JUBILEUSZ 80-lecia
Zespołu Regionalnego

GÓRALE ŁĄCCY
20 lipca 2013 r.

Amfiteatr na Jeżowej w Łącku
GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY ŁĄCKO

Kwiecień Maj 2013

Święto Kwitnącej Jabłoni 2013
Do historii przeszło kolejne łąckie Święto Kwitnącej Jabłoni. Liczne
i urozmaicone atrakcje, w tym widowiskowe koncerty przyciągnęły do
Amfiteatru na Jeżowej prawdziwe tłumy.

J

uż w piątek na Dunajcu rozpoczęły
się zawody wędkarskie. W tym roku
jednak ryby okazały się sprytniejsze
od wędkarzy. Żadna ze złapanych nie
osiągnęła regulaminowych wymiarów,
zwrócono więc im wolność. Zaś wieczorem na torze kajakowym w Wietrznicach
odbył się pokaz ratownictwa wodnego
z udziałem specjalistów z Instytutu Ratownictwa, Straży Pożarnej i Policji.
Sobotnie świętowanie zaczęło się od
sportowych zmagań. Na trasie II Górskiego Biegu o Puchar Wójta Gminy Łącko
stanęło 44 zawodników w tym 8 kobiet.
Trasa ta niezwykle malownicza, ale i wymagająca, liczyła ponad 6, 5 km. Pierwszy
na metę przybiegł Robert Faron (25,48)
z UKS Watra Kamienica, drugi był Andrzej Beniowski (26,06) z Zabrzeży, zaś
trzeci Adam Majerski (28,16) reprezentujący Kadczę, a jednocześnie firmę Woj-Tom. Wśród kobiet najlepsza okazała się
Agnieszka Faron (36,44) – BBL Kraków,
druga była Beata Buźniak (38,15) z Nowego Sącza, zaś trzecia Grażyna Basta
(38,26) – Visegrad Maraton – Rytro.
O godz. 13.30 na łąckim Rynku rozpoczął się Przegląd Orkiestr Dętych „Złote
Trąby”. Otwarcia imprezy dokonał Wójt
Gminy Łącko Janusz Klag, który życzył
jednocześnie wszystkim udanej zabawy.
Wręczył również najlepszym zawodniczkom i zawodnikom biegu puchary, dyplomy i nagrody. Potem już rozpoczęła się
muzyczna uczta, w której zaprezentowały się trzy orkiestry: Orkiestra Dęta
im. Tadeusza Moryto z Łącka pod dyr. dr.
Stanisława Strączka, Orkiestra Dęta OSP
z Ochotnicy Dolnej pod dyr. Piotra Matusiewicza oraz Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Barcic pod dyr. Jana Jamrozowicza.
Niezwykle urozmaicony repertuar na
wysokim artystycznym poziomie, przyciągnął do Rynku prawdziwe tłumy melomanów. Usłyszeć można było utwory
muzyki poważnej i rozrywkowej, a także muzykę filmową. Dodatkowo i zgodnie z tradycją odbyła się również konferencja sadownicza oraz walne zebranie
Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej.
Dwumiesięcznik Gminy Łącko

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Wieczorny koncert w Amfiteatrze na
Jeżowej przyciągnął z kolei tłumy młodych fanów. Na scenie zaprezentowała
się Jula – laureatka m.in. ubiegłorocznych Top Trendów, znana z takich przebojów jak „Za każdym razem” czy też
„Kiedyś odnajdziemy siebie”. Po koncercie artystka rozdawała autografy i fotografowała się z fanami. Sobotnie świętowanie zakończyła zabawa taneczna
z kapelą Steców.
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Niedzielne obchody rozpoczęły się Mszą Św. w góralskiej oprawie, po której barwny korowód
złożony z zespołów, orkiestry
i dzieci z warsztatów plastycznych, a wzbogacony o banderię
konną powędrował do Amfiteatru na Jeżowej. Tam uroczystego otwarcia Święta Kwitnącej Jabłoni dokonał Wójt Gminy Łącko
Janusz Klag. Przywitał również
zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. parlamentarzyści Ziemi Sądeckiej: Barbara
Bartuś, Anna Paluch, Andrzej Romanek, Wiesław Janczyk, Arkadiusz Mularczyk oraz Stanisław Kogut,
członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Starosta Sądecki Jan Golonka, Grzegorz Baran Małopolski Wicekurator Oświaty, a także
goście z gminy Szob na Węgrzech z Wicewójtem Jozefem Orbanem oraz przedstawiciele kraju Kwitnącej Wiśni a wśród
nich Akiko Miwa. W niebo pofrunęły gołębie. Spośród zaproszonych gości głos
zabrał członek Zarządu Województwa

Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru
i skracania materiałów dostarczonych do
Wiadomości Łąckich bez zgody autorów
artykułów.
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Małopolskiego Stanisław Sorys, który na
ręce Wójta Gminy złożył gratulacje z okazji tak pięknej imprezy, podkreślił również znaczenie produktów tradycyjnych,
w tym jabłka łąckiego i budowanie świadomości społecznej, poprzez kampanię
Zasmakuj w Małopolsce. Przedstawiciel

władz Małopolski usłyszał gromkie „Sto
lat” od łąckich górali z okazji nieodległego święta jego patrona, św. Stanisława ze
Szczepanowa, biskupa i męczennika, które to obchodzimy 8 maja.
W trakcie bloku regionalnego odbyła się promocja najnowszej płyty Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto z Łącka
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pod nazwą „Nie tylko po góralsku”, która wydana została przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku. Nie zabrakło więc
gratulacji złożonych przez Wójta Gminy
Łącko na ręce dyrygenta dr. Stanisława
Strączka. Najnowsza płyta powędrowała również do sądeckich parlamentarzystów, aby zawsze pamiętali
o Łącku. Po koncercie orkiestry na scenie zaprezentowały się dziecięce zespoły
regionalne: „Małe Łącko”,
„Czarny Potoczek”, „Mali
Maszkowianie” i „Mali Zagorzynianie”, których piękne występy przyjęto burzą
oklasków. Część dopołudniową zamknął występ
gospodarzy Zespołu Regionalnego „Górale Łąccy”.
W niedzielne popołudnie scena Amfiteatru należała już do znanych artystów scen polskich. Jako
pierwszy zaprezentował
się zielonogórski kabaret Ciach, którego doskonałe skecze wzbudzały gromkiego śmiechu wśród licznie zgromadzonej publiczności. Potem wystąpił
zespół Horyzont z Nysy, który promował swą debiutancką płytę pt. „Pochłania mnie”. Koncert ten przypadł do gustu szczególnie młodym ludziom. Jednak

wieczór należał bezwzględnie do wspaniałej polskiej wokalistki Ani Wyszkoni.
Artystka mająca na swoim koncie m.in.
trzy Superjedynki zabrała publiczność
w swój muzyczny świat i zawładnęła
ich sercami. Zaprezentowała utwory ze
swojej ponad 15-letniej muzycznej działalności artystycznej, w tym również
przeboje z ostatniej płyty pt. „Życie jest
w porządku”. Piękny, widowiskowy koncert oraz charyzma samej Ani Wyszkoni
sprawiły, że widzowie nie chcieli wypuścić jej ze sceny. Po koncercie Ania długo
rozdawała autografy i fotografowała się
ze swoimi fanami. Na zakończenie trzydniowego świętowania wystąpiła góralska kapela Ciupaga, która towarzyszyła
chętnym na tańce aż do północy.
Imprezie już tradycyjnie towarzyszyły liczne stoiska – wystawy prac twórców
ludowych i rękodzieła artystycznego,
produktów regionalnych regionu łąckiego, stoiska promocyjne. Nie zabrakło
również stoiska w ramach kampanii „Zasmakuj w Małopolsce”, na którym promowane były produkty regionalne i tradycyjne z całej Małopolski, przeprowadzane
były również konkursy. Najmłodsi,
a i trochę starsi bawili się w wesołym
miasteczku. Atrakcji dla wszystkich na
pewno nie zabrakło.
(b.g.)
zdj. Dawid Lis, Marek Rychlec, arch. GOK
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WIĄZEK PODHALAN ODDZIAŁ W ŁĄCKU w okresie od

