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OD WYDAWCY

Drodzy Czytelnicy

Wraz z rozpoczęciem wakacji oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Magazynu Lokalnego 
Korony Sądeckiej. Za nami pół roku intensywnej pracy, realizacja zamierzonych działań oraz 
kolejne wyzwania. Realizacja zadań w  ramach projektów grantowych to działania, które 
z satysfakcją Państwu prezentujemy.

Obecne wydanie Magazynu będzie także okazją do przedstawienia działań jakie podejmujemy 
w ramach projektu współpracy pn. „Nasze Lokalne Dziedzictwo – poznaj, szanuj, rozwijaj!”. Ważną 
informacją dla Twórców Ludowych będzie zapewne fakt, iż w ramach tegoż projektu współpracy 
powstanie Forum Dialogu i  Współpracy Twórców Ludowych Korony Sadeckiej w  ramach 
powstającego Centrum Produktu Turystycznego i  Kulturowego Korony Sądeckiej w  Paszynie, 
o czym możecie Państwo przeczytać w dalszej części Magazynu. Za nami także Wyszehradzkie 
Festiwale Kultur oraz krótka fotorelacja z tych niecodziennych wydarzeń.

Rekrutacje do przedszkoli, projekt „Korona Sądecka dla młodych” to artykuły, które z pewnością 
przyciągną uwagę niejednego rodzica oraz osób chcących skorzystać z dotacji, staży czy też szkoleń.

Zachęcamy więc do lektury.
Zespół LGD 
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Co nowego w LGD?

Realizacja grantów oraz kolejne nabory

LGD	 „Korona	 Sądecka”	 jako	 pierwsza	 w	 wojewódz-
twie	małopolskim	podpisała	umowę	na	realizację	projek-
tu	 grantowego	 w	 zakresie	 Inicjatywy	 prośrodowiskowe.	

Dnia	8	czerwca	2018	roku	na	miasteczku	ruchu	dro-
gowego	w Chełmcu		odbyła	się	prelekcja	dla	młodzieży	
z szkół	podstawowych	w ramach	projektu		„Zakup	po-
jazdów	elektrycznych	oraz	prelekcja	na	 temat	ochrony	
środowiska”	 realizowanego	 przez	 Stowarzyszenie	 pro-
mocji	 i  Rozwoju	 Gminy	 Chełmiec.	 Podczas	 prelekcji	
uczniowie	dowiedzieli	się	jak	chronić	przyrodę	w życiu	

 k  Zadanie „Zakup pojazdów elektrycznych oraz prelekcje na temat ochrony środowiska” 
 realizowane przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec

Obecnie	 realizowane	 są	 przez	 grantobiorców	 3	 zadania.	
Poniżej	 przedstawiamy	 państwu	 fotorelację	 z	 wydarzeń,	
które	miały	miejsce.

codziennym	i jak	kształtować	swoją	postawę	proekolo-
giczną.	Uczestnikami	spotkania	byli		uczniowie	ze	szkół	
z terenu	obszaru	LGD.		Atrakcją	spotkania	była	możli-
wość	skorzystania	z elektronicznych	pojazdów	(rower-
ki	 elektryczne),	 które	doskonale	promują	 zdrowy	 tryb	
życia.	
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W	ramach	zadania	oferowane	są	następujące	formy	wsparcia:

 k  Zadanie „Organizacja zajęć prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD Korona  
 Sądecka” realizowane przez Fundację Nowa Galicja

 k  Zadanie „„Coś z niczego” – organizacja  
warsztatów twórczego recyklingu dla dzieci  
i młodzieży połączona z wykładem z ekodoradcą” 
realizowane przez Stowarzyszenie Razem dla Kul-
tury.

 ■ Zajęcia	dla	dzieci	z	zakresu	ochrony	środowiska	i	edu-
kacji	prośrodowiskowej

 ■ Zajęcia	 nauki	 gry	 w	 tenisa	 ziemnego	 –	 grupy	 max	
5-osobowe;	10	treningów		po	1	godzinie	zegarowej	każ-
dy	–	dla	każdej	grupy

 ■ Zajęcia	 teoretyczno-warsztatowe	 dla	 dzieci	 z	 zakresu	
zdrowego	odżywiania	i	edukacji	prozdrowotnej

 ■ Zajęcia	teoretyczno-warsztatowe	dla	rodziców	z	zakre-
su	zdrowego	odżywiania	i	edukacji	prozdrowotnej
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Kolejny	 projekt	 grantowy	w  trakcie	 realizacji	 dotyczy	
zakresu	Czas	wolny	dla	dzieci,	młodzieży	i seniorów.	W ra-
mach	tego	projektu	realizowane	są	do	września	br.	3	zada-
nia:	
 ■ Organizacja	 czasu	wolnego	 poprzez	wyjazd	 grupy	 se-
niorów	 do	 miejscowości	 Mielno	 Unieście	 realizowa-
ne	przez	Stowarzyszenie	Klub	Seniora	Pogodna	 Jesień	
w Librantowej.

 ■ „Od	bierności	do	aktywności”	–	Organizacja	czasu	wol-
nego	dla	seniorów	realizowane	przez	Towarzystwo	Mi-
łośników	Kamionki	Wielkiej.
 ■ „Dziecięca	Akademia	Kompetencji	Cyfrowych”	–	cykl	
szkoleń	dla	dzieci	 i	młodzieży	 realizowane	przez	Sto-
warzyszenie	Promocji	i	Rozwoju	Gminy	Chełmiec.
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Projekty	grantowe	 realizowane	 są	w	 ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	 lata	2014-2020,	działanie	
„Wsparcie	dla	rozwoju	lokalnego	w	ramach	inicjatywy	LEADER”,	poddziałanie	„Wsparcie	na	wdrażanie	operacji	w	ra-
mach	strategii	rozwoju	lokalnego	kierowanego	przez	społeczność”	.

Ponadto LGD „Korona Sądecka” przeprowadziła w dniach 11-26 czerwca 2018 r. kolejne nabory na granty 
w dwóch zakresach tematycznych:
 ■ 6/2018/G	–		Czas	wolny	dla	dzieci,	młodzieży	i	seniorów
 ■ 7/2018/G	–	Produkty	turystyczne

Realizacja	poszczególnych	zadań	zaplanowana	jest	do	końca	października	2019	r.	

Również	w	2019	r.	planowane	są	nabory	na	granty,	a	wszystkich	zainteresowanych	odsyłamy	na	naszą	stronę	interne-
tową,	gdzie	dostępne	są	wzory	dokumentów.	

W ŻŁOBKU W „BAJKOWEJ KRAINIE” DZIECI SIĘ 
NIE NUDZĄ…

W  Żłobku	 w  „Bajkowej	 Krainie”	 dzieci	 się	 nie	
nudzą...	 Dlaczego?	 Ponieważ	 personel	 żłobka	
w swojej	pracy	kieruje	się	ważną		zasadą	–	pod-

stawową	aktywnością	dzieci	w tym	wieku	jest	zabawa!	
Wszak	poprzez	zabawę	poznajemy,	doświadczamy	oraz	

kształtujemy	 różne	umiejętności.	Dzieci	w  żłobku,	dzięki	
pozyskanym	środkom	z UE,	mają	możliwość		korzystania	
z przeróżnych	zabawek	i pomocy	dydaktycznych,	które	po-
zwalają	im	poznawać	świat	wszystkimi	zmysłami.	

Od	 poniedziałku	 do	 piątku	 nad	milusińskimi	 czuwa-
ją	 troskliwe	 ciocie,	 które	 dbają	 o  bezpieczeństwo	 i  pra-
widłowy	rozwój	maluszków.	Nie	ma	czasu	na	nudę,	gdyż	
codziennie	 odbywają	 się	 zajęcia,	 podczas	 których	 dzieci	
uczą	 się,	 tańczą,	 śpiewają,	 pokazują,	 konstruują,	 tworzą.	
Ponadto	prowadzona	jest	gimnastyka,	zajęcia	rytmiczno	–	
muzyczne,	a dopełnieniem	zajęć	są	codzienne	spacery	i za-
bawy	na	przy	 żłobkowym	placu	 zabaw.	Do	harmonogra-
mu	codziennych	zajęć	wpisaliśmy	również	głośne	czytanie	
bajek	i bajeczek,	by	kształtować	już	u najmłodszych	dobre	
nawyki	czytelnicze.	

W  miarę	 możliwości	 zapraszamy	 do	 naszego	 żłobka	
ciekawych	 gości:	 była	 pani	 stewardessa,	 była	 uczennica	
szkoły	muzycznej,	która	zagrała	nam	na	pianinie,	była	pani	
logopeda,	 która	 przeprowadziła	 warsztaty	 z  rodzicami,	
a jeszcze	przed	wakacjami	czekamy	na	spotkanie	z panem	
policjantem...	 Ponadto	 chcąc	 także	 zachęcić	 rodziców	do	
brania	udziału	w życiu	żłobka,	prowadzimy	akcję	czytelni-
czą	skierowaną	do	dzieci	i rodziców	pod	hasłem	„Zaczyta-
na	mama,	zaczytany	tata”.	Spotkania	czytelnicze	są	świetną	
okazją	do	promowania	wspólnego	czytania	oraz	poznania	
przez	rodziców	funkcjonowania	żłobka.	

