spożywczej oraz Przedsięwzięcie II.1.5     Rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury  rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej. Uroczyste przekazanie aneksów do umów przedstawicielom 
Lokalnych Grup Działania nastąpiło 8 listopada 2021 r.  Z powodu długiego procesu zmiany oraz zatwierdzania 
LSR odbyły się tylko 3 nabory wniosków : 

NABÓR NR 1/2021II.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczejw zakresie turystyki, w tym agroturystyki. 
Ogłoszone zostały Granty: 
NR 4/2021/G  Przed. I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i 
walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD 
NR 5/2021/G Przed. I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób 
niepełnosprawnych. 
 
W zakresie funkcjonowania LGD „Gościniec 4 żywiołów” w 2021 r. prowadzone były szkolenia i doradztwo 
dla beneficjentów, spotkania informacyjne  na terenie czterech gmin. W związku z panującą sytuacją 
związaną z Covid 19 w dużej mierze prowadzone były online: telefonicznie oraz mailowo . 
 
Promocja podczas imprez organizowanych przez LGD „Gościniec 4 żywiołów” przez panująca sytuację w 
dużej mierze była ograniczona. Z zachowaniem wszystkich restrykcji udało się  zorganizować: 
- 30 maja 2021r odbył się „Dzień Dziecka z Gościńcem 4 żywiołów” -  siedzibie stowarzyszenia 
przygotowano wiele atrakcji i konkursów dla dzieci, dzieci mogły z bliska zobaczyć sprzęt strażacki , 
skorzystać z przejażdżki zaoferowanej przez strażaków. 
- 22 czerwca 2021r. odbyło się oficjalne otwarcie  Letniej  kawiarenki   „Ziołowy Zakątek”  przy Inkubatorze 
Kuchennym . Doskonałe miejsce spotkań dla mieszkańców, stowarzyszeń, klubów jak i również gmin z 
terenu LGD gościniec 4 żywiołów.   
- 17 sierpnia  2021 r odbyło się „Kalwaryjskie spotkanie z astronomią” przy placu przed budynkiem Gościńca 
4 żywiołów.  Uczestnicy mogli zaspokoić ciekawość  odnośnie astronomii, oglądać planety niebieskie.  
- 4 grudnia 2021r. w Gościńcu  4 żywiołów odbyły się Mikołajki: warsztaty plastyczne "Bożonarodzeniowe 
ozdoby". Dzieci przygotowywały świąteczne ozdoby choinkowe, zorganizowano niespodzianki św. Mikołaja. 
- udział w Zimowym Festiwalu Anioł w Miasteczku 2021  - ze względu obostrzenia jakie panowały w 
obecnym czasiefestiwal przybrał nowy charakter, z zachowaniem wszystkich restrykcji 
 
Ponadto  Gościniec 4 żywiołów w 2021 pozyskał dofinansowanie na projekty :   

 pozyskano środki na realizację grantu pt.: Stworzenie zaplecza do organizacji warsztatów kulinarnych 
i edukacyjnych w ramach oferty  Centrum Kultury Kulinarnej  Gościńca 4 Żywiołów,  dzięki któremu 
powstało zaplecze przed budynkiem służące do organizacji warsztatów oraz do prowadzenia 
kawiarenki- wsparcie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem  
Małopolskiego Ośrodka  Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”  

 pozyskano środki w wysokości 10 tyś . zł na realizacje projektu dofinansowanego przez województwo 
Małopolskie pt” Romantycznie i anielskie festiwale Lanckorony” w ramach którego  podczas 
zorganizowanych 3 festiwali - Letnie Anioły, Romantyczna Lanckorona, Anioł w Miasteczku odbyło się 
9 warsztatów twórczych, koncerty , spacery tematyczne oraz wykonano 8 minutowy film promocyjny 
„ Romantyczne i Anielskie festiwale Lanckorony". 

 pozyskano 5 000,00zł w ramach konkursu „30 grantów na 30 lat bp w Polsce- w trosce  o przyszłość i 
zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recykling” zrealizowano 
projekt pt. „Dbamy o środowisko - zastosowanie działań zmniejszających zużycie zasobów wody i 
energii oraz redukcja produkowanych odpadów poprzez zastosowanie rozwiązań ekologicznych, 
edukacje, pokazanie dobrego przykładu”. W ramach działań zastosowano ekologiczne rozwiązania, 
zakupiono  filtry i perlatory do wody, kompostownik, lampy solarowe. Przeprowadzono 3 warsztaty 
edukacyjno-ekologiczne. 

Włączono się w  kilka  przedsięwzięć o charakterze promocyjnym  min: imprezy kulturalne promujące 
region  i produkty lokalne,dziedzictwo kulturowo – przyrodnicze i historyczne, wydarzenia sportowe. 