02.05.2013 r. do 31.08.2013 r. realizuje projekt pn. „Kultywowanie tradycji i zwyczajów Górali Łąckich poprzez zakup
strojów regionalnych oraz organizację Biesiady Góralskiej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Wniosek został dofinansowany z „Małych Projektów” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie
Białych Górali i Lachów Sądeckich” działającej na terenie gminy Łącko.
Idea realizacji projektu wypływa z chęci kultywowania tradycji regionalnych oraz zidentyfikowanej potrzeby ożywienia
w sferze udziału w działaniach społeczno - kulturowych. Zakres
projektu skupia się głównie na zakupie nowych elementów strojów regionalnych dla 26 członków Związku Podhalan Oddział
w Łącku oraz pierwsze zaprezentowanie ich podczas Biesiady

Góralskiej „Od Dunajca do Popradu” w dniu 18.08.2013 r. na płycie Rynku w Łącku. Grupa docelowa jest bardzo szeroka i nie
przewiduje się żadnych ograniczeń, co do bezpośrednich odbiorców. Działania podejmowane w ramach projektu mają charakter ogólnodostępny i bezpłatny.
Biesiadę uświetnią występy zespołów regionalnych „Ciupaga” z Łącka oraz „Dolina Popradu” z Piwnicznej Zdroju. Zespoły
te zaprezentują utwory muzyczne charakterystyczne dla górali
białych i czarnych. Podczas imprezy w sposób kontrastowy pokazane i omówione zostaną różnice w stroju górali łąckich oraz
stroju górali nadpopradzkich. Zaprezentowane zostaną typowe
dla każdego z regionów przyśpiewki, tańce i gadki gwarowe.
Zgromadzona publiczność otrzyma wydrukowane teksty i będzie współuczestniczyć w śpiewach, prowadzonych pod hasłem
„Zaśpiwojmy se razom”. Zwieńczeniem imprezy będą posiady,
czyli tradycyjne ognisko góralskie.
Prosomy wsyćkik
Zarząd Związku Podhalan w Łącku

Informacja o zmianie rachunku bankowego Gminy
Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na obsługę budżetu Gminy Łącko oraz jednostek organizacyjnych Gminy Łącko od dnia 1 czerwca 2013 r. obsługę tę prowadził będzie Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D, ul. Rynek 12, 34-450 Krościenko n/D.
W związku z powyższym od dnia 1 czerwca 2013 r. wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać
na poniższy rachunek:
Urząd Gminy Łącko
58 8817 0000 2001 0020 8334 0010
Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D

Wpłaty gotówkowe na konta bankowe Gminy Łącko i jej jednostek organizacyjnych dokonywane w Banku Spółdzielczym w Krościenku n/D oraz w jego oddziałach są wolne od prowizji bankowej.
Równocześnie informujemy, że w dalszym ciągu płatności podatków i opłat lokalnych mogą być dokonywane w kasie Urzędu Gminy Łącko od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 lub u inkasentów, którymi są sołtysi poszczególnych miejscowości.
Rachunek bankowy właściwy do opłaty śmieciowej
Zakład Gospodarki Komunalnej
34 8817 0000 2001 0020 8350 0007
Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D

Rachunek bankowy właściwy do opłat za wodę i ścieki
Zakład Gospodarki Komunalnej
88 8817 0000 2001 0020 8350 0005
Bank Spółdzielczy w Krościenku n/D

Powyższych płatności można również dokonywać w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00.
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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Miłość i odpowiedzialność…
Taka myśl przewodnia towarzyszyła czcicielom błogosławionego Jana
Pawła II, zebranym 1 maja na Górze Zyndrama w Maszkowicach.

T

o już po raz drugi została w tym
miejscu odprawiona Msza św., tym
razem w intencji urodzajów, zachowania sadów od klęsk żywiołowych,
a wszystko to za wstawiennictwem papieża. Najświętszą ofiarę sprawował ks.
prałat Józef Trzópek. W homilii nawiązał
do cudów, których doświadczyło wielu ludzi za sprawą Ojca Świętego. Karol
Wojtyła wszedł w życie każdego człowieka i wciąż jest obecny w naszym życiu.
Powinniśmy być mu wdzięczni za jego
obecność wśród nas, za jego łaski. Jednak
można ich doznać dzięki głębokiej wierze, bo to ona czyni cuda, które nie dzieją
się na zawołanie. Kto prosi z wielka wiarą
może otrzymać cud.
Dalej celebrans podkreślił, że to,
co nas urzeka w jego osobie, to miłość
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i odpowiedzialność za drugiego człowieka – za dzieci, chorych, samotnych, staruszków. Wspaniałość miłości jaśnieje,
gdy towarzyszy jej odpowiedzialność.
Miłość jest wszechogarniająca. W niej
wszystko odnajduje sens, ale trzeba ją
ciągle zdobywać na nowo. Papież to potrafił. Kochał każdego człowieka, miłością obdarzał cały Kościół i był za niego
odpowiedzialny w tak skomplikowanym
świecie.
W końcowej części kazania ks. prałat postawił wiernym kilka pytań – Kim
Jan Paweł II jest dla mnie? Czy naśladuję
Go w miłości? Czy moje odniesienie do
Jego osoby nie kończy się tylko na podziwianiu? Każdy musi odpowiedzieć sobie
na nie szczerze. Wnioski powinny skłonić nas do refleksji, być może do zmiany

naszego życia, aby z pomocą błogosławionego podążać ku świętości, bo rozstając się z tym światem nasze życie będzie mierzone miarą świętości. Oby tego
dobra było w nas samych jak najwięcej.
Uroczystość zorganizowali mieszkańcy Maszkowic. Uświetniły ją śpiewy i gra
szkolnej kapeli działającej przy Szkole
Podstawowej w Maszkowicach, pod kierunkiem Piotra Matusiewicza.
Na Mszę św. przybyli mieszkańcy
Maszkowic i pobliskich miejscowości.
Nie zabrakło również władz samorządowych, które reprezentował Wójt Gminy Łącko – Janusz Klag.
opr. D. Potoniec
zdj. A. Nowak
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Wiosna w piosence

Gminny Konkurs Wokalny dla Najmłodszych

12.04.2013r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku odbył się Gminny Konkurs
Wokalny „Wiosna w piosence”.

W

konkursie uczestniczyły dzieci
z przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz oddziałów
przedszkolnych, działających przy szkołach lub zespołach szkół z Gminy Łącko.
Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Łącko – Pan Janusz Klag. Organizatorami konkursu było Przedszkole Samorządowe w Jazowsku oraz GOK w Łącku.
Przybyłych gości, w sali wypełnionej
po brzegi, powitała Dyrektor Przedszkola w Jazowsku – Pani Barbara Świechowska zapraszając wszystkich do obejrzenia
występu swoich przedszkolaków w krótkim przedstawieniu „Powitalny koncert”.
Młodzi aktorzy otrzymali gromkie brawa za grę aktorską, śpiew i grę na instrumentach. Następnie przystąpiono
do części właściwej konkursu, czyli do
przesłuchań. Członkowie jury: Monika
Adamczyk, Leszek Moryto oraz Marek
Lipień wysłuchali aż 27 wokalistów konkurujących w dwóch kategoriach wiekowych. Dzieci śpiewały piosenki o tematyce wiosennej do podkładu muzycznego.
Wszystkie zaprezentowały się w barwnych strojach podkreślających charakter utworów, które wykonywały. Każde
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z nich dzielnie oczekiwało na swoją kolej,
by stanąwszy przed publicznością przełamać nieśmiałość, tremę i dać z siebie
wszystko. Po burzliwych obradach jury
postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:
W grupie dzieci 3 – 4-letnich:
I miejsce – Zuzanna Wingralek (Samorządowe Przedszkole w Łącku)
II miejsce – Wiktoria Iwańska (ZSP
w Czarnym Potoku)
III miejsce – Mariusz Olszewski (Przedszkole Samorządowe w Jazowsku)
Wyróżnienia: Błażej Olszak i Zuzanna
Biel (Przedszkole Niepubliczne ”Słowiczek” w Jazowsku)

W grupie dzieci 5 – 6-letnich:
I m-ce: Anna Duda (ZSG w Zagorzynie) i Kamila Dąbrowska (Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”
w Czerńcu)
II m-ce: Karolina Gromala (Samorządowe Przedszkole w Łącku) i Agata Jasiurkowska (SP w Kiczni)
III m-ce: Anna Gromala (SP w Zabrzeży)
Wyróżnienia: Aleksandra Gromala (SP

w Zarzeczu) i Karolina Wierzycka (ZSP
w Czarnym Potoku)
Uroczystego wręczenia dyplomów
oraz nagród rzeczowych dokonali: honorowy gość, główny sponsor nagród
Wójt Gminy Łącko - Pan Janusz Klag, Dyrektor GOK – Pani Barbara Moryto oraz
Dyrektor Przedszkola Samorządowego
w Jazowsku – Pani Barbara Świechowska. Pan Wójt Janusz Klag zabrał głos,
gratulując przedszkolakom odwagi życząc dalszych sukcesów, dziękując organizatorom za podjęcie trudu organizacji
konkursu oraz nauczycielom za przygotowanie dzieci do występów.
Na łamach „Wiadomości Łąckich” serdecznie dziękujemy sponsorom za ufundowanie nagród oraz poczęstunku dla
wszystkich uczestników konkursu: Wójtowi Gminy Łącko- Panu Januszowi Klag,
Dyrektor GOK - Pani Barbarze Moryto,
Tłoczni Maurer, Sądeckiej Grupie Producentów Owoców i Warzyw OWOC
ŁĄCKI Sp. z o.o., firmie Fakro, Firmie
Gastronomicznej „RAJ”.
A.G.

7

„Nic nie jest tak mocne w życiu, jak więź z rodzinną ziemią.
Kto tę więź posiadł, zaopatrzył się na całe życie”
STANISŁAW JACHOWICZ

Tradycja i kultura. Współcześnie dzieci wyjeżdżając
z rodzicami w różne zakątki Polski i świata, wracają nimi
zachwycone i niejednokrotnie znają to, co obce, a nie znają
tradycji, historii i kultury miejsca swego zamieszkania.

A

przecież istnienie więzi z szeroko
rozumianym środowiskiem (przyrodniczym, kulturowym) pozwala zachować tożsamość, odnaleźć własne
miejsce oraz działać na rzecz najbliższego środowiska i jego ochrony. Wszak
wiadomo nie od dziś, że „czego Jaś się nie
nauczy, tego Jan nie będzie umiał”.
Mając to na uwadze dzieci z Samorządowego Przedszkola w Łącku w ciągu całego roku szkolnego uczestniczyły w spotkaniach i zajęciach mających na celu
przybliżenie im bogatej tradycji i kultury ziemi łąckiej. Znając możliwości rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym
wiemy, iż najlepiej uczynić to poprzez zabawę, naukę przyśpiewek i tańców właściwych dla danego regionu, opowiadanie legend o bliskich dziecku okolicach
oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Dlatego też oprócz treści przekazywanych
przez nauczycielki na zajęciach, oprócz
spacerów i wycieczek, w trakcie których
poznawaliśmy zabytki i ważne miejsca
Łącka (m. in. Kościół Parafialny, studnia
Floriana, Urząd Gminy w Łącku, Gminny
Ośrodek Kultury, Ochotniczą Straż Pożarną w Łącku) gościliśmy osoby, które
pomagały dzieciom poznać kulturę ziemi
łąckiej.
W piękno i oryginalność gwary łąckiej
wprowadzili nas pani Bernadetta Wąchała-Gawełek poprzez czytanie utworów
łąckich autorów oraz Marek Grela, który
zaprezentował dzieciom gadkę ludową
i nauczył je słówek, jakimi posługiwano
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się dawno temu. Pani Bernadetta oprowadziła nas także po zbiorach Izby Regionalnej w Łącku, zapoznając przy tym
z legendami i faktami historycznymi.
Przedszkolaki z zaciekawieniem oglądały sprzęty użytku codziennego, jakimi
posługiwano się dawniej na tym terenie.
Wróciły z wycieczki pełne pozytywnych
wrażeń.
Po raz kolejny gościliśmy także pana
Piotra Krzywdzińskiego z kapeli „Ciupaga”. Bardzo ciekawie i z poczuciem humoru przybliżył on przedszkolakom świat
folkloru Górali Białych. Swoje opowieści
o pięknych strojach, tańcach i życiu na
wsi ubarwił muzyką. Popłynęły melodie ludowe grane na skrzypcach, basach
i fujarce. A dzieci chętnie włączały się
w śpiew przyśpiewek łąckich.
Myślę, iż poprzez powyższe działania,
przedszkolaki bardziej dostrzegają, jak
bogata w unikatową tradycję i kulturę
jest ziemia, na której mieszkają – nasza
mała łącka Ojczyzna.
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XIII konkurs pn. „Łącko moja mała ojczyzna: 2013”,
organizowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej –
rozstrzygnięty !!!

W

DNIU 5 MARCA 2013 roku,
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Łącku, odbyła się
XIII edycja konkursu pn. „Łącko – moja
mała ojczyzna” 2013. W konkursie wzięła udział młodzież z gimnazjum w Łącku, Jazowsku i Zagorzynie oraz Liceum
Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół im.
św. Kingi w Łącku. Każdą szkołę reprezentowało trzech uczniów. Młodzież
mała 1 godzinę zegarową na napisanie
testu składającego się z 50 pytań. W tym
roku pytania dotyczyły historii Ziemi
Łąckiej w XXI wieku, ekologii i ochrony środowiska oraz folkloru Górali Białych. Jury w składzie Jadwiga Jastrzębska – przewodnicząca oraz członkowie
jury: Kazimiera Faron-Majkrzak, Ewa
Długosz i Rozalia Duda, po podliczeniu
punktów przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagrody:
I. nagroda : Edyta Gorczowska z Gimnazjum w Zagorzynie
II. nagroda: Marcin Wnęk z Liceum
Ogólnokształcącego w Łącku
III. nagroda: Małgorzata Faron z Liceum
Ogólnokształcącego w Łącku
IV. nagroda: Karolina Lizoń z Gimnazjum w Jazowsku
V. nagroda: Kinga Dybiec z Liceum
Ogólnokształcącego w Łącku
Wyróżnienia: Klaudia Kozik z Gimnazjum w Jazowsku, Anna Skupińska z Gimnazjum w Zagorzynie, Rafał Duda z Gimnazjum w Zagorzynie, Joanna Florian
z Gimnazjum w Jazowsku, Paulina Piksa z Gimnazjum w Łącku, Natalia Bandyk z Gimnazjum w Łącku i Marta Lesiak
z Gimnazjum w Łącku.

Wójt gminy Łącko, mgr Janusz Klag
ufundował nagrodę specjalną, pięknie wydaną monografię Łącka „Łącko

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

i Gmina Łącka” oraz plecak dla najstarszego uczestnika konkursu, otrzymał ją
Marcin Wnęk.
Przewodniczący Rady Gminy Łącko,
mgr Zdzisław Warzecha, ufundował nagrodę specjalną, zestaw ciekawych książek, dla najmłodszego uczestnika konkursu, otrzymał ją Rafał Duda.
Nagrody i dyplomy w konkursie,
otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.
Laureaci od I do V miejsca otrzymali: dyplomy, słowniki języka angielskiego, albumy fotograficzne, książki, Almanachy Łąckie i dodatkowo dla I miejsca
plecak. Wszyscy wyróżnieni otrzymali
dyplomy i słowniki języka angielskiego.
Wójt Gminy Łącko przekazał w imieniu Gminy Łącko, podziękowania i książki wydane w ostatnim czasie przez Urząd
Gminy w Łącku, opiekunom poszczególnych szkół. Dyplomy uznania i Almanachy Łąckie nr 16 i 17 z 2012 roku, przekazało także Towarzystwo Miłośników
Ziemi Łąckiej.
Młodzież z gimnazjum w Jazowsku
przygotowała mgr Joanna Wnęk, z gimnazjum w Łącku mgr Antonina Duda

i mgr Irena Bugańska, z gimnazjum w Zagorzynie mgr Zdzisław Warzecha, natomiast z Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku, mgr
Magdalena Jagieła
Nagrody w XIII konkursie pn. „Łącko
– moja mała ojczyzna” 2013 ufundowali:
1. Urząd Gminy w Łącku
2. Towarzystwo Miłośników Ziemi
Łąckiej: słowniki języka angielskiego/12/, albumy fotograficzne/3/, Almanach Łