W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia
w imieniu władz samorządowych życzę pogodnych i radosnych chwil
spędzonych w gronie rodzinnym.
Niech radość i nadzieja płynąca z Narodzenia Chrystusa
towarzyszy Wam w te świąteczne dni oraz każdy dzień Nowego Roku.

Zdzisław Warzecha
Przewodniczący Rady Gminy Łącko
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Janusz Klag
Wójt Gminy Łącko

Listopad Grudzień 2013

2

Wiadomości Łąckie Listopad Grudzień 2013

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę
gimnazjum w Łącku
20 listopada uroczyście podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień
węgielny pod budowę nowego gimnazjum w Łącku. Było to symboliczne
wydarzenie, ponieważ prace trwają tam już od 10 tygodni.

B

udynek powstaje obok istniejącej
szkoły. Obiekt będzie dwukondygnacyjny o łącznej powierzchni liczącej ponad 2 tys. m kw. powierzchni
użytkowej. W  wyniku realizacji zadania do użytku oddanych zostanie 12 nowych klas lekcyjnych, stołówka, jadalnia
z kuchnią i szatnie. Najprawdopodobniej
pierwsi uczniowie przeniosą się do niego
już w przyszłym roku szkolnym.
– Tak wiele w tak krótkim czasie. Niewiele czasu minęło od 4 września, kiedy to
podpisaliśmy umowę. Zdecydowanie mniej,
bo 10 tygodni, jak została podpisana umowa z generalnym wykonawcą – powiedział
w trakcie uroczystości Janusz Klag Wójt
Gminy Łącko. W swoim wystąpieniu podziękował również wszystkim osobom,
które wsparły realizację tej inwestycji.
– Okazałem się człowiekiem małej wiary. 4 września, zanim wszedłem do sali
Rady, zapytałem pana Wójta, czy dobrze
robimy, podpisując dzisiaj te dokumenty
– przyznał w swoim wystąpieniu Jerzy
Miller Wojewoda Małopolski. – Gdy pan
Wójt pierwszy raz powiedział mi o swoim marzeniu rozbudowy szkoły, nie ukrywam, że zaskoczył mnie. Ostatnimi czasy
częściej mówimy o zamykaniu szkół, a nie
o rozbudowie. Dodał jednak, że już w kolejnej rozmowie padła deklaracja, że będzie nie tylko nowa szkoła, ale również
wystarczająca ilość chętnych by do niej
uczęszczać.
– To jest szkoła, w której jest bardzo
rodzinny nastrój, wszyscy się uśmiechają.
Wcale się nie dziwię, że państwa marzeniem i ambicją jest, by ta szkoła jak najwcześniej rozbudowała się, aby można
było tutaj, w lepszych warunkach, z serdecznością nauczać kolejne grupy młodych
mieszkańców. Patrząc na tempo prac jest
to chyba rekord w skali Polski – powiedział
Wojewoda.
W części artystycznej wystąpiły dzieci
i młodzież Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku. Tańce regionalne zaprezenDwumiesięcznik Gminy Łącko
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tował zespół Małe Łącko, a przygrywała
do nich funkcjonująca w jego ramach kapela. Zgromadzona publiczność wysłuchała również utworów przygotowanych
przez zespół wokalno-instrumentalny.
Akt erekcyjny i kamień węgielny poświęcił ksiądz dr Janusz Paciorek, proboszcz łąckiej parafii oraz ks. prałat
Józef Trzópek. Do specjalnie przygotowanej tuby włożono podpisany akt erekcyjny, aktualne numery lokalnych gazet,
zdjęcia z budowy oraz będące obecnie
w obiegu pieniądze. Symbolicznego zamurowania dokonali m.in. Jerzy Miller
Wojewoda Małopolski, Janusz Klag Wójt
Gminy Łącko, Zdzisław Warzecha Przewodniczący Rady Gminy Łącko, Barbara Stolarska Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego, Tomasz Ćwikowski
Prezes Firmy Erbet, będącej generalnym
wykonawcą inwestycji oraz przedstawiciele uczniów.

Redaguje: Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
Adres redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
33–390 Łącko, ul. Strażacka 29
tel./fax 18 444 61 69 e-mail: gok@ug.lacko.iap.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru
i skracania materiałów dostarczonych do
Wiadomości Łąckich bez zgody autorów
artykułów.
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Mieszkanka Jazowska obchodziła swoje setne urodziny
W dniu 18 października 2013 r. Pani Katarzyna Mikulec (nazwisko rodowe Kudłacz) mieszkanka Jazowska obchodziła
swoje 100 urodziny.
W tym uroczystym dniu Dostojna Jubilatka otrzymała mnóstwo życzeń, przede
wszystkim zdrowia na kolejne 100 lat życia. Władze samorządowe, Pan Janusz
Klag Wójt Gminy wraz z Panem Zdzisławem Warzechą Przewodniczącym Rady

Gminy, podziękowali Pani Katarzynie za
wszelkie trudy i ciężką pracę oraz złożyli życzenia, jak najlepszego zdrowia, pogody ducha i wytrwałości na dalsze lata
życia. Przekazali również list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Pana Donalda Tuska
oraz Wojewody Małopolskiego Jerzego
Millera. Jubilatka otrzymała kosz kwiatów oraz upominki.

Pani Katarzyna Mikulec urodziła się
18 października 1913 r. w miejscowości
Moszczenica Niżna. Urodziła 6 dzieci, doczekała się 22 wnuków i 23 prawnuków.
Przeżyła dwie wojny światowe, widziała
wiele krzywd i zła, jednak do dzisiaj zachowała pogodę ducha i zasłużyła sobie
na szacunek i uznanie wielu osób. Bliscy
Pani Katarzyny opiekują się Nią z oddaniem i miłością.

Otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kadczy
24 października 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Kadczy miało
miejsce uroczyste otwarcie nowego, wielofunkcyjnego boiska sportowego.
Honorowymi gośćmi byli: Wójt Gminy
Łącko Pan Janusz Klag, Z-ca Wójta Pan
Tadeusz Zaremba, Przewodniczący Rady
Gminy Pan Zdzisław Warzecha, Skarbnik
Gminy Pani Małgorzata Bochenek, radni
Gminy Łącko, dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy oraz
przedstawiciele Rady Rodziców.
Uroczystość rozpoczęła się przecięciem biało-czerwonej wstęgi przez Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy
oraz Dyrektora ZSP w Kadczy.
Dyrektor szkoły serdecznie powitał obecnych, a następnie oddał głos
uczniom. Przedstawiciele samorządu
uczniowskiego wyrazili podziękowanie
władzom gminy za przyczynienie się do
powstania nowocześnie wyposażonego
boiska, które będzie służyło uczniom –
młodym sportowcom.
Po części oficjalnej uczniowie z klas
III-VI przedstawili zgromadzonym program artystyczny o tematyce sportowej,
w którym zaprezentowali taniec, piosenki oraz pokazy sprawnościowe. Występ
zakończył układ taneczny w wykonaniu
szkolnych cheerleaderek.
Mamy nadzieję, że piękne, nowo
otwarte boisko szkolne będzie dobrze
służyło wszystkim, którzy dbają o swój
rozwój i kondycję fizyczną.
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Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości
W dniu 11 listopada w Łącku odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz samorządowych, władz kościelnych, liczne delegacje stowarzyszeń
i organizacji pozarządowych, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy gminy Łącko.

Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą
Św. za Ojczyznę z intencji NSZZ Solidarność RI odprawioną w kościele parafialnym w Łącku. Następnie wszyscy przemaszerowali na Plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego, gdzie została przypomniana historia odzyskania niepodległości
przez Polskę, delegacje złożyły kwiaty, a Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto z Łącka wykonała wiązankę pieśni
żołnierskich.
To wspólne spotkanie w dniu narodowego święta uświadomiło wszystkim
zgromadzonym jakim wielkim dobrem
jest niepodległość naszego kraju, za którą
nasi przodkowie przelewali krew.
(b.g.)
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Inwestycje Gminy Łącko w 2013 roku
Gmina Łącko w 2013 roku realizowała głównie inwestycje, które wpływają na poprawę infrastruktury
oświatowej i drogowej, a także projekty podnoszące jakość życia mieszkańców, estetykę miejscowości,
a także tworzące warunki do ciekawego i kreatywnego spędzenia czasu wolnego przez dzieci i
młodzież.
Oświata i sport

Obecnie Gmina Łącko realizuje bardzo
ważną strategicznie inwestycję w zakresie edukacji, jaką jest Rozbudowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku. Na ten
cel otrzymała dofinansowanie z ogólnej
rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów kwotę ok. 2,5 mln. zł. Budynek
szkoły zostanie oddany do użytku już
w 2014 roku. Wykonano również dokumentację projektową związaną z budową Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Na
ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
We wrześniu oddano do użytku plac
zabaw przy Szkole Podstawowej w Kiczni zrealizowany w ramach Rządowego
Programu wsparcia „Radosna Szkoła”
otrzymując 50% dofinansowania. Jest
to kolejny nowoczesny po Łącku, Zagorzynie i Obidzy kolorowy, a co najważniejsze spełniający wszelkie standardy bezpieczeństwa plac zabaw. Nowy
wizerunek uzyskał ogród przy Samorządowym Przedszkolu w Jazowsku
dzięki przeprowadzonej modernizacji
ogrodzenia i wyposażenia placu zabaw.
Wykonano również prace remontowe
w budynku Przedszkola polegające na
wymianie podłóg oraz instalacji elektrycznej. W Szkole Podstawowej w Szczereżu przeprowadzono remont łazienki
6

dostosowując ją do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymieniono stolarkę
drzwiową. Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kadczy wzbogacił swoją bazę sportową o wielofunkcyjne boisko wykonane ze
środków własnych Gminy Łącko.
Gmina Łącko realizuje projekt pn.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Łącko współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa. Na projekt o wartości 1,1
mln. zł gmina pozyskała 100% dofinansowania. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sieci internetowej oraz
zakup i przekazanie rodzinom biorącym
udział w projekcie 90 zestawów komputerowych wraz z drukarką, oprogramowaniem i dostępem do Internetu, jak
również zakup i przekazanie8 jednostkom podległym 38 zestawów komputerowych wraz z drukarką, oprogramowaniem i dostępem do Internetu.

Drogi

Wiele wysiłku włożono dotychczas
w rozwój infrastruktury drogowej. Realizowane projekty przyczyniają się
do poprawy standardu sieci drogowej
w gminie i dostępności komunikacyjnej.
Dzięki środkom z programu na usuwanie skutków powodzi, osuwisk i innych
klęsk żywiołowych wspartych wkładem własnym gmina mogła odbudować

zniszczone drogi w Łącku, Czerńcu, Czarnym Potoku, Jazowsku, Kiczni, Maszkowicach, Szczereżu, Zabrzeży, Zagorzynie, Zarzeczu, Kadczy, Woli Kosnowej,
Woli Piskulinej, Obidzy, Brzynie i Łazach
Brzyńskich. Wyremontowano przepusty
drogowe w miejscowościach Łącko, Wola
Kosnowa, Czerniec, Czarny Potok i Obidza, natomiast w trakcie realizacji jest
budowa przepustów ramowych w Kadczy na potoku Kadeckim oraz w Maszkowicach na potoku Leszcz.
Istotnie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wpłynęła budowa oświetlenia ulicznego Łącko-Czarny Potok, Jazowsku i Maszkowicach oraz budowa
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr
968 Lubień – Mszana Dolna – Zabrzeż etap
I, którego zakończenie planowane jest na
rok 2014. Przebudowano parking przy
cmentarzu w Jazowsko oraz w Obidzy.
Przygotowywana jest dokumentacja
na budowę chodnika w Zabrzeży-Wietrznicach, chodnika w ciągu drogi gminnej
Na Szczereż i budowę chodnika w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ–
Brzezna-Stary Sącz w Jazowsku. Opracowywana jest dokumentacja projektowo
kosztorysowa na budowę mostu na potoku Czarna Woda w miejscowości Zagorzyn. Wykonano projekt oraz na ukończeniu jest pozostała dokumentacja na
budowę mostu Kadcza-Łazy Brzyńskie.
Wiadomości Łąckie Listopad Grudzień 2013

Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy

Oczyszczalnia ścieków w Jazowsku

Wizualizacja placu targowego w Łącku

Parging przy cmentarzu w Jazowsku

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kiczni

siedmiu wiat stanowiących segmenty
handlowe oraz budowie miejsc parkingowych. Teren placu zostanie ogrodzony i oświetlony.

Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego w wysokości ponad
90% umożliwiło odrestaurowanie mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej
poległych w czasie II wojny światowej na
cmentarzu w Łącku.
Dążąc do rozwoju funkcji turystycznych naszej gminy zagospodarowano teren rekreacyjny nad Dunajcem w Łącku
oraz zakończono na terenie gminy oznakowanie wszystkich przysiółków w sołectwach. W trakcie oceny jest wniosek
o przyznanie dofinansowania na rewitalizację łąckiego rynku oraz wniosek
o przyznanie dofinansowania na budowę chodnika w centrum wsi Czerniec
wraz z zagospodarowaniem terenu.
Podpisano dwie umowy na dofinansowanie budowy placu zabaw i rekreacji
dziecięcej wraz z utworzeniem miejsc
parkingowych w miejscowości Łącko
oraz modernizację boiska sportowego
w Maszkowicach.
Gmina Łącko przystąpiła również
do partnerskich akcji promujących tereny Beskidu Wyspowego oraz funkcjonujące tutaj obiekty i bazę noclegowo-turystyczną. Ponadto wspólnie
z Powiatem Nowosądeckim złożony został projekt subregionalny dotyczący budowy i oznakowania ścieżek pieszych i rowerowych na naszym
terenie.

Straże pożarne

Gmina otrzymała dofinansowanie do
budowy budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami straży pożarnej
w Jazowsku. Dzięki dotacji z programu
Małopolskie Remizy zrealizowano prace
związane z wymianą dachu, utwardzeniem i wykonaniem placu oraz zabezpieczeniem budynku OSP w Woli Kosnowej.
Zakupiono samochód pożarniczo-gaśniczy dla OSP w Kiczni oraz pozyskano lekki samochód pożarniczy dla OSP
w Łącku i Zarzeczu. Zakupiono materiały budowlane niezbędne do wykończenia
garażu w OSP Łącko, wymieniono bramy
garażowe w OSP Kadcza oraz wyposażono OSP Czerniec w ratowniczy sprzęt
hydrauliczny.
Targowisko

Gminy Łącko otrzymała dofinansowanie na zadanie „Przebudowa placu targowego wraz z infrastrukturą techniczną
w miejscowości Łącko”. Zadanie zostanie dofinansowane w kwocie 840 tys.
zł z PROW. W ramach zadania przebudowany zostanie obecny plac targowy
wraz z całą infrastrukturą techniczną
polegający na budowie budynku administracyjnego, budynku służby weterynaryjnej z zapleczem do badania zwierząt, budowie dwóch wiat handlowych,
dwóch wiat do handlu zwierzętami,
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Kanalizacja i ścieki

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej
gmina prowadzi modernizację oczyszczalni ścieków w Jazowsku, na którą
pozyskała 1,5 mln zł dofinansowania
z PROW.
W trakcie realizacji jest przebudowa
przepompowni oraz budowa kanalizacji
burzowej w Czerńcu. Ukończona została
dokumentacja na rozbudowę kanalizacji
w Zabrzeży, natomiast w trakcie opracowania jest projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łącku oraz projekt sieci kanalizacyjnej dla Wietrznic. Pilne
zamierzenia obejmują również budowę
kanalizacji w Maszkowicach i Kadczy.
Zabytki i turystyka

Duży nacisk kładziony jest na rozwój turystyki, wykorzystanie walorów Gminy Łącko przy jednoczesnym zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego.
W tym zakresie odnowiona została kapliczka w Zabrzeży oraz Kiczni. Na ten
cel pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 70% ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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Wyróżnienie w ramach
Nagrody im. Władysława Orkana
dla łąckiej Orkiestry.
Z wielką radością informujemy, że ORKIESTRA DĘTA IM. TADEUSZA MORYTO
Z ŁĄCKA została wyróżniona w ramach
Nagrody Województwa Małopolskiego
im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot
Małopolski w 2013 r.
Orkiestra została wytypowana do nagrody przez Gminny Ośrodek Kultury
w Łącku. Do tegorocznej edycji konkursu wytypowano aż 27 kandydatów, a Kapituła Nagrody zadecydowała o przyznaniu wyróżnienia dla naszej Orkiestry.
Uroczyste wręczenie nagrody i wyróżnień odbyło się 26 listopada w Bukowiańskim Centrum Kultury. W imieniu
Zarządu Województwa Małopolskiego nagrodę i wyróżnienia wręczył Jacek Krupa.

Wyróżnienie dla łąckiej orkiestry odebrał Józef Klimek instruktor GOK.
W tegorocznej edycji nagrodę otrzymał Amatorski Zespół Teatralny
im. Józefa Pitoraka z Bukowiny Tatrzańskiej, zaś wyróżnienie obok Orkiestry z Łącka Zespół Regionalny
Nawojowiacy.
(b.g.)

Warto wiedzieć:

Celem i ideą nagrody jest wspieranie przez Województwo Małopolskie lokalnych grup
twórców kreujących wartości artystyczne oparte na znajomości kultury lokalnej i tradycji regionalnej. To druga edycja nagrody, której patronem jest Władysław Orkan –
powieściopisarz, poeta, dramaturg, publicysta, który był szczególnie zaangażowany
w problemy społeczności lokalnych i wykazywał wyjątkową wrażliwość na sprawy
polskiej wsi.
za: www.malopolskie.pl

Laureaci Konkursu Fotograficznego
„Cudze chwalicie… – Gmina Łącko w obiektywie”

W konkursie wzięło udział 50. uczestników w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 13 – 28 uczestników,
młodzież 14-18 lat – 13 uczestników,
dorośli – 9 uczestników. Najmłodszy
uczestnik miał 7 lat, najstarsza uczestniczka 53.
Komisja w składzie: Rafał Gałysa – pedagog, fotograf, Tymoteusz Demski – pedagog, fotograf, Józef Klimek – instruktor
GOK podkreśliła niezwykle wysoki poziom nadesłanych prac, jak również ich
wielką różnorodność. Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:
kat. dzieci do lat 13:

I miejsce: Martyna Gałysa (l. 12)
– SP w Łącku – „Polny drogowskaz”
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II miejsce: Marcin Łażeński (l. 11)
– ZSP w Czarnym Potoku – „Lipa nocą”
III miejsce: Michał Tomasiak (kl. V)
– SP w Obidzy – „Obidzkie lasy jesienią”,
„Pod śnieżną pierzyną”
młodzież 14-18 lat:

I miejsce: Jakub Tomasiak (kl. III)
– Gimnazjum w Jazowsku – „Ogniste niebo nad Obidzą”, „Cyrchla w jesiennych
barwach”
II miejsce: Sebastian Lizoń (kl. III)
– Gimnazjum w Jazowsku – „Obiad nad
rzeką” – nagroda za wyjątkowe uchwycenie momentu
III miejsce: Paulina Gąsienica (l.16)
– Zarzecze – „Okolice jesienią”

dorośli:

I miejsce: Anna Gomulec (l.22)
– Łącko – „Mglisty poranek”, „Zima”
II miejsce: Dawid Lis (l.23)
– Długołęka – „Pranie”, „Gąski, do domu…”
III miejsce: Zofia Ślaź (l.53)
– Brzyna – „Krajobraz Brzyny”

Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia specjalne. Nagrody
rzeczowe i dyplomy zostały ufundowane
przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.
Pokonkursową wystawę prac można
obejrzeć w hali widowiskowo-sportowej
w Łącku.
(b.g.)
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Artyści naszej ziemi – wystawa
W hali widowiskowo-sportowej w Łącku można obejrzeć wystawy prezentujące dorobek artystyczny
twórców Gminy Łącko w ramach cyklu wystaw pn. „Artyści naszej ziemi’. Dodatkowo wystawa została
wzbogacona w eksponaty z Izby Regionalnej w Łącku oraz wydawnictwa promocyjne.
Wystawę można oglądać codziennie w godzinach pracy hali widowiskowo-sportowej. Serdecznie zapraszamy.
Jako pierwszy swoje prace zaprezentował Leszek Stanisz z Zabrzeży.
Od młodych lat interesował się sztuką. Pierwsze prace wykonywał malując
akwarelami, potem próbował swoich sił
w rzeźbie. Swą twórczą ścieżką rozpoczął
w latach 80. XX wieku. Eksperymentuje
w różnych stylach – od akwareli, malarstwo na płótnie, desce, szkle, poprzez rzeźbę, rysunek, a nawet haft. Jego prace znajdują się w prywatnych zbiorach, wystawiał
je również na aukcjach charytatywnych.
Aktualnie swoje prace z zakresu haftu
prezentuje Krystyna Sukiennik z Łącka.
Pani Krystyna haftuje serwety, obrusy,
obrazki, obrazy i kartki okolicznościowe.
Wykonuje haft krzyżykowy, płaski i richelieu. Chętnie dzieli się swoimi umiejętnościami z młodym pokoleniem w trakcie
warsztatów.
Swoje prace prezentowała na różnych wystawach w Polsce: Łącko, Bobowa
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

– w trakcie imprez regionalnych, Stary Sącz
– Jarmark Rzemiosła, Nowy Sącz – „Ginące
zawody” w Miasteczku Galicyjskim, Kraków – Cepeliada, Warszawa, a także w Estonii – gmina Marjamaa oraz w Austrii –
gmina Puch.

Za swoją działalność artystyczną została wyróżniona Srebrnym Jabłkiem Sądeckim w 2006 r.
(b.g.)

9

Św. Mikołaj
w Łącku

W

dniu 6 grudnia na ulicach Łącka
można było spotkać niezwykły
pochód. Był to Św. Mikołaj w towarzystwie aniołków i diabełka, który
w dniu swoich imienin obdarowywał
wszystkich napotkanych drobnymi upominkami, słodyczami, ale zdarzały się
również rózgi. Otrzymywali je ci, u których diabeł odkrył złe uczynki swoim
specjalnym wykrywaczem umieszczonym w widełkach.
Św. Mikołaj z asystentami odwiedzili
również Urząd Gminy Łącko oraz inne instytucje. Spotykali się z mieszkańcami na
ulicach Łącka.
Spotkanie ze św. Mikołajem dostarczyło tak dzieciom jak i dorosłym dużo
uśmiechu i radości w ten mroźny, grudniowy dzień.
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Odblaskowa szkoła w Kiczni
Szkoła Podstawowa w Kiczni we wrześniu przystąpiła, po raz pierwszy, do akcji ,,Odblaskowa Szkoła”,
organizowanej przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie.

W

ramach udziału w akcji od
pierwszych dni września w placówce zorganizowano wiele
działań, które zwiększyły świadomość
dzieci poruszających się po ruchliwej
ulicy prowadzącej do budynku szkoły
i zachęciły do noszenia elementów odblaskowych oraz promowania zasad
bezpiecznego poruszania się po drogach.
Wszyscy uczniowie dzięki Radzie Rodziców i anonimowym sponsorom zostali
wyposażeni w kamizelki oraz wiele innych elementów odblaskowych. Zorganizowano ogólnoszkolny konkurs plastyczny na temat ,,Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym”, a także konkurs wiedzy na
temat ,,Bezpieczna droga do szkoły’’.
Realizując założenia konkursu uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z policjantem z Komendy Powiatowej Policji
w Starym Sączu, w czasie którego funkcjonariusz w ciekawy sposób opowiadał

o zasadach bezpiecznego poruszania się
po drogach pieszo i rowerem.
W ramach zajęć technicznych uczniowie wykonywali tematyczne gazetki, plakaty, ulotki i odblaski. Ponadto
promowano również projekt poprzez
umieszczanie informacji o działaniach
szkoły związanych z konkursem na tablicach informacyjnych oraz na stronie
internetowej szkoły.
Akcja trwała od września do listopada, a jej celem było popularyzacja bezpiecznego poruszania się po drogach
przez uczniów. Udział w konkursie dał
możliwość wykazania, że Szkoła Podstawowa w Kiczni nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze
szkoły.
Odpowiedzialny za organizację
Małgorzata Twardowska

Maluchy z Kiczni na wycieczce w Bochni
Dnia 17 października 2013r. odbyła się wycieczka szkolna do Bochni. Wzięli w niej udział uczniowie
z kl. I - III wraz z opiekunami: panią Małgorzatą Plechta, panią Jadwigą Zygadło i panią Jadwigą Dybiec.
Z Kiczni wyjechaliśmy o godz. 7:45.
Głównym punktem programu wycieczki było zwiedzanie Kopalni Soli.
Po drodze do Bochni dzieci zapoznały
się również z wieloma ciekawostkami
dotyczącymi mijanych miast i obiektów, o których opowiadała im kierownik wycieczki. Po dwóch godzinach
podróży dotarliśmy na miejsce. Zwiedzając kopalnię dzieci dowiedziały się
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

wielu ciekawych rzeczy o pracy pod ziemią, niebezpieczeństwach, jakie grożą górnikom oraz o zaletach soli. Obejrzały ciekawe eksponaty i wysłuchały
przejmujących legend. Z wielkim zainteresowaniem obejrzały multimedialne
prezentacje dotyczące ciekawostek kopalni . Najbardziej jednak podobała się
uczniom przejażdżka kolejką szynową
po kopalni oraz zjazd szybem górniczym

pod ziemię. Zwiedzanie trwało dwie godziny. Niektórzy byli już bardzo zmęczeni prawie trzykilometrowym marszem ale wcale nie narzekali. Wycieczka
z pewnością przyczyniła się do poszerzenia wiedzy uczniów i pozostawi wiele ciekawych wrażeń.
Tekst i zdjęcia: Jadwiga Dybiec
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„W naszej szkole panowie i panie wszyscy dbamy
o dobre wychowanie”
Podążając za ideą wyrażoną wyżej,
dnia 18.11.2013r. w Szkole Podstawowej w Kiczni odbył się konkurs „Savoir-vivre, czyli sztuka dobrego wychowania”. W konkursie wzięli udział
uczniowie klas I-III. Ich zadaniem było

odpowiedzieć na wiele pytań związanych z dobrymi manierami i kulturalnym zachowaniem w różnych
sytuacjach życiowych. Właściwe zachowanie bowiem jest wyrazem szacunku
dla innych i dla siebie. Pomaga lepiej żyć,
zjednuje nam sympatię otoczenia. Jednak z tą dziedziną
życia wśród dzieci
i młodzieży nie jest
najlepiej, stąd pomysł zorganizowania właśnie takiego
konkursu. Z pośród
trzech klas komisja
konkursowa w yłoniła „Mistrzów
dobrych manier”.
Zostali nimi uczniowie klasy II. Komisja podkreśliła wysoki poziom wiedzy
z zakresu dobrych

manier wszystkich uczestników konkursu. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali upominki ufundowane
przez Radę Rodziców oraz organizatora,
a cała „widownia” słodycze.
Organizator konkursu: Jadwiga Dybiec

„DOBRE SPOTKANIE. Jak to zrobić?”
12 i 13 września 2013 r. uczestniczyłam w szkoleniu „DOBRE SPOTKANIE. Jak to zrobić?”
zorganizowanym w Bibliotece w Barcicach.

Szkolenie to prowadzone było przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP na zlecenie Fundacji
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która realizuje Program Rozwoju Bibliotek. Miało ono na celu rozwój umiejętności organizacji i prowadzenia spotkań
ważnych z punktu widzenia pracy biblioteki i jej środowiska lokalnego.
Efektem szkolenia było zorganizowanie „DOBREGO SPOTKANIA” dla dzieci
z klas I-III Szkoły Podstawowej w Czarnym Potoku, które odbyło się 31 października w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Łącku (sala obrad Urzędu Gminy). Tematem spotkania była „Książka w potrzebie”.
Celem głównym jaki sobie wyznaczyłam

było pogłębienie wiedzy dzieci z klas I-III na temat działalności biblioteki publicznej, pracy introligatora oraz nabycie
nowych umiejętności. Cele szczegółowe to: zapoznanie dzieci z działalnością
GBP w Łącku i zasadami korzystania z jej
zbiorów, poszanowanie książek, zapoznanie z pracą introligatora, nabycie nowych
umiejętności (poprzez samodzielne wykonanie zakładki do książki i koperty okolicznościowej), a przede wszystkim promocja czytelnictwa.
Przywitałam dzieci w bibliotece, opowiedziałam im krótko o działalności biblioteki i zasadach korzystania z jej zbiorów, a także ich poszanowania. "Miś Patyś"
(pacynka) polecił aby dzieci odszukały

ukryte między książkami karteczki z wypisanymi prośbami książki. Dzieci odczytywały prośby książki i wspólnie przyklejaliśmy je na planszę. W małym łóżeczku
ułożyłam pod kołderką "chorą książeczkę" i dzieci zastanawiały się jak można ją
uleczyć. "Miś Patyś" podpowiedział, aby
odszukały miedzy jej zniszczonymi kartkami list ze wskazówką, a brzmiała ona
tak: "Gdy rozklejona jestem i chora pomocy wzywam introligatora" (J. Kołodziejczyk). Przedstawiłam im wtedy zaproszonego gościa pana introligatora Józefa
Kołodziejczyka z Łukowicy. Opowiedział
dzieciom o swojej pracy, pokazał im narzędzia introligatorskie i na ich oczach
"uleczył chorą książeczkę". Potem razem
wykonaliśmy zakładki do książek oraz koperty, dzieci uroczyście obiecały, że będą
szanować książki a "Miś Patyś" poczęstował je cukierkami.
Bardzo cieszę się, że udało mi się zrealizować "DOBRE SPOTKANIE" i serdecznie dziękuję za pomoc Pani Barbarze Kościółek ze Szkoły w Czarnym Potoku oraz
Panu Józefowi Kołodziejczykowi introligatorowi z Łukowicy.
Katarzyna Gromala
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Przedszkolakowe spotkania z poezją
„Ludzie piszący dla dzieci wznoszą lekki, malowniczy most, po którym mali czytelnicy chętnie
i niepostrzeżenie przechodzą od swoich ukochanych książek do wielkiej poezji, do literatury klasycznej,
a potem – do dzieł pisarzy współczesnych.”

Tak o sztuce pisania dla najmłodszych
opowiadał Jan Brzechwa, autor wielu znanych bajek i wierszy dla dzieci.
W myśl jego słów Samorządowe Przedszkole w Łącku wraz z Gminną Biblioteką
Publiczną w Łącku postanowiły zorganizować cykl spotkań czytelniczych dla
dzieci, podczas których mali czytelnicy
poznawać będą poezję polską.
Pierwsze spotkanie, które odbyło się
11 września 2013r. zostało poświęcone
twórczości Juliana Tuwima (w związku
z obchodami Roku Tuwima). Okazało
się, że przedszkolaki świetnie znają jego

poezję, co potwierdziły we wspólnej recytacji. Po spotkaniu wykonały piękne
ilustracje do czytanych książeczek.
14 i 15 października „Starszaki” i „Maluchy” odwiedziły Gminną Bibliotekę
Publiczną w Łącku, gdzie poznały pracę bibliotekarza, zasady korzystania ze
zbiorów biblioteki oraz poszanowania
książek.
21 listopada na spotkanie w Samorządowym Przedszkolu w Łącku zaproszono dzieci z dwóch Oddziałów Przedszkolych Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Łącku. „Starszaki” wystąpiły przed

wspaniałą, bardzo liczną publicznością
w przedstawieniu zatytułowanym „Leśne Duszki”. Tematem spotkania czytelniczego była twórczość Jana Brzechwy.
Dzieci losowały karteczki przedstawiające postaci z jego poezji i słuchały o nich
wierszy.
Poezja odgrywa znaczącą rolę w życiu małego człowieka. Ułatwia zapamiętywanie treści, uwrażliwia, ubogaca,
dostarcza wzruszeń, rozwija płynność
mowy i rozwija wyobraźnię.

Lekcja biblioteczna
szóstoklasistów ze
Szkoły Podstawowej
w Kiczni

publicznej, z zasadami korzystania ze
zbiorów na miejscu i wypożyczania na
zewnątrz, z zasadami gromadzenia i ułożenia księgozbioru, a przede wszystkim
zaznajomienie z systemem komputerowym SOWA2/MARC21. Uczniowie
przejrzeli stronę internetową biblioteki
w Łącku, pracowali w katalogu on-line,
wyszukiwali i zamawiali książki.
Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku
przeszła już na komputerowe wypożyczanie księgozbioru. Uzyskanie oprogramowania użytkowego zintegrowanego
systemu zarządzania biblioteką SOWA2/

MARC21 (a także: komputerów, urządzeń
wielofunkcyjnych i aparatów fotograficznych) było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2007-2013 na realizację
projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych
w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”.

29 października 2013r. szóstoklasiści ze
Szkoły Podstawowej w Kiczni pod opieką Pani Ewy Cidyło uczestniczyli w lekcji bibliotecznej w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Łącku. Lekcja miała na celu
zapoznanie młodzieży z pracą biblioteki
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Katarzyna Gromala

Katarzyna Gromala
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Spotkania czytelnicze w filiach gbp w Łącku
16 września 2013 r. w GBP w Łącku Filia w Obidzy odbyło się spotkanie czytelnicze
„Kogutek Ziutek w Bibliotece” zorganizowane przez p. Barbarę Szczepaniak.
Dzieci z ogromnym zainteresowaniem
wysłuchały opowieści o przygodach Kogutka Ziutka, wykonały piękne kwiaty
z bibuły, bawiły się w różne zabawy ruchowe, a także wspaniale tańczyły. Mali
czytelnicy codziennie odwiedzają bibliotekę w Obidzy i wykonują piękne prace
plastyczne (kartki okolicznościowe, ilustracje do książek, ozdoby świąteczne,
dekoracje... itp.). Zachęcamy gorąco do
podziwiania ich dzieł.
2 i 3 grudnia 2013 r. w GBP w Łącku
Filia w Woli Kosnowej oraz Filia w Jazowsku odbyły się „Mikołajkowe spotkanie czytelnicze” zorganizowane przez
14

p. Marię Najduch. W spotkaniu w bibliotece w Woli Kosnowej wzięły udział dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej w Zagorzynie pod opieką p. Małgorzaty Ziemby,
a biblioteka w Jazowsku gościła dzieci z Przedszkola Samorządowego w Jazowsku pod opieką pani Anny Gromala.
Rozmawialiśmy o św. Mikołaju, zwyczajach świątecznych, prezentach oraz reniferach. Dużo wiadomości zaczerpnęliśmy
z książki „Renifery Świętego Mikołaja”
(R. Green), z której dzieci dowiedziały się
jakie renifery mogą tworzyć Drużynę Zaprzęgu (dla zainteresowanych: „Te renifery muszą nie tylko być najmądrzejsze,

najbardziej wytrwałe i silne, ale też najmocniej, z całego serca wierzyć w magię
Bożego Narodzenia”), że Mikołajowi pomagają elfy, które również trenują renifery (uczą je startowania, latania, lądowania, omijania przeszkód itp.). Wszystkie
dzieci solidnie pracowały aby zdobyć
wiedzę na temat reniferów Świętego Mikołaja, za co otrzymały dyplomy. Wykonały też Mikołaja z papieru i kolorowały
zimowe obrazki.
Barbara Szczepaniak
Katarzyna Gromala

Wiadomości Łąckie Listopad Grudzień 2013

Chociaż ciepłe, słoneczne dni poszły już w zapomnienie, warto jednak „na rozgrzanie” przeczytać
wspomnienia dzieci ze SP w Zabrzeży, które uczestniczyły w „zielonej szkole”…

Uczniowie z Zabrzeży na „zielonej szkole”

W

dniach od 03.06.2013 roku
do 09.06.2013 roku uczniowie
Szkoły Podstawowej w Zabrzeży wzięli udział w „zielonej szkole” w Jastrzębiej Górze. Wyjazd zorganizowała
już po raz trzeci pani dyrektor Krystyna
Gałysa. W wyprawie uczestniczyły dzieci klas IV-VI z Zabrzeży, 11 osobowa grupa ich rówieśników ze szkoły w Zarzeczu
oraz wychowawcy i opiekunowie.
Program „zielonej szkoły” był bardzo
ciekawy i urozmaicony. Dzieci miały okazję zobaczyć krajobrazy wszystkich krain geograficznych w Polsce. Nad morzem
wycieczkowicze zamieszkali w ślicznym pensjonacie „Przy plaży” w Jastrzębiej Górze. Stamtąd dzieci wyjeżdżały
na zwiedzanie Wybrzeża. Były więc na
Helu w fokarium, spacerowały po molo
w Jastarni. Innego dnia młodzież podziwiała Słowiński Park Narodowy podczas przejażdżki meleksami wzdłuż Jeziora Łebsko. Tam też oglądano ruchome
wydmy i efekt działania piasku i wiatruzasypany las. Dzieci mogły się też pobawić w ogromnej piaskownicy- wydzielonej części wydm. W tym samym dniu
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odwiedziły także miejsce byłej budowy
elektrowni atomowej w Żarnowcu. Zobaczyły również kompleks wypoczynkowo-sportowy w Gniewinie , który wybudowano na Mistrzostwa Europy w Piłce
Nożnej w 2012roku.
Trzecią wyprawą było zwiedzanie
Trójmiasta. Tu młodzii turyści poznali
żaglowiec „Dar Pomorza”, stojący w porcie w Gdyni. W Gdańsku natomiast zobaczyli ulicę Długą ze słynnym Neptunem,
oglądali „panienkę z okienka”, Żurawia
Gdańskiego, podziwiali panoramę miasta
z wieży Kościoła Mariackiego. Mieli też
okazję przepłynąć statkiem na Westerplatte. Dotarli nawet pod Pomnik Obrońców Wybrzeża, gdzie wykonano pamiątkowe zdjęcie.
Dwa dni pobytu przeznaczone były na
poznawanie uroków morza. Kiedy na południu Polski, u nas, padał deszcz, północ
Polski cieszyła się słońcem. Ta sprzyjająca pogoda sprawiła, że dzieci mogły się
opalać, budować zamki na piasku, kopać
studnie do morza i nawet zamoczyć się
w wodzie. Opiekunowie zorganizowali nawet chrzest dla tych, którzy po raz

pierwszy zagościli nad morzem. W tych
dniach młodzież wzięła też udział w „lekcji o bursztynie” w pracowni bursztynu
„Damroka” w Chłapowie. Zwiedzili również latarnię morską w Rozewiu oraz
byli w miejscu wysuniętym najbardziej
na północ Polski.
Wieczorami też nie nudzono się. Zachody słońca nad morzem, gry i zabawy
na podwórku, dyskoteki zapełniały wolny czas.
Dopełnieniem wyjazdu było zwiedzenie części Warszawy w drodze powrotnej. Uczniowie oglądali tam Stadion Narodowy i panoramę stolicy ze szczytu
Pałacu Kultury i Nauki. Mieli nawet okazję zobaczyć „oberwanie chmury” nad
Warszawą, a potem piękną tęczę.
Dla młodych ludzi z Zabrzeży wyjazd
ten był znakomitą szkołą samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych.
Nauczyciele mają nadzieję, że czas
spędzony na „zielonej szkole” był wspaniałą lekcją, którą ich podopieczni zapamiętają do końca życia.
J. Florian
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Pielgrzymka Związku Podhalan Oddział w Łącku
do Częstochowskiej Pani
Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza wiara będzie głęboka.
Niech miłość będzie ofiarna.
Modlitwa ufna i pokorna.

/Jan Paweł I./

W dniu 13 października 2013 r., w Roku
Wiary, wyruszyła pielgrzymka autokarowa górali łąckich do Częstochowy. Opiekunem duchowym był kapelan Związku Podhalan Diecezji Tarnowskiej ks. dr
Stanisław Kowalik. Z modlitwą na ustach
wyruszyliśmy w drogę. O  godz. 11.00
rozpoczęła się Msza Św. przy cudownym
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obrazie Matki Bożej. W tym samym czasie na Placu Św. Piotra w Rzymie, Ojciec
Św. Franciszek zawierzał cały świat Niepokalanemu Sercu Maryi.
Mszę Świętą celebrował i homilię
wygłosił ks. dr Stanisław Kowalik. Kazanie rozpoczął pieśnią „Częstochowsko Matko, nasa Poni. Przyśli my tu do
Cie – my poddoni…..” Podkreślił jak ważne są „mocne korzenie” ludzi gór. Przypomniał, aby dbać o gwarę, strój, śpiew,
taniec, kultywować tradycje naszych
przodków. Powiedział „ górale są oddani i wierni Kościołowi”.
Oprawę liturgii Mszy Świętej przygotowali i prowadzili członkowie

ZP pod kierownictwem Stanisława
Wolańskiego.
Wpatrzeni w obraz Czarnej Madonny
zanieśliśmy Jej modlitwy i pieśni. Umocnieni, wymodleni, wyciszeni wróciliśmy
do swoich domów. Niech ta łaska trwa
w nas jak najdłużej.

Dziękujemy Ci Matko, że pozwoliłaś nam doświadczyć Twojej bliskości oraz możliwości wpatrzenia się
w Twoją Święta Twarz i zatroskane
Oczy.
Tekst Danuta Hejmej
Zdjęcia Dawid Lis
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IX Zoduski Muzykonckie
Związku Podhalan Oddział w Łącku pod hasłem
„Zostanie po mnie tu mój ród”
W dniu 10 listopada 2013 roku już po raz dziewiąty Związek Podhalan Oddział w Łącku zorganizował
„Zoduski Muzykonckie”. Tym razem motywem przewodnim były tradycje rodzinnego muzykowania
muzykanckich rodów z Łącka.
Jak co roku nasze spotkanie zostały rozpoczęte Mszą Świętą, którą celebrował
Kapelan Związku Podhalan ks. Stanisław
Kowalik wspólnie z ks. dr Januszem Paciorkiem, ks. Krzysztofem Orłem oraz
ks. Józefem Słowikiem. W wypełnionym
po brzegi kościele nie zabrakło delegacji
oraz pocztów sztandarowych Związku
Podhalan ze Szczawnicy, Białego Dunajca, Obidzy, Krościenka, Żywca i OSP Łącko. W czasie Mszy Świętej nowo przyjęci
członkowie złożyli ślubowanie i zostali
przyjęci do Oddziału Związku Podhalan
w Łącku.
Po wyjściu z kościoła wszyscy w uroczystym przemarszu udali się do nowej
siedziby Związku, która mieści się w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku. Siedzibę tą uzyskaliśmy od
władz Gminy Łącko, która przekazała
na rzecz Oddziału dawną salkę gimnastyczną Zespołu Szkół Św. Kingi w Łącku.
Dzięki zaangażowaniu członków Związku salę tę gruntownie wyremontowano
i nadano jej regionalny wystrój. Pięknie
odnowiony obiekt został po raz pierwszy oficjalnie udostępniony właśnie przy
okazji uroczystości Zaduszkowych. Proboszcz Parafii Łącko ks. dr Janusz Paciorek dokonał aktu poświęcenia nowej
siedziby, a Prezes Związku Podhalan Oddział w Łącku Tomasz Ćwikowski zawiesił krzyż.
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Wszyscy uczestnicy udali się do remizy OSP w Łącku gdzie odbyła się dalsza
część uroczystości. Pierwszym, bardzo
wzruszającym punktem programu, były
wypominki za zmarłych muzykantów
i twórców zasłużonych dla kultury Górali Łąckich. Potem, kolejno każdy Oddział
wspominał „tych, co się minęli” – muzykantów i twórców ludowych ze swojego
terenu, dla których zapaliliśmy symboliczne znicze ku pamięci.
Po zakończeniu oficjalnej części i powitaniu wszystkich przybyłych gości zaprezentowano program artystyczny ukazujący bogactwo kultury regionu opartej
o muzycznie utalentowane rodziny, „Muzykanckie Rody”, w które tak bogata jest
Ziemia Łącka. Zgodnie z hasłem spotkania: „Zostanie po mnie tu mój ród” wystąpiły rodzinne, wielopokoleniowe kapele:
Boguckich, Plechtów, Talarów i Wolańskich. Mogliśmy podziwiać w ich wykonaniu piękno i bogactwo naszej góralszczyzny – gwarę, muzykę, śpiew i taniec.
Po zakończeniu prezentacji muzycznych
Prezes Tomasz Ćwikowski podziękował
Pani Małgorzacie Plechcie i Panu Stanisławowi Wolańskiemu za koncepcję
programu artystycznego. Nawiązując
do uroczystego poświęcenia nowej siedziby Związku, Prezes podziękował za
spełnienie obietnic złożonych przed rokiem: Panu Januszowi Klag – Wójtowi

Gminy – za udostępnienie sali dla siedziby Związku, Panu Janowi Golonce – Staroście Nowosądeckiemu – za ufundowanie
stołów do wyposażenia sali a Państwu
Pałkom za przekazanie krzeseł, zaś Księdzu Proboszczowi – za poświęcenie naszej wyremontowanej i umeblowanej
sali. Pan Prezes zaprezentował również
pięknie wydany „Śpiewnik Górali Łąckich” i wręczył symboliczne podziękowanie dla sponsora tego wydawnictwa
Jarosława Boguckiego, członka naszego
Związku.
Miłym akcentem kończącym uroczystość było przekazanie nowemu Proboszczowi Łąckiej Parafii pięknej stuły, wyhaftowanej w regionalne wzory przez Panią
Danutę Rams.
Po wspólnym posiłku do późnego wieczora uczestnicy brali udział w „posiadach góralskich”.
Szczególne podziękowania za przygotowanie i realizację oprawy artystycznej IX Zadusek Muzykonckich składamy
Anecie Wolańskiej i Joannie Wolańskiej,
a także Małgorzacie Cebuli i Marcinowi Wnękowi prowadzącym koncert
rodzinny.
Tekst: Elżbieta Dziedzina
Grzegorz Czepelak
Zdjęcia: Krzysztof Adamczyk
Dawid Lis
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27.11.2013 r. MARKA TATRZAŃSKA 2013 dla Wyborów Nośwarniyjsyj Górolecki.
MARKA TATRZAŃSKA 2013 w kategorii przedsięwzięć i imprez kulturalnych oraz ważnych społecznie
inicjatyw dla Wyborów Nośwarniyjsyj Górolecki. W imieniu całego Związku Podhalan Oddział w Łącku
gratulujemy!
W uroczystości wręczenia statuetki Marki Tatrzańskiej brali udział członkowie naszego Związku Joanna
Wolańska i Aleksander Grela.
Zdjęcia Aleksander Grela.

PROŚBA O POMOC
W dniu 3 listopada 2013 r. w miejscowości Brzyna z nieustalonych
przyczyn wybuchł pożar jednorodzinnego budynku, w wyniku czego całkowitemu spaleniu uległa konstrukcja
dachu wraz ze stropem i sprzęt gospodarstwa domowego, częściowemu nadpaleniu uległy pomieszczenia mieszkalne. Całość strat została
oszacowana na 250 000 zł.
Właściciel budynku Eugeniusz Lizoń
(zam. Brzyna 1) zwraca się z prośbą o pomoc do wszystkich ludzi dobrej woli. Prosi o materiały budowlane do odbudowy domu, ale również
o wsparcie finansowe.
Na prośbę poszkodowanego podajemy numer konta:
Łącki Bank Spółdzielczy
71 8805 0009 0000 6868 2007 0002
18
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12.11.2013 r. Członkowie
Związek Podhalan Oddział
w Łącku na peregrynacji
obrazu „Jezu Ufam Tobie”.

Zdjęcia Dawid Lis

Spotkanie Prezesów Oddziałów Związku Podhalan z terenów Diecezji Tarnowskiej z kapelanem
Związku Podhalan Diecezji Tarnowskiej ks. dr Stanisławem Kowalikiem.
Spotkanie odbyło się w siedzi bie Związku Podhalan Oddział w Łącku.

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Zdjęcia: Joanna Wolańska, Grzegorz Czepelak
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KOLĘDOWO

P

ośród domowych przygotowań do
wigilijnej wizyty ostatniej narzeczonej Michała, tylko dziadzio Kubuś zauważył, że po powrocie z delegacji
promienny uśmiech Bola, ojca Michała,
zasnuwa mgła melancholii. Bolo, ilekroć
udało mu się przysiąść gdzieś samotnie,
wracał do chwili, gdy wieczorny nudny
bankiet po podpisaniu umowy handlowej, przeniósł się do części rekreacyjnej SPA i zamienił niespodziewanie we
wspaniałą zabawę. Grupa integracyjna
urządzała zawody – pokaż swoją sterczącą bluzeczkę, lub płaską koszulę.
–– Idiotyczna nazwa, pomyślał.
Spodobała mu się naturalnie ruda
piękność i dla niej stanął do konkursu
usiłując zminimalizować swój mięsień
piwny. Dziewczęta nieskromnie wypinały swoje wypukłości pod bluzeczkami. Goście śledzili nie tylko tę część ich
sylwetek. Wolno przesuwali wzrok od
ud po promienny uśmiech. Gdy zwyciężyła jego faworytka, poczuł napływ sił
witalnych.
–– Proszę się przedstawić – poprosiła
prowadząca.
–– 92, 66, 88 – odpowiedziała ruda
piękność, wywołując zadowolenie na
twarzach panów.
Bolo wyjął pięćdziesiąt złotych, położył na tacy z kwiatami, wziął białą różę
i pogalopował z nią w kierunku zwyciężczyni w takt rozbrzmiewającej melodii Rydwany ognia – Vangelisa. Był
pierwszy!
–– Od powrotu ze SPA zamyślasz się
jakoś inaczej – mówił do Bola dziadzio
Kubuś. Opowiesz staremu jak było? Takie malutkie co nieco. Tak, tycio - tycio.
No chociaż imię, albo kolor włosów? –
prosił dziadzio.
–– Ruda wysmukłość - 92, 66, 88 –
wyszeptał Bolo cichym, zmysłowym
głosem.
–– Jeśli to numer telefonu to ja poproszę kierunkowy? – powiedział z szelmowską miną dziadzio.
–– Do kogo dziadzio chce dzwonić
w wigilię? – dopytywał się wnuk Michał. Stał niepewnie obserwując przez
chwilę ojca i dziadzię. – Chyba nie chcecie dzwonić do mojej obecnej sympatii,
ona się nigdy nie spóźnia i już jest prawie waszą synową.
–– Nie chcemy dzwonić Michałku, ją
poznamy dzisiaj, więc na telefony przyjdzie czas. Teraz opowiedz nam malutkie co nieco o jej wyglądzie. No tak, tycio - tycio – prowokował dziadzio.
–– Jest ruda i piękna – wypalił szybko
Michał i zniknął.
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–– Ruda… – powtórzył słodko Bolo
i zatopił się w marzeniach.
–– Uspokój się stary pryku, – narzekał dziadzio - zapowiada się wspaniałe Boże Narodzenie. Chociaż dzisiaj nie
wspominaj.
–– My też chcemy usłyszeć wspomnienia Bola – powiedziały panie, mama
i babcia, kręcąc w swoich nowych kreacjach piruety wokół choinki.
–– Pochwal każdą z osobna, bo cię
uszczypnę w tyłek żebyś się wreszcie
obudził – zagroził dziadzio.
„Bóg się rodzi…” ryknął kolędę dzwonek u drzwi. Wszyscy z napięciem czekali aż młody otworzy drzwi ich przyszłej
synowej. Michał unosząc dumnie prawą
rękę w górę schodził ze schodów śpiewając głośno: „Tryumfy Króla Niebieskiego,
zstąpiły…”
Dziadzio Kubuś kopnął za lekko stojącą na podłodze ogromną pozytywkę –
Renifera Rudolfa, wygrywającą melodię
„Jingle Bell” i ta przycichła tuż po otwarciu przez Michała drzwi.
–– Nadeszła chwila włączania taksometrów – komentował chwilę ledwie
słyszalnie dziadzio i spojrzał na Bola,
który z kamienną miną patrzył na rudą
piękność. – Nie podobają mi się jego
ogromne oczy i mocno uniesione brwi.
Coś mi to źle pachnie… – snuł domysły
dziadzio.
Mama i babcia chłodno oceniały każdy centymetr urody młodej damy. A ona

stała ze skromną miną,
lekko wypinając wypukłość torsu. By wypełnić
trwającą chwilę ciszy,
poruszyła ramieniem
i zsunęła z ramion etolę z białych norek, dając
nieskromnie wypukłości pełne pole do popisu.
W świetle reflektorków,
pod zawieszonymi nad
drzwiami jodłowymi
girlandami, prezentowała się wyśmienicie.
––Jak będzie drętwo,
przywal ze szpilki reniferowi i rozładuj napięcie – przypomniała sobie
radę Michała. Położyła dłoń na wyciągniętej
ręce dziadzia, przestąpiła próg, zgrabnie, lecz
z niebywałą siłą potrąciła niesfornego renifera
i weszła do holu w takt
melodii z dzwoneczkami. Powiedziała głośno:
–– Mam na imię…
–– 92, 66, 88 – powiedział w tle jej głosu dziadzio.
Odwróciła w moją stronę twarz z dość
zaskoczoną miną – śledził sytuację dziadzio, i przeniósł wzrok na Bola. Bolo
w lansadach z rozanielonym uśmiechem
zbliżał się do nich, by po raz pierwszy
ucałować dłoń przyszłej synowej. – Ma
głupią minę, nuci „Lulajże Jezuniu” czyli
usypia wspomnienia – odnotował dziadzio z miną detektywa.
Z ust Bola wypłynęły niebiańsko lekkie słowa:
–– Witamy panią w naszym cytrynowym domku z toffi czapeczką na
kominie.
–– Bardzo mi miło państwa poznać –
powiedziała młoda dama, przedstawiając się każdemu z domowników.
–– O  domku w górach wiele słyszałam, ale jest jeszcze piękniejszy niż
z opowieści – dopięła pochwałą część
powitalną wieczoru.
–– Ciekawe z czyich opowieści tak
wiele wie o urokach domku w górach?
– zapytał wrednie dziadzio za plecami
Bola.
–– Niech się dziadzio za wiele nie domyśla – skarcił go Bolo, lecz niezbyt
skutecznie i /nie wiadomo czy to na
pewno głupie /myśli dziadzia tylko na
chwilę zostawiły w spokoju, zaczynającą się wolno snuć nić intrygi.
Wiadomości Łąckie Listopad Grudzień 2013

Jak tradycja nakazuje Święty
Mikołaj odwiedza dzieci
na całym świecie, które
niecierpliwie czekają na Niego
z bijącym sercem i wypiekami
na buźkach. Tak też się stało
w Gminie Łącko.
Św. Mikołaj zapowiedział swoją
wizytę w Zespole Świetlic
Środowiskowych w Łącku. Na
to spotkanie licznie przybyli
rodzice i ich pociechy. Zawitał
tu również Wójt Gminy Łącko
– Panem Janusz Klag – sponsor
mikołajowych prezentów.
Mikołaj przywiózł ze sobą
worki pełne słodkości – prawie
400 paczek i pierwszy śnieg.
Dla urozmaicenia tej
uroczystości, dzieci z Zespołu
Szkolno Gimnazjalnego
w Łącku, pod opieką Pani
mgr Doroty Piszczek,
zaprezentowały program
artystyczny.
Wszyscy obdarowani bardzo
dziękują Mikołajowi za
prezenty i zapraszają go za rok.

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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Z ŻYCIA FIGHT CLUBU
BUSHI…
21 grudnia w Łącku odbędzie się szkolenie i turniej klubowy.
4 stycznia 2014 roku w Łącku odbędzie się seminarium, które poprowadzi
Stanisław Majchrzak oraz Mistrz Johan
N. Mika z Niemiec – szef niemieckiej organizacji Jukoshin Ryu International i Mika
Budo. Bedzie to specjalistyczne szkolenie
i test zawodników przed Mistrzostwami Świata i Europy w 2014. Na szkoleniu
tym będzie kręcony dwuczęściowy film
szkoleniowy – „Budo Bushi - Goshin Ryu”
„Budo Bushi - Jukoshin Ryu”.

Legenda sztuk walki – 11. krotny mistrz świata i gwiazda hollywood,
zdobywca Oscara, Wielki Mistrz Don „The Dragon” Wilson
Szkolenie specjalistyczne Vip - Master Seminar
Miło mi poinformować, iż na seminarium w Brnie – jako jedyny z Polski uczestniczył Trener – Mistrz Stanisław Majchrzak z Łącka. Legenda
Wilson jest przyjacielem Majchrzaka, a sam Wilson jeszcze nigdy nie był
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w Polsce, ale już zadeklarował Majchrzakowi, iż bardzo chętnie przyjedzie do niego na seminarium. Byłoby to wielkie wydarzenie w Polsce
w sztukach walki i nie tylko. Samo
szkolenie w Brnie poprzedzało wielką
Galę Sztuk Walki BUDO SHOW.
Szkolenie było na bardzo wysokim
poziomie. Mistrz Don „The Dragon” Wilson dokładnie tłumaczył techniki walki i zejścia z linii ataku. Było to wielkie
przeżycie dla uczestników i jednocześnie zaszczyt, że mogli uczestniczyć
w tak historycznym i wielkim szkoleniu mistrzowskim.
Nadmienię, że już jest wielkie zainteresowanie przyjazdem i szkoleniem
w Polsce. Wielu  Mistrzów jest zainteresowanych uczestnictwem ze swoimi

studentami w tym pierwszym i historycznym szkoleniu oraz Gali.
Dodatkowo 4 stycznia 2014 r. po seminarium z Mistrzem z Niemiec oraz
wspólnie z innymi Mistrzami odbędzie
się w Łącku zebranie organizacyjne omawiające właśnie to seminarium i Wielkie Tournée – LEGEND SZTUK WALKI
PO EUROPIE – dwudniowe seminarium
międzynarodowe w Polsce – gdzie? Zobaczymy już niebawem.
Co miesiąc w Łącku będzie spotkanie z Wielkimi Mistrzami sztuk walki
z „pierwszej półki” – kolejne to z 7. krotnym Mistrzem Świata w kilku organizacjach – zdobywcą 7 pasów mistrzowskich
– wielka okazja i wielkie wydarzenie...
S. Majchrzak
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Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie
Zwycięzcy Konkursu Fotograficznego
„Cudze chwalicie… – Gmina Łącko w obiektywie”

Martyna Gałysa – 12 lat – SP Łącko: „Polny drogowskaz”

Jakub Tomasiak – 15 lat – Gimnazjum w Jazowsku
„Cyrchla w jesiennych barwach”

Anna Gomulec – 22 lata – Łącko: „Mglisty poranek”

Jakub Tomasiak – 15 lat – Gimnazjum w Jazowsku:
„Ogniste niebo nad Obidzą”

Anna Gomulec – 22 lata – Łącko:, „Zima”
Św. Mikołaj w Łącku.

Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie
Inwestycje w Gminie Łącko

ZS-G Łącko 11.12.2013

Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy

Oczyszczalnia ścieków w Jazowsku

Wizualizacja placu targowego w Łącku

Parging przy cmentarzu w Jazowsku

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kiczni