Ostatnim	ważnym	dla	nas	wydarzeniem	było	świętowa-
nie	Dnia	Rodziny,	które	odbyło	się	w Bajkolandzie	w No-
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wym	Sączu.	Były	wygłupy,	śmiechy	i dużo	dobrej	zabawy.	
I  o  to	 nam	 właśnie	 chodziło...	 Spędzić	 efektywnie	 czas	
wspólnie	z rodzicami.	Dziękujemy	za	te	chwile	a wszystko	
zostało	oczywiście	uwiecznione	na	zdjęciach.	Kiedyś	będą	
to	naprawdę	piękne	wspomnienia...

Więcej	zdjęć	z naszego	żłobka	można	znaleźć	na	stronie	
www.lgdkoronasadecka.pl
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Jubileusz piętnastolecia Zespołu Regionalnego 
MAŁA HELENKA

Zespół Regionalny Mała Helenka powstał	 w  wiosną	
2003	roku	przy	parafii	św.	Heleny.	

Inicjatorami	powstania	byli:	Ksiądz.	Prałat	Jan	Pancerz	
i Pan	Marek	Kiełbasa,	który	do	2015	roku	był	oddanym	kie-
rownikiem	Zespołu.	

Od	początku	powstania	zespołu	instruktorem	jest	pani	
Maria	Waśko,	a akompaniują	grupie	średniej	pan	Andrzej	
Dominik	i maluszkom	Jan	Waśko.

Zespół	działa	pod	auspicjami	Gminnego	Ośrodka	Kul-
tury	w Chełmcu.	

Obecnie	w zespole	tańczy	65	osób,	są	to	dzieci	w wieku	od	
4	do14	lat,	oraz	młodzież	w wieku	15-	24	-	głównie	z gminy	
Chełmiec	i miasta	Nowego	Sącza.	Jesienią	2018	roku	powstała	
przy	Zespole	grupa	Starostów	–	która	obecnie	liczy	20	osób.	

Ojcem	chrzestnym	i głównym	sponsorem	jest	Pan	Ta-
deusz	Figiel.	

Łącznie	w Zespole	tańczy	85	osób.	
Dzisiaj	w  składzie	 kapeli	 pod	 kierownictwem	Macieja	

Matusika	grają:
•	 Karolina	BULZAK	-	prymistka
•	 Iwona	BURZA	-	sekund
•	 Arkadiusz	FRANCZYK	-	klarnet
•	 Michał	STEC	-basy
•	 Bartosz	ZACZYK	-	trąbka	
•	 Katarzyna	ŚLAZYK	sekund
Obecnie	kierownikiem	Zespołu	jest	pani	Jolanta	Waśko	

i pan	Piotr	Kalinowski.	

Przez 15 lat działalności artystycznej Zespół Regio-
nalny Mała Helenka miał zaszczyt dwukrotnie gościć na 
Święcie Dzieci Gór organizowanym przez MCK „Sokół” 
w N. Sączu. 

Zespół	zdobył:	wyróżnienie	w 2005	i 2012	roku	w 
 ■ (29) XXIX KARPACKIM FESTIWALU DZIECIĘ-
CYCH ZESPOŁÓW REGIONALNYCH w Rabce Zdrój 
 ■ w  2010	 II miejsce na Festiwalu Folkloru „Zagłębie 
i sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej  ■ w 2010	III miejsce na Festiwalu DZIECKO W FOLK-

LORZE” w Baranowie Sandomierskim 
 ■ w 2011	I miejsce na Festiwalu DZIECKO W FOLKLO-
RZE” w Baranowie Sandomierskim	(grupa	starsza);
 ■ w 2011	III miejsce na Festiwalu DZIECKO W FOLKLO-

RZE” w Baranowie Sandomierskim	–	(grupa	młodsza)
Zespół	Regionalny	Małą	Helenka	jest	również	wizytów-

ką	Sądecczyzny	i ambasadorem	kultury	polskiej	za	granicą,	
zwiedził	koncertując	wiele	państw	europejskich	takich	jak:	
Bułgaria,	Macedonia,	Słowacja,	Rumunia,	Turcja	a w ubie-
głym	roku	polowali	nawet	na	łososia	w dalekiej	Norwegii.

W 2017	zostali	zwycięzcami	V	Plebiscytu	Społeczno	-	Kul-
turalnego	Towarzystwa	„Sądeczanin”	w kategorii	„Instytucja”
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REALIZACJA PROJEKTU WSPÓŁPRACY  
PN. „NASZE LOKALNE DZIEDZICTWO- POZNAJ, 
SZANUJ, ROZWIJAJ”

WYSZEHRADZKIE FESTIWALE KULTUR

Projekt współpracy pn. „Nasze Lokalne Dziedzictwo – poznaj, szanuj, rozwijaj”! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja  

działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

„Europejski	Fundusz	Rolny	na	rzecz	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich:	Europa	inwestująca	w	obszary	wiejskie”.
Materiał	opracowany	przez	LGD	„Korona	Sądecka”.	

Instytucja	Zarządzająca	PROW	2014-2020	–	Minister	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi.

Materiał	współfinansowany	ze	środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	poddziałania	19.3	„Przygotowanie	i	realizacja	działań	 
w	zakresie	współpracy	z	lokalną	grupą	działania”.	

Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020.

Występy	taneczno-muzyczne,	degustacje	potraw	regio-
nalnych,	 zabawy	 oraz	 liczne	 konkursy	 dla	 dzieci	 i  doro-
słych.	W czerwcowy	weekend,	a dokładnie	16	i 17	czerwca	
2018	roku	w miejscowości	Ptaszkowa	oraz	Nawojowa	mia-
ły	miejsce	niecodzienne	imprezy.

Wyszehradzkie	Festiwale	Kultur,	bo	o nich	mowa	to	jed-
no	z działań	realizowanych	w ramach	projektu	współpracy	
pn.	„Nasze	Lokalne	Dziedzictwo	-	poznaj,	szanuj,	rozwijaj!”.	

Projekt	ten	realizowany	w partnerstwie	z innymi	LGD	
krajowymi	oraz	zagranicznymi	tj.		LGD	„Korona	Sądecka”,	
Stowarzyszenie	„Perły	Beskidu	Sadeckiego”,	LGD	„Brama	
Beskidu”,	LGD	„Beskid	Gorlicki”,	LGD	„Stobrawski	Zielo-
ny	 Szlak”	 oraz	 dwa	LGD	 ze	 Słowacji:	Obcianske	 zdruze-
nie,	Miestna	akcna	 skupina	OKO	 i Obcianske	 zdruzenie,	
Miestna	akcna	skupina	OPAL.

16	 czerwca	 2018	 roku	w miejscowości	 Ptaszkowa	 Fe-
stiwal	został	zorganizowany	przez	LGD	„Korona	Sądecka”,	
zaś	17	czerwca	2018	roku	w miejscowości	Nawojowej	go-
ściło	nas	Stowarzyszenie	„Perły	Beskidu	Sądeckiego”.

WYSZEHRADZKI FESTIWAL KULTUR  
W PTASZKOWEJ

W	plenerowych	imprezach	wzięły	udział	zespoły	i	ar-
tyści	z	partnerskich	LGD.	Wszystko	po	to,	aby	zaprezen-

•	 Zespołu	Regionalnego	„Pogórzańskie	dzieci	z	Kąc-
lowej”

tować	 się	 szerszej	 publiczności	 i	 wymienić	 doświadcze-
niami.	

Tak	więc	na	scenie	w	Ptaszkowej	można	było	podziwiać	
piękną	grę,	tańce	oraz	śpiew	artystów	regionalnych,	zarów-
no	tych	młodszych	jak	i	nieco	starszych.	

Tym	 samym	 w	 pięknych	 okolicznościach	 przyrody	
obejrzeć	można	było	występy:
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•	 Pana	Zdzisława	Cicheckiego

•	 Zespołu	 Regionalnego	 „Pieśni	 
i	Tańca	Pogórzanie”

•	 Zespołu	 Regionalnego	 „Mali	
Zagorzynianie”

•	 Zespołu	 Regionalnego	 „Ko-
walnia”

•	 Zespołu	Regionalnego	„Nawojowiacy” •	 Orkiestry	Dętej	OSP	Dobrzeń	Wielki

•	 Zespołu	„ALLE	BABKI”	Karłowice

Masę	dobrej	zabawy	oraz	salwy	śmiechu	wywołały	kabaretowe	występy	seniorów,	biorących	udział	w	Konkursie	
„Na najlepszy kabaret”.

Doskonałą	rozrywkę	zagwarantowały	skecze	przygotowane	przez:	
•	 Klub	Seniora	z	Kamionki	Wielkiej	–	I	miejsce
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•	 „Kowalnia”	ze	Stróż	–	II	miejsce

•	 Koło	Gospodyń	Wiejskich	z	Ptaszkowej	–	Wyróżnienie

Zwycięskie	dwa	kabarety	otrzymały	nagrody	w postaci	
wycieczki	w miejsca	wspierające	lokalną	historię,	tradycję	
i kulturę	obszaru	LGD,	natomiast	 trzeci	kabaret	otrzymał	
zestaw	gadżetów	promocyjnych:	

I miejsce				–	 bon	wycieczkowy	o wartości	3	000	zł	
II	miejsce		–	 bon	wycieczkowy	o wartości	2	000	zł
Wyróżnienie:	zestaw	gadżetów	promocyjnych
Występy	artystyczne	to	jednak	nie	jedyne	atrakcje	przy-

gotowane	dla	osób,	które	zdecydowały	się	przyjść	na	Festi-
wal.	Stoiska	z tradycyjnymi	potrawami	do	degustacji	przy-

gotowały	 Koła	 Gospodyń	Wiejskich	 z  naszych	 regionów	
oraz	z LGD	partnerskich.	Każdy	mógł	skosztować	smako-
łyków	oraz	 zagłosować	na	potrawę,	która	mu	najbardziej	
przypadła	do	gustu.	W ten	sposób	wyłoniliśmy	zwycięzców	
Konkursu	na	„Najlepszą potrawę regionalną”.	

LGD	„Korona	Sadecka”	także	w tym	konkursie	przewi-
działa	wartościowe	nagrody	w postaci	wyposażenia	gastro-
nomicznego,	RTV	 i AGD,	 tym	bardziej	 iż	 każda	 z KGW	
zaprezentowała	kulinaria	zachwycające	nie	 jedne	podnie-
bienia.	Oto	rozdane	nagrody:

•	 I	miejsce	–	nagrody	o	wartości	700	zł	–	KGW	Kąc-
lowa

•	 II	miejsce	–	nagrody	o	wartości	500	zł	–	Stowarzysze-
nie	Koło	Gospodyń	w	Marcinkowicach
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•	 III	 miejsce	 –	 nagrody	 o	 wartości	 300	 zł	 –	 KGW	
Ptaszkowa

•	 Wyróżnienie	 –	nagroda	o	wartości	 300	 zł	 –	Kółko	
Rolnicze	–	KGW	Mszalnica

Wyszehradzki	Festiwal	Kultur	obfitował	ponadto	w rozdanie	nagród	w ramach	przeprowadzonego	w Szkołach	Pod-
stawowych	Konkursu	na	„Najlepsze bajki i legendy obszaru LGD”.	

Trzeba	przyznać,	iż	odzew	na	konkurs	oraz	same	prace	przeszły	nasze	oczekiwania.	Wszystkie	klasy	zaprezentowały	
bardzo	wysoki	poziom	zarówno	samych	opowiadań,	jak	i prac	plastycznych.

Jesteśmy	świadomi	podjętego	wysiłku	zarówno	przez	uczniów	 jak	 i opiekunów	klas.	Nagrody	w postaci	wycieczki	
o wartości	3	000	zł	zostały	rozdane	w II	kategoriach	wiekowych:	klasa	od	I-IV	oraz	klasa	od	V-VIII.	Bony	wycieczkowe	
o wartości	3	000	zł	otrzymały	zwycięskie	klasy:	

•	 W  kategorii	 wiekowej	 I-IV	 –	 O  PIĄTKOWYM	
KRÓLU	 Szkoły	 Podstawowej	 w  Piątkowej	 Klasy	
IIIb

•	 W  kategorii	 wiekowej	 V-VIII	 –	 BICZYCKA	 LE-
GENDA	Szkoły	Podstawowej	w Biczycach	Dolnych	
Klasy	VII

Pozostali	uczestnicy	otrzymają	nagrody	pocieszenia	w postaci	dyplomu	oraz	biletu	wstępu	do	Aqua	Centrum	Cheł-
miec.	Ponadto,	aby	każdy	mógł	zapoznać	się	z pięknymi	bajkami	i legendami	naszego	obszaru	wszystkie	prace	zostaną	
opublikowane.

Wyjątkowe	prace	zostały	także	wykonane	w	ramach	Konkursu	dla	rodzin	„O obszarze LGD”,	w	ramach	którego	rodzi-
ny	miały	opracować/utworzyć	pracę	promującą	zasoby	obszaru	LGD	wykonane	dowolną	techniką.

Konkurs	ten	z	pewnością	pokazał	niezwykłe	talenty	jakie	posiadają	mieszkańcy	naszego	obszaru.

Swoim	kunsztem	pisarskim	wykazała	się	rodzina	z	miasta	Grybów,	zajmując	tym	samym	pierwsze	miejsce	w	Konkur-
sie.	Piękny	wiersz	opisujący	nasze	stowarzyszenie,	kulturę	oraz	dorobek	artystyczny	naszego	regionu	został	nagrodzony	
nagrodą	o	wartości	700	zł.	Oto	zwycięski	wiersz:

Magazyn Lokalny Korony Sądeckiej • Nr 14 (czerwiec) 2018
13



Sądecczyzna - Nasza Mała Ojczyzna    
 
Moi mili tu ziomkowie,
Posłuchajcie co Wam powiem, 
Coś nas łączy i buduje, 
Wiele rzeczy nas nurtuje. 
Chcemy sławić nasze strony, 
Bo to kącik jest wyśniony, 
I kraina ta sądecka,
Najpiękniejsza nam od dziecka. 
Wszyscy miejmy tęgie miny, 
Gdyż sławimy tu trzy gminy,
 O co chodzi? Myśl się błąka, 
Grybów, Chełmiec i Kamionka. 
No i Grybów miasto sławne,
jest na wzgórzach bardzo ładne,
Król Kazimierz go lokował, 
I funduszy nie żałował. 

Wszystkie piękne, dumne, ładne, 
We współpracy też układne.
 Każda ta Mała Ojczyzna 
Najpiękniejsza, trzeba przyznać.
W gminach, w mieście nam się dzieje, 
Tak że buźka aż się śmieje. 
Wszystkie sławne, historyczne, 
Romantyczne i liryczne. 
LGD Stowarzyszenia, 
też im przysparzają mienia. 

Wiejskie programy rozwoju, 
Zachęcają jak do boju. 
Są potrzeby, są pomysły, 
Inicjatyw na czas przyszły. 
Bo aktywni wiele mają, 
No i na tym nie przestają. 
Mogą pomóc sobie, innym, 
No i nieraz władzom gminnym. 
Miasto też co może robi, 
chociaż budżet ma ubogi, 
I zbawienne są pomoce 
By przezwyciężyć złe moce. 
Trza tradycji i kultury, 
Chronić zamki, stare mury, 
I kościółki te drewniane, 
By nie były zaniedbane. 
Binczarowa i Krużlowa, 
to perełka zabytkowa, 
I Ptaszkowa tu dodana, 
Przecież w całej Polsce znana. 
Tam ołtarze zabytkowe, 
Chociaż stare, lśnią jak nowe, 
Ciągle z wiarą omadlane, 
Wielkie łaski są tu dane. 

I świetlice i warsztaty, 
Będzie wiele dobra na tym, 
Pszczoły miody nam przynoszą, 
O zjedzenie tylko proszą. 
Najsłynniejsze u Bartnika, 
Leczą chorych, niemoc znika. 
Pogórzanie, Lachy grają, 
Wzruszeń wiele przysparzają, 
No i pięknie wyśpiewują, 
Grają, tańczą, przytupują.
A orkiestry oraz chóry, 
upiększają nasze góry. 
Rękodzieła też powstają, 
I nasz folklor wzbogacają 

LGD Korona Sądecka, 
Daje ducha, choć jest świecka, 
Biedy wiejskie zasypuje. 
Wspiera, radzi, wyrównuje. 
Zakłada żłobek, przedszkole, 
By polepszyć dzieciom dolę, 
Wspiera też stowarzyszenia, 
Ludzi w przedsiębiorców zmienia. 

Lecz nie sami tu działacie, 
Bo sąsiadów wielu macie,
 Beskid Gorlicki od wschodu, 
Ten nie sprawi Wam zawodu. 
Krynica, Muszyna do tego, 
To Perły Beskidu Sądeckiego, 
Stary Sącz - “Beskidu Brama” 
Też nie pozostaje sama. 
Z tej współpracy wiele przyjdzie, 
I na dobre wszystkim wyjdzie, 
Życzmy wszystkim powodzenia, 
Niech się Sądecczyzna zmienia.

Dwie	pozostałe	rodziny,	mianowicie	rodziny	z	gminy	Grybów	pokazały	talent	artystyczny	tworząc	makietę	oraz	pla-
kat.	Tym	samym	otrzymały	nagrody	o	wartości	500	zł	oraz	300	zł.
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Wszystkim	osobom	biorącym	udział	w	naszych	Konkursach	Gratulujemy!!!

Goście	Wyszehradzkiego	Festiwalu	Kultur	w	miejscowości	Ptaszkowa	mogli	 również	podziwiać	niezwykłe	wyroby	
jakie	prezentowali	twórcy	ludowi	oraz	rękodzielnicy.	

Wyszehradzki	Festiwal	Kultur	w	miejscowości	Ptaszkowa	obfitował	również	oficjalnym	podpisaniem	przez	twórców	
ludowych	„Deklaracji Forum Dialogu i Współpracy Twórców Ludowych Korony Sądeckiej”	,	które	to	Forum	będzie	zrze-
szało	artystów/twórców	lokalnych	z	obszaru	LGD,	którzy	będą	nie	 tylko	wymieniać	się	doświadczeniami,	ale	również	
będą	inicjować	wydarzenia	kulturalne.	Więcej	o	możliwości	przystąpienia	do	Forum	Dialogu	i	Współpracy	Twórców	Lu-
dowych	Korony	Sądeckiej	w	ramach	Centrum	Produktu	Turystycznego	i	Kulturowego	Korony	Sądeckiej	w	dalszej	części	
gazetki.
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Festiwal	Kultur	to	także	liczne	atrakcje	dla	dzieci,	które	bezpłatnie	mogły	korzystać	z	dmuchańców	takich	jak:	zjeż-
dżalnie,	zamek	dmuchany	do	skakania	oraz	boisko	piłkarskie	-	które	w	czasie	trwającego	Mundialu	cieszyło	się	niezwykłą	
frekwencją	oraz	zachwytem	najmłodszych	uczestników	Festiwalu.

Na	zakończenie	wszyscy	uczestnicy	Festiwalu	mogli	potańczyć	podczas	zabawy	tanecznej,	do	której	przygrywał	zespół	
„ELEGANCI”	z	Lipnicy	Wielkiej.

Bardzo	wszystkim	dziękujemy	za	przybycie	oraz	za	wspólnie	spędzony	czas.

WYSZEHRADZKI FESTIWAL KULTUR W NAWOJOWEJ

17	czerwca	2018	roku	wszystkie	LGD	partnerskie	 spotkały	 się	na	Wyszehradzkim	Festiwalu	Kultur	w	Nawojowej,	
gdzie	gościło	nas	Stowarzyszenie	„Perły	Beskidu	Sądeckiego”.	

Festiwal	rozpoczął	się	o	godz.	10:30	Mszą	Świętą	w	Kościele	pw.	Nawiedzenia	NMP	w	Nawojowej.	Po	zakończonej	
mszy	wszyscy	uczestnicy	Festiwalu	korowodem	prowadzonym	przez	mażoretki	„Domino”	z	Dominikowic	i	Orkiestrę	
Dętą	„Podhale”	z	Piwnicznej	Zdrój	,	przeszli	na	stadion	sportowy	w	Nawojowej.	Uroczyste	otwarcie	Festiwalu	rozpoczęło	
odegranie	hymnów	wszystkich	Państw	uczestniczących	w	Wyszehradzkim	Festiwalu	Kultur	oraz	prezentacją	poszczegól-
nych	LGD	partnerskich.	Na	scenie	w	Nawojowej	oglądać	można	było:	
 ■ Dziecięco	–	młodzieżowy	Zespół	Folklorystyczny	„Piecuchy”	z	Nawojowej
 ■ Gminną	Orkiestrę	Dętą	z	Nawojowej
 ■ Orkiestrę	Dętą	„Podhale”	z	Piwnicznej	Zdroju
 ■ Zespół	Regionalny	„Mszalniczanie”	
 ■ Zespół	Regionalny	„Muszyniacy”
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 ■ Mażoretki	„DOMINO”	z	Dominikowic
 ■ Zespół	 „Alle	 Babki”	 oraz	 występ	 Zbigniewa	 Cicheckiego	 z	 województwa	
opolskiego
 ■ Zespół	węgierski	Hidasnemeti		Hagyomanyorzo	Nepi	Egyuttes
 ■ Zespół	 Tańca	 Artystycznego	 „Miniatury”	 z	 Centrum	 Kultury	 w	 Krynicy-	
Zdroju
 ■ Zespól	Regionalny	„Małe	Podegrodzie”
 ■ Zespół	ze	Słowacji	„Cervena	chusteczka”
 ■ Zespół	„	Kiyrpecki”
 ■ FS	Rozmarin	z	Licartoviec
 ■ Zespól	Regionalny	„Skalnik”	z	Kamionki	Wielkiej
 ■ FS	Tuhrincanka
 ■ Zespól	Regionalny	„Pogranicze”
 ■ Zespól	Regionalny	„Nawojowiacy”

Wyszehradzki	Festiwal	Kultur	w	Nawojowej	bogaty	był	także	w	atrakcje	dla	
najmłodszych	uczestników	Festiwalu,	którzy	mogli	korzystać	bezpłatnie	z	dmu-
chańców,	gier	i	zabaw	z	animatorami.	Poniżej	krótka	fotorelacja	z	Wyszehradz-
kiego	Festiwalu	Kultur	w	Nawojowej.
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CENTRUM PRODUKTU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO  
KORONY SĄDECKIEJ

W  ramach	 projektu	 współpracy	 pn.	 „Nasze	 Lokalne	
Dziedzictwo	–	poznaj,	 szanuj,	 rozwijaj!”	w Paszynie	po-
wstaje	 Centrum	 Produktu	 Turystycznego	 i  Kulturowe-
go	Korony	Sądeckiej.	Znajdować	 się	 tam	będą	nie	 tylko	
eksponaty	ludowe,	ale	również	informacja	na	temat	pro-
duktów	 i  twórców	 lokalnych	 obszaru	 LGD,	 co	 przyczy-
ni	 się	 do	 promocji	 produktów	 lokalnych,	 dziedzictwa	
kulturalno-turystycznego.	 Powstałe	 centrum	 stanowić	
będzie	promocję	twórczości	 ludowej	Pogórzan	i Lachów	
Sądeckich,	popularyzację	 regionalnych	produktów	 i wy-
robów	 tradycji	 ludowej	 wsi,	 kuchni	 i  rzemiosła.	 Będzie	
to	miejsce	przeznaczane	na	organizację	wystaw	twórców	
ludowych	i ginących	zawodów,	warsztatów,	prelekcji,	lek-
cji	 z  prezentacjami	 multimedialnymi,	 projekcji	 filmów,	
konferencje,	 festiwali,	 spotkań	 tematyczne,	 kursów	 dla	
KGW,	promocji	muzyki	ludowej,	degustacji	tradycyjnych	
potraw	i wiele	innych.

Dodatkowo	centrum	produktu	turystycznego	i kulturo-
wego	będzie	pełniło	funkcję	Forum Dialogu i Współpra-
cy Twórców Lokalnych	 na	 rzecz	 aktywizacji	 środowiska	
artystycznego	z obszaru	LGD.	Jak	już	wspomnieliśmy	w ar-
tykule	powyżej,	podczas	Wyszehradzkiego	Festiwalu	Kul-

tur	w  Ptaszkowej	 została	 oficjalnie	 podpisana	Deklaracja 
Forum Dialogu i Współpracy Twórców Lokalnych.	

Wobec	 powyższego	 zapraszamy	 zainteresowanych	
twórców	lokalnych,	rzemieślników,	artystów	do	zgłaszania 
się do Forum Dialogu i Współpracy Twórców Lokalnych 
Korony Sądeckiej	 -	 płaszczyzny	 wymiany	 doświadczeń	
osób	i podmiotów	działających	w sferze	kultury.

Uczestnicy	Forum	będą	wymieniać	się	doświadczenia-
mi,	 inicjować	wydarzenia	 kulturalne,	 takie	 jak:	 prelekcje,	
wernisaże,	warsztaty,	spotkania.	Forum	stanie	się	miejscem	
do	 wyjątkowych	 spotkań	 ludzi	 wrażliwych,	 otwartych	
i kreatywnych	oraz	tych,	których	interesuje	sztuka	ludowa	
z obszaru	LGD.

Odsyłamy	 Państwa	 na	 stronę	 http://www.lgdkorona-
sadecka.pl/,	 gdzie	można	 pobrać	 Kartę	 Zgłoszeniową	 do	
Forum	Dialogu	i Współpracy	Twórców	Lokalnych	Korony	
Sądeckiej	 a następnie	przesłać	 ją	na	adres:	LGD	„Korona	
Sądecka”,	ul.	Papieska	2,	33-395	Chełmiec	lub	elektronicz-
nie	na	adres:	stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl.

Poniżej	zamieszczamy	zdjęcia	jak	powstaje	nasze	Cen-
trum:	
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CO W GMINACH?
XXV Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej z okazji Dnia Dziecka

W dniu	 15	maja	 2018	 roku	 już	 po	 raz	 25	 odbyły	 się	
Gminne	Igrzyska	Młodzieży	Szkolnej	z okazji	Dnia	Dziec-
ka	na	boisku	sportowym	w miejscowości	Królowa	Górna.

Uroczystego	 otwarcia	 jubileuszowych	 Igrzysk	 dokonał	
Wójt	Gminy	Kamionka	Wielka	mgr	Kazimierz	Siedlarz.	

Igrzyska	jak	co	roku	odbywały	się	w dwóch	kategoriach	
–	szkoły	podstawowe	i gimnazja.	Jako	pierwsi	brali	udział	
gimnazjaliści.	Mogli	oni	spróbować	swoich	sił	w następu-
jących	 konkurencjach:	 cross	 dziewczęta	 600	 m,	 chłopcy	
800	m,	pchnięcie	kulą	oraz	sztafeta.	

Na	uczniów	szkół	podstawowych	czekał	natomiast	bieg	
cross,	którego	długość	dostosowana	była	odpowiednio	dla	
każdej	klasy.	Następnie	uczniowie	brali	udział	w rzucie	pi-
łeczką	palantową	i biegu	sztafetowym.	

Podczas	ceremonii	dekorowania	najlepszych	zawodników	
Igrzysk	Wójt	Gminy	wręczył	nagrody	dla	najlepszych	sportow-
ców	Gminy	Kamionka	Wielka	w roku	szkolnym	2017/2018.

Za	 zajęcie	 poszczególnych	
miejsc	 szkołom	 zostały	 przy-
dzielone	 nagrody	 pieniężne	 na	
zakup	sprzętu	sportowego.	

Najlepszą	 szkołą	 podczas	
XXV	 Gminnych	 Igrzysk	 Mło-
dzieży	 Szkolnej	 z  okazji	 Dnia	
Dziecka	w  kategorii	 Szkół	 Pod-
stawowych	 okazał	 się	 Zespół	
Szkolno-Przedszkolny	 w  Kamionce	 Wielkiej,	 natomiast	
w  kategorii	 Gimnazjów	 Publicznych	 pierwsze	 miejsce	
przypadło	 Szkole	 Podstawowej	 im.	 Wincentego	 Witosa	
w Królowej	Górnej.		

Podczas	trwania	Igrzysk	nawiązano	do	obchodów	100	
rocznicy	odzyskania	przez	Polskę	Niepodległości.

Dyrektorom	Szkół,	 nauczycielom	oraz	młodzieży	 ser-
decznie	gratulujemy	osiągniętych	wyników	sportowych.

Trzydzieści lat z Witosem w Szkole Podstawowej w Królowej Górnej

Dzień	21	maja	2018	roku	zapisze	się	złotymi	zgłoskami	
na	 kartach	 historii	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	Wincentego	
Witosa	w Królowej	Górnej.	W dniu	tym	społeczność	szkol-
na	świętowała	30-	lecie	nadania	jej	imienia	oraz	przekaza-
nia	sztandaru.	Przygotowana	z wielkim	zaangażowaniem	
władz	 szkoły,	 jej	pracowników	oraz	uczniów	uroczystość	
skupiła	także	wielu	znamienitych	gości,	wśród	których	nie	
zabrakło	przedstawicieli	organu	nadzorującego,	władz	lo-
kalnych,	byłych	dyrektorów	i pracowników	placówki,	by-
łych	oraz	obecnych	członków	Rady	Rodziców.	

Obchody	jubileuszowego	Święta	Szkoły	rozpoczęły	się	
przed	jej	budynkiem	o godzinie	8.00	od	uroczystego	wpro-
wadzenia	sztandaru	oraz	wspólnego	odśpiewania	hymnu	
narodowego,	 przy	 dźwiękach	 którego	 flaga	 państwowa	
została	 wciągnięta	 na	 maszt.	 Następnie	 wszyscy	 zebrani	
kolumną	za	 sztandarem	udali	 się	do	kościoła	parafialne-
go	pod	wezwaniem	Narodzenia	Najświętszej	Marii	Panny	
w Królowej	Górnej,	 aby	wziąć	 udział	w uroczystej	Mszy	
świętej.	 Podczas	 nabożeństwa	 celebransi	 wraz	 z  wierny-
mi	 modlili	 się	 o  błogosławieństwo	 Boże	 dla	 wszystkich	
uczniów	i pracowników	szkoły	oraz	„wieczny	odpoczynek”	
dla	wiernych	zmarłych,	których	los	w jakikolwiek	sposób	
był	związany	z jej	funkcjonowaniem,	budową	i rozbudową.	

Po	zakończeniu	Mszy	świętej	wszyscy	uczestnicy	uroczy-
stości	udali	 się	do	 szkoły,	aby	wziąć	udział	w dalszej	 części	
obchodów	 jubileuszu.	 Zgromadzonych	 na	 sali	 gimnastycz-
nej	 (pięknie	 udekorowanej	 na	 tę	 niezwykłą	 okoliczność)	
gości	 powitał	 gospodarz	 szkoły,	 dyrektor	 Stanisław	Poręba.	
W  swoim	przemówieniu	 dyrektor	 nawiązał	 przede	wszyst-

kim	do	dnia	21	maja	1988	roku,	kiedy	to	Szkole	Podstawo-
wej	w Królowej	Górnej	nadano	imię	Wincentego	Witosa	oraz	
wręczono	sztandar.	Stanowiące	znaczącą	część	przemówienia	
podziękowania	skierowane	były	przede	wszystkim	do	ówcze-
snej	dyrektor	szkoły,	pani	Marii	Wacławiak	oraz	osób,	których	
zaangażowanie	 sprawiło,	 że	 szkoła	uzyskała	 imię	 i  sztandar.	
Specjalne	podziękowania	dyrektor	skierował	w stronę	człon-
ków	Społecznego	Komitetu	Rozbudowy	Szkoły,	ówczesnych	
działaczy	Koła	ZSL,	Ryszarda	Gonczowskiego	oraz	Edwarda	
Nowaka,	którzy	nie	tylko	doprowadzili	do	podniosłej	chwili	
nadania	imienia	i wręczenia	sztandaru	szkole,	ale	także	z wiel-
kim	 zaangażowaniem	 wspierali	 jej	 rozbudowę	 rozpoczętą	
przez	dyrektor	Wacławiak	już	w roku	1982.	

Dyrektor	Poręba	zwrócił	 także	uwagę	na	osobę	 same-
go	patrona-	Wincentego	Witosa.	Krótka	historia	jego	życia	
i działalności	oraz	zaznaczenie	faktu,	iż	ów	mąż	stanu,	któ-
ry	wywodził	 się	ze	stanu	chłopskiego,	a poprzez	samoza-
parcie,	chęć	działania	oraz	poświęcenie		dla	Polski	wzniósł	
się	ponad	przeciętność,	czego	wyrazem	było	aż	trzykrotne	
pełnienie	 funkcji	 premiera	 rządu	 naszego	 kraju,	 z  pew-
nością	 uświadomiło	 uczestnikom	 uroczystości,	 iż	 wybór	
jego	osoby	na	patrona	szkoły	tak	trwale	wpisanej	w życie	
społeczności	wiejskiej	Królowej	Górnej,	nie	był	przed	trzy-
dziestoma	laty	sprawą	przypadku.	

Po	zakończeniu	wystąpienia	dyrektora	Poręby	głos	za-
brali	wybrani	 goście.	 Jako	pierwsza	przemówiła	wielolet-
nia	dyrektor	szkoły,	Maria	Wacławiak,	pełniąca	tę	funkcję	
w  latach	1974-	2002.	Pani	Dyrektor	 zaznaczyła,	 iż	dzieło	
rozbudowy	szkoły	oraz	fakt	nadania	jej	imienia	i sztandaru	
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nie	było	dziełem	jej	samej,	lecz	wielu	osób,	którym	dobro	
tej	placówki	leżało	na	sercu.	Swoje	przemówienie	potrak-
towała	jako	okazję	do	złożenia	im	podziękowań	za		to,	że,	
mimo	 trudności,	 z  jakimi	wówczas	 przyszło	 się	 borykać,	
nie	spoczęli,	zanim	nie	osiągnęli	tego	szczytnego	celu.	Na	
zakończenie	 całej	 społeczności	 szkolnej	 złożyła	 życzenia	
owocnej	pracy	w duchu	ideałów,	które	przyświecały	dzia-
łalności	patrona,	Wincentego	Witosa.

Wójt	Gminy	Kamionka	Wielka,	Kazimierz	Siedlarz,	rów-
nież	zwrócił	uwagę	na	osobę	Wincentego	Witosa	 jako	po-
staci,	której	działalność	współgrała	z ideami,	jakie	powinny	
przyświecać	 placówce	 oświatowej	 umiejscowionej	 w  śro-
dowisku	wiejskim.	Podkreślił	także	wagę	działań,	jakie	po-
dejmowali	społecznicy	na	rzecz	rozbudowy	szkoły,	działań,	
których	uwieńczeniem	było	nadanie	 jej	 imienia	 i  sztanda-
ru.	W przemówieniu	gospodarza	gminy	nie	zabrakło	także	
podziękowań	pod	adresem	dyrektor	Marii	Wacławiak	oraz	
późniejszych	władz	szkoły,	których	zaangażowanie	przyczy-
niło	się	do	jej	dalszego	rozwoju,	dzięki	czemu	obecnie	sta-
nowi	ona	niekwestionowane	centrum	nie	tylko	edukacji,	ale	
i kultury	w miejscowości	Królowa	Górna.	

Dyrektor	 Delegatury	 w  Nowym	 Sączu	 Kuratorium	
Oświaty	w Krakowie,	Dariusz	Leśniak,	podziękował	wła-
dzom	szkoły	za	zaproszenie	na	uroczystość	oraz	podkreślił,	
iż	jubileusz	30-	lecia	nadania	imienia	szkole	oraz	wręcze-
nia	sztandaru	jest	okazją,	przy	jakiej	należy	docenić	wkład	
pracy	osób,	które	kiedyś	przyczyniły	się	do	jej	rozbudowy	
oraz	tych,	które	obecnie	dbają	o jej	wszechstronny	rozwój.	
Pogratulował	wszystkim	sukcesów	na	tym	polu.

Wystąpienie	 Ryszarda	 Gonczowskiego,	 byłego	 człon-
ka	Społecznego	Komitetu	Rozbudowy	Szkoły	w Królowej	
Górnej,	 skupione	 było	 przede	 wszystkim	 wokół	 wspo-
mnień	związanych	z koniecznością	pokonywania	 szeregu	
trudności,	 z  jakimi	 trzeba	 było	 się	 zmierzyć	 w  procesie	
nie	 tylko	 rozbudowy	placówki,	 ale	 także	wyposażenia	 jej	
w  pełnowymiarową	 salę	 gimnastyczną,	 co	miało	miejsce	
kilka	lat	po	uroczystości	nadania	imienia.	Wspomnienia	te	
bogate	były	w wiele	„zakulisowych”	szczegółów	(być	może	
znanych	tylko	nielicznym),	których	charakter	nadaje	jesz-
cze	większą	wartość	niezłomnym	staraniom,	jakie	w latach	
80-	tych	i 90-	tych	zostały	podjęte,	aby	uczniowie	z Królo-
wej	Górnej	mogli	zdobywać	wiedzę	w godnych	warunkach.

W przemówieniu	Edwarda	Nowaka,	byłego	nauczycie-
la	oraz	 członka	Społecznego	Komitetu	Rozbudowy	Szko-
ły	i działacza	Koła	ZSL	najważniejsze	miejsce	zajęła	osoba	
Wincentego	 Witosa.	 Patron	 szkoły	 został	 przedstawiony	
nie	 tylko	 jako	 prawdziwy	 patriota,	 mąż	 stanu,	 trzykrot-
ny	 premier	 oraz	 działacz	 chłopski,	 ale	 przede	wszystkim	
jako	osoba,	którą	można	postawić	w gronie	kilku	Polaków	
najbardziej	zaangażowanych	w pracę	na	rzecz	odzyskania	
przez	nasz	kraj	niepodległości	oraz	jej	utrzymania	w sytu-
acji	 zagrożenia,	 jaka	miała	miejsce	 niedługo	 potem.	 Pan	
Nowak	 zaapelował	 do	 zebranych,	 aby	 z  przykładu	Win-
centego	Witosa	czerpali	wzorce,	które	będą	dla	nich	dro-
gowskazem	w procesie	zdobywania	wiedzy	i wychowania.

Można	powiedzieć,	że	krótkie,	ale	wymowne	przemó-
wienie	 Przewodniczącego	 Samorządu	 Uczniowskiego,	

Dominika	 Siedlarza,	 było	 swego	 rodzaju	odpowiedzią	na	
ten	apel.	Przedstawiciel	społeczności	uczniowskiej	wyraził	
w jej	imieniu	dumę	z posiadania	patrona,	jakim	był	Win-
centy	Witos	oraz	zapewnił,	iż	ideały,	do	których	on	dążył,	
są	 i  będą	 przyświecać	wszelkim	 działaniom	 podejmowa-
nym	w szkole.

Przemówienie	każdego	z występujących	zostało	nagrodzo-
ne	gromkimi	brawami,	zaś	po	tej	części	uroczystości	przyszedł	
czas	na	występy	uczniów.	Program	artystyczny,	dopracowany	
pod	każdym	względem	i przygotowany	pod	czujnym	okiem	
nauczycieli	skupiony	był	przede	wszystkim	wokół	wspomnień	
związanych	 z  bogatą	 historią	 szkoły.	 Dzięki	 niemu	 zebra-
ni	poznali	(lub	przypomnieli	sobie),	że	uroczystość	nadania	
imienia	i sztandaru	Szkole	Podstawowej	w Królowej	Górnej	
stanowiła	przełomowy	moment	w dziejach	jej	funkcjonowa-
nia,	jednak	nie	był	to	pierwszy	epizod	jej	działalności.	Historia	
szkoły	w Królowej	Górnej	(do	1967	roku-	Królowej	Ruskiej)	
sięga	początku	XX	wieku.	Najważniejsze	fakty	z jej	działalno-
ści	i rozwoju	związane	są	z kilkoma	równie	ważnymi	momen-
tami,	do	których	należą	m.	in.:	dobudowanie	piętra	budynku	
pod	koniec	 lat	50-	 tych	ubiegłego	stulecia,	wspomniana	 już	
wcześniej	przebudowa	z lat	80-	tych,	poświęcenie	sztandaru	
niedługo	 pod	 odzyskaniu	wolności	 (początek	 lat	 90-	 tych),	
dobudowanie	 sali	 gimnastycznej	 (1996	 r.),	 przekształcenie	
struktury	szkoły	w ramach	reformy	oświaty,	która	powołała	
do	istnienia	gimnazja	(1999	r.),	uruchomienie	stołówki	(2001	
r.),	stworzenie	zespołu	szkół	w 2002	roku,	aż	po	uruchomienie	
punktu	przedszkolnego	(2009	r.)	czy	wybudowanie	komplek-
su	boisk	sportowych	(2012	r.).	

Występujący	uczniowie	wspomnieli	także	byłych	dyrek-
torów	szkoły,	obecne	władze	oraz	innych	ludzi,	którzy	swo-
im	zaangażowaniem	przyczynili	się		do	jej	wszechstronne-
go	rozwoju.	Nie	zabrakło	ciekawych	scenek	nawiązujących	
do	najważniejszych	„kadrów”	z życia	szkoły,	recytacji	wier-
szy,	tańca	oraz	piosenek,	których	treść	współgrała	z wagą	
obchodzonej	uroczystości.	Pojawiły	 się	 także	akcenty	pa-
triotyczne,	 których	 nigdy	 nie	 powinno	 zabraknąć	 przy	
tego	typu	okazjach,	a które	zyskały	na	wartości	i były	tym	
bardziej	wymowne,	że	w tym	roku	obchodzimy	100-	lecie	
Odzyskania	Niepodległości.	 Tło	 dla	 występów	 artystycz-
nych	 stanowiła	 prezentacja	 zdjęć,	 zarówno	 archiwalnych,	
jak	i dokumentujących	współczesną	działalność	szkoły	z jej	
sukcesami	 na	 różnych	 polach,	 działalnością	 spod	 znaku	
edukacji,	 wychowania	 i  zajęć	 pozalekcyjnych,	 wycieczek	
oraz	imprez	kulturalnych	i środowiskowych.	Całość	wystę-
pów	uczniowskich	stanowiła	wspaniałą	„ucztę	dla	ducha”,	
co	 zaproszeni	 goście	 potwierdzili	 aplauzem	oraz	 gratula-
cjami	złożonymi	na	ręce	dyrektora	Stanisława	Poręby.

Obchody	30-	lecia	nadania	imienia	Szkole	Podstawowej	
w Królowej	Górnej	to	już	zamknięta	kolejna	karta	jej	cie-
kawej,	niełatwej	nieraz	historii.	Uroczystością	tą	żyła	cała	
szkoła,	o czym	świadczy	nie	tylko	zaproszenie	zacnych	go-
ści	czy	wysoki	poziom	występów	artystycznych.	Waga	tego	
niezwykłego	wydarzenia	 „przemawiała”	 także	 z  bogatych	
dekoracji	powstałych	dzięki	zaangażowaniu	nauczycieli.

Tomasz	Skraba
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„KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH”

W	dniu	01	marca	2018	r.	zawarta	została	umowa	o	dofinansowanie	projektu	pn.	„Korona	Sądecka	dla	młodych”,	
pomiędzy	Województwem	Małopolskim	–	Wojewódzkim	Urzędem	Pracy	w	Krakowie,	a	LGD	„Korona	Sądecka”.	

Projekt	„KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH”	realizowany	jest	przez	LGD	„Korona	Sądecka”	w	partnerstwie	
ze	Stowarzyszeniem	Lokalną	Grupą	Działania	„Beskid	Gorlicki”	oraz	Centrum	Zespołów	Analityczno	Strategicznych	
Sp.	z	o.o.		w	ramach	Programu	Operacyjnego	Wiedza	Edukacja	Rozwój,	współfinansowanego	z	Europejskiego	Fundu-
szu	Społecznego,	w	ramach	Osi	priorytetowej	I.	Osoby	młode	na	rynku	pracy,	Działania	1.2	Wsparcie	osób	młodych	
pozostających	bez	pracy	na	regionalnym	rynku	pracy	–	projekty	konkursowe,	Poddziałanie	1.2.1		Wsparcie	udzielane	
z	Europejskiego	Funduszu	Społecznego.

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

Opis i  cele projektu:	 Celem	 głównym	 projektu	
jest	poprawa	sytuacji	na	rynku	pracy	510	os.	młodych	
(w tym	306	kobiet)	w wieku	15-29	lat,	biernych	zawo-
dowo,	 bez	 pracy,	 które	 nie	 uczestniczą	 w  kształceniu	
i szkoleniu	w	systemie	dziennym	(młodzież	NEET)	z 4	
powiatów	województwa	małopolskiego	 (miasto	Nowy	
Sącz,	powiat	nowosądecki,	limanowski,	gorlicki),	two-
rzących	 subregion	 sądecki	 i  podjęcie	 pracy	 przez	 219	
osób	(131	kobiet)	poprzez	zapewnienie	profesjonalne-
go	wsparcia	w określaniu	i realizacji	ścieżki	zawodowej,	
rozwijaniu	 i  zdobywaniu	 kompetencji	 /doświadczenia	
zawodowego	 -	 do	 końca	 stycznia	 2021	 r.	 Zwiększając	
poziom	 zatrudnienia	młodzieży	wchodzącej	 na	 rynek	
pracy,	projekt	wpłynie	na	realizację	celu	szczegółowego	
POWER.	Umożliwiając	 w  równym	 stopniu	 dostęp	 do	
udziału	w projekcie	kobietom,	mężczyznom	i osobom	
niepełnosprawnym	 przedsięwzięcie	 wesprze	 zasadę	
równości	szans.

Głównymi	rezultatami	projektu	są:
 ■ Liczba	 osób	 biernych	 zawodowo,	 nieuczestniczących	
w kształceniu	lub	szkoleniu	objętym	wsparciem	w pro-
jekcie:	510	os./	306	kobiet,
 ■ Liczba	osób	poniżej	30	lat	z niepełnosprawnością	obję-
tych	wsparciem	w projekcie:	20	os./	12	kobiet,
 ■ Licz.	osób	poniżej	30	lat,	które	uzyskają	kwalifikacje	po	
opuszczeniu	projektu:	165	os./	99	kobiet,
 ■ Odsetek	UP	(z wyłączeniem	osób	niepełnosprawnych	
i o niskich	kwalifikacjach),	którzy	podejmą	zatrudnie-
nie	(rozumiane	jako	podjęcie	pracy	w oparciu	o:	umo-

wę	 pracy,	 umowę	 cywilnoprawną	 i  podjęcie	 działal-
ności	gospodarczej)	w okresie	3	m-cy	po	zakończeniu	
udziału	w projekcie:	43%,
 ■ Odsetek	osób	z niepełnosprawnościami	objętymi	wspar-
ciem	w projekcie,	które	podejmą	zatrudnienie	w okresie	
3	miesięcy	po	zakończeniu	udziału	w projekcie:	17%,
 ■ Odsetek	osób	o niskich	kwalifikacjach	objętych	wspar-
ciem	w projekcie,	które	podejmą	zatrudnienia	w okresie	
3	miesięcy	po	zakończeniu	udziału	w projekcie:	48%.

Grupa docelowa:
510	osób	młodych	(w tym	306	kobiet)	w wieku	15-29	

lat,	 biernych	 zawodowo,	 bez	 pracy,	 które	 nie	 uczestniczą	
w kształceniu	i szkoleniu	w	systemie	dziennym	(młodzież	
NEET)	 z  4	 powiatów	 województwa	 małopolskiego	 (m.	
Nowy	Sącz,	powiaty:	nowosądecki,	 limanowski,	 gorlicki),	
z wyłączeniem	grup	określonych	dla	trybu	konkursowego	
w poddziałaniu	1.3.1.
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Oferowane	formy	wsparcia	w ramach	projektu:
 ■ Identyfikacja	potrzeb	i diagnoza	możliwości	w zakresie	
doskonalenia	zawodowego;	Opracowanie	Indywidual-
nych	Planów	Działania	(510	os.);
 ■ Poradnictwo	zawodowe;	(510	os.);
 ■ Pośrednictwo	zawodowe	 realizowane	w  sposób	ciągły	
(510	os.);
 ■ Szkolenia	 i  egzaminy	 (115	 os.);	 Uczestnicy	 Projektu	
zostaną	zakwalifikowani	do	udziału	w szkoleniach	po	
wcześniejszym	 odbyciu	 rozmowy	 z  doradcą	 zawodo-
wym	(na	podstawie	i w 	zgodzie	z zapisami	opracowy-
wanego	IPD).	Szkolenia	kierowane	są	do	osób,	których	
kwalifikacje,	kompetencje	nie	są	adekwatne	do	potrzeb	
rynku	pracy	albo	wymagają	poświadczenia	odpowied-
nim	dokumentem	(np.	certyfikat	poświadczający	kwa-
lifikacje,	zaświadczenie	potwierdzające	kompetencje).
 ■ Bony	szkoleniowe	(75	os.).	Bon	szkoleniowy	jest	instru-
mentem	 aktywizacji	 uczestników	 projektu,	 stanowią-
cym	gwarancję	skierowania	na	samodzielnie	wybrane	
przez	nich	szkolenia,	pod	warunkiem,	iż	podejmą	oni	
zatrudnienie,	 inną	pracę	 zarobkową	 lub	otworzą	wła-
sną	działalność	gospodarczą.
Uczestnicy	 Projektu	mogą	 brać	 udział	 w  szkoleniach	
w ramach	bonów	szkoleniowych	po	wcześniejszym	od-
byciu	rozmowy	z doradcą	zawodowym	(na	podstawie	
i zgodnie	z zapisami	opracowanego	IPD)
 ■ Staże	(210	os.)	-	celem	stażu	jest	wyposażenie	uczestni-
ka	projektu	w praktyczne	umiejętności	wymagane	do	
wykonywania	zawodu,	do	którego	posiada	odpowied-
nie	predyspozycje,	przez	wykonywanie	zadań	w miej-
scu	pracy	bez	nawiązania	stosunku	pracy	z pracodaw-
cą,	a przez	to	wzmocnienie	jego	szansy	na	znalezienie	
zatrudnienia.
 ■ Bony	stażowe	(100	os.)	-	Bon	stażowy	polega	na	samo-
dzielnym	wyszukaniu	przez	uczestnika	projektu	miej-
sca	 odbywania	 6	 -	miesięcznego	 stażu	 u  wskazanego	
przez	siebie	pracodawcy.	Warunkiem	przyznania	bonu	
na	realizację	stażu	jest	zobowiązanie	pracodawcy	do	za-
trudnienia	uczestnika	po	zakończeniu	odbywania	stażu	
przez	okres	następnych	6	miesięcy,	zgodnie	z deklara-
cją	zatrudnieniową.	
 ■ Bony	 na	 zasiedlenie	 (40	 os.)	 -	 Z  bonu	 na	 zasiedlenie	
może	skorzystać	Uczestnik	Projektu	w związku	z pod-
jęciem	przez	niego	zatrudnienia,	innej	pracy	zarobko-
wej	 lub	 działalności	 gospodarczej	 poza	miejscem	do-
tychczasowego	zamieszkania,	jeżeli:	
•	 z tytułu	ich	wykonywania	będzie	osiągał	wynagro-

dzenie	lub	przychód	w wysokości	co	najmniej	mini-
malnego	wynagrodzenia	za	pracę	brutto	miesięcznie	
oraz	będzie	podlegał	ubezpieczeniom	społecznym;	

•	 odległość	od	miejsca	dotychczasowego	zamieszka-
nia	 do	miejscowości,	 w  której	 Uczestnik	 Projektu	

zamieszka	w związku	z podjęciem	zatrudnienia,	in-
nej	pracy	zarobkowej	lub	działalności	gospodarczej	
wynosi	co	najmniej	80	km	lub	czas	dojazdu	do	tej	
miejscowości	i powrotu	do	miejsca	dotychczasowe-
go	 zamieszkania	 środkami	 transportu	 zbiorowego	
przekracza	łącznie	co	najmniej	3	godziny	dziennie;	

•	 będzie	pozostawał	w zatrudnieniu,	wykonywał	inną	
pracę	 zarobkową	 lub	 będzie	 prowadził	 działalność	
gospodarczą	przez	okres	co	najmniej	6	miesięcy.

 ■ Grant	na	utworzenie	stanowiska	w formie	telepracy	(50	
os.)	-	Telepraca	to	praca	wykonywana	regularnie	poza	
zakładem	pracy	z wykorzystaniem	środków	komunika-
cji	elektronicznej	w rozumieniu	przepisów	o świadcze-
niu	usług	drogą	elektroniczną.	Grant	na	telepracę	może	
uzyskać	uczestnik	projektu,	który:
•	 jest	rodzicem	powracającym	na	rynek	pracy,	posia-

dającym	co	najmniej	jedno	dziecko	w wieku	do	6	lat,
•	 sprawuje	opiekę	nad	osobą	zależną	i w okresie	3	lat	

przed	przystąpieniem	do	projektu	zrezygnował	z za-
trudnienia	 lub	 innej	 pracy	 zarobkowej	 z  uwagi	 na	
konieczność	wychowywania	dziecka	lub	sprawowa-
nia	opieki	nad	osobą	zależną.

 ■ Dotacja	/pomoc	de	minimis/	na	podjęcie	działalności	
gospodarczej	dla	UP	(40	os.)	-	uczestnicy	Projektu	zo-
staną	zakwalifikowani	do	wsparcia	w formie	otrzyma-
nia	 dotacji	 na	 podjęcie	 działalności	 gospodarczej,	 po	
wcześniejszym	 odbyciu	 rozmowy	 z  doradcą	 zawodo-
wym	(na	podstawie	i w zgodzie	z zapisami	opracowy-
wanego	 IPD).	 Doradca	 zawodowy	 podczas	 rozmowy	
oraz	 ustalania	 IPD,	 weryfikuje	 predyspozycje	 kandy-
data	(w tym	np.	osobowościowe	 i poziom	motywacji)	
do	samodzielnego	założenia	i prowadzenia	działalności	
gospodarczej.
 ■ Dodatkowe	 wsparcie:	 zatrudnienie	 asystenta	 os.	 nie-
pełnosprawnej,	zwrot	kosztów	dojazdu,	zwrot	kosztów	
opieki	nad	dzieckiem	do	lat	7	lub	osobą	zależną.
Powyższe	formy	wsparcia	umożliwią	młodym	ludziom	

zamieszkującym	 teren	 subregionu	 sądeckiego	 wejście	 na	
rynek	pracy	i pozwolą	odnaleźć	swoją	ścieżkę	zawodową.	

Projekt realizowany będzie w  okresie: 01.05.2018 – 
31.01.2021 r.

Projekt	„Korona Sądecka dla młodych”	realizowany	jest	w	ramach	Osi	Priorytetowej	I.	Osoby	młode	na	rynku	pracy,	Działa-
nie	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.
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INFORMACJE Z CENTRÓW KULTURY  
O ZAJĘCIACH NA WAKACJE

Gmina Chełmiec:

 ■ Imprezy	WSiR	lipiec	–	grudzień	2018:	

•	 VII	 Amatorski	 Turniej	 Tenisa	 Ziemnego	 –	 Kort	
Center	Mała	Wieś	

•	 III	Ogólnopolskie	 Zawody	Makiet	 Szybowców	RC	
Grand	Prix	Wójta	Gminy	Chełmiec	

•	 II	Wakacyjny	Turniej	Piłki	Nożnej	o Puchar	Wójta	
Gminy	Chełmiec	–	Arena	Trzetrzewina	

•	 „Projekt	Umiem	Pływać”	Aqua	Centrum	Chełmiec	

•	 II	zawody	Pływackie	o Puchar	Wójta	Gminy	Chełmiec	

•	 II	 Turniej	 Piłki	 Siatkowej	 o  Puchar	 Wójta	 Gminy	
Chełmiec	

•	 XXVI	Bieg	Legionisty	–	Marcinkowice	
•	 III	Mikołajkowe	Pływanie	

 ■ Stowarzyszenie	 RAZEM	 DLA	 KULTURY	 –	 zaprasza	

dzieci	i młodzież	do	uczestnictwa	w zajęciach	tematycz-

nych	w  ramach	projektu	pn.”	Coś	 z niczego	–	organi-

zacja	warsztatów	twórczego	recyclingu	dla	dzieci	i mło-

dzieży	 połączona	 z  wykładem	 z  ekodoradcą”.	 Zajęcia	

będą	się	odbywać	na	terenie	Gminy	Chełmiec	w sześciu	

miejscowościach:	Kunów	 (od	 02.07.18	do	 06.07.18	 r.),	

Kurów	(09.07.18	do	13.07.18	r.),	Wielopole	(16.07.18	r.	

do	20.07.18	r.),	Wielogłowy	(23.07.18	r.	do	27.07.18	r.),	

Marcinkowice	 (30.07.18	 r.	 do	 03.08.18	 r.),	Mała	Wieś	

(06.08.18	r.	do	10.08.2018	r.).	Zajęcia	są	darmowe.	Ilość	

miejsc	ograniczona ■ Imieniny	 Gminy	 Chełmiec	 22.07.2018	 r.	 –	 Impreza	

plenerowa,	 koncerty	 zespołów	 regionalnych,	 występ	

gwiazdy	wieczoru,	degustacje,	animacje	dla	dzieci,	 za-

bawa	taneczna ■ Przegląd	Dorobku	Kulturalnego	i Kulinarnego	Kół	Go-

spodyń	Wiejskich	–	05.08.2018	r.	–	Impreza	plenerowa,	

W  programie:	 scenki	 rodzajowe	 przedstawiane	 przez	

KGW,	 degustacje	 potraw	 przygotowanych	 przez	 Koła	

Gospodyń,	zabawa	taneczna	pod	gwiazdami	

 ■ Przez	 cały	 okres	 wakacji	 Świetlice	 Wiejskie	 działają-

ce	w  ramach	Gminnego	Ośrodka	Kultury	w Chełmcu	

zmieniają	 godziny	 pracy	 na	 poranne	 i  zapraszają	 na	

zajęcia	świetlicowe.	W programie	warsztaty	plastyczne,	

zajęcia	świetlicowe,	gry	i zabawy

Gmina Kamionka Wielka:

 ■ 08	lipca	2018	roku	w	Kamionce	Małej	odbędzie	się	Lato	w	Dolinie	Kamionki

 ■ 18	i	25	lipca	2018	roku	w	Kamionce	Wielkiej	będą	miały	miejsce	wycinanki	–	składanki	–	zaj
ęcia	z	papierem

 ■ 01	sierpnia	2018	roku	w	Kamionce	Wielkiej	odbędzie	się	Lato	n
a	wesoło	–	kreatywna	zabawa

 ■ 12	sierpnia	2018	roku	w	Kamionce	Małej	odbędzie	się	Festyn	R
odzinny

 ■ II	połowa	sierpnia	w	Kamionce	Wielkiej	odbędzie	się	wycieczka	dla	dzieci

 ■ 28	sierpnia	2018	roku	w	Kamionce	Wielkiej	będzie	Koniec	wakacji	–	gry	i	zabawy	na	Czarnej	Kępnicy

Gmina Grybów:
 ■ 01	 lipca	 2018	 roku	w Grybowie	 odbędą	 się	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.	Organizator	Zarząd	 Oddziału	 Miejsko-Gminnego	 Związku	 OSP	RP	w Grybowie,	Komenda	Miejska	Państwowej	Straży	Pożarnej	w Nowym	Sączu	oraz	Urząd	Gminy	Grybów ■ w  miesiącu	 lipiec	 w  Stróżach	 będzie	 miała	 miejsce	Biesiada	 u  Bartnika.	 Impreza	 ma	 charakter	 festynu	połączonego	 z  prelekcjami,	 występami	 zespołów,	degustacją	potraw.	Organizatorem	jest	Sądecki	Bartnik	Gospodarstwo	Pasieczne	w Stróżach ■ w  miesiącu	 sierpniu	 w  miejscowościach	 Gródek,	Binczarowa,	 Florynka	 odbędzie	 się	 organizacja	dożynek	wiejskich.	 Impreza	 rozpoczyna	się	Mszą	Św.	dziękczynną	 za	 plony	 następnie	 odbywa	 się	 festyn	z występami,	degustacją	potraw ■ 02	 września	 2018	 roku	 w  Białej	 Niżnej	 będą	 miały	miejsce	 Gminne	 Dożynki.	 Impreza	 rozpoczyna	się	 uroczystą	 Mszą	 św.	 następnie	 każda	 z  grup	dożynkowych	 dokonuje	 tzw.	 „ośpiewania	 wieńca”.	Kolejnym	 punktem	 programu	 jest	 festyn	 połączony	z  grami	 i  konkursami	 dla	 dzieci	 oraz	 występami	zespołów.	Całość	imprezy	kończy	się	zabawą	taneczną ■ w miesiącu	wrzesień	w Grybowie	będą	miały	miejsce	Miejsko-Gminne	 Zawody	 Sportowo-Pożarnicze	Młodzieżowych	 Drużyn	 Pożarniczych.	 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	 i  Państwowa	 Straż	Pożarna	w Nowym	Sączu ■ w miesiącu	wrześniu	w Stróżach	będzie	miała	miejsce	Złota	 Jesień	 Osób	 Niepełnosprawnych.	 Impreza	zawiera	 konkurencje	 sportowe	 dla	 uczestników	Warsztatów	 Terapii	 Zajęciowej.	 Połączona	 jest	z  występami	 zespołów	 artystycznych.	Organizatorem	jest	 Fundacja	 Pomocy	 Osobom	 Niepełnosprawnym	im.	Ojca	Pio	w Stróżach
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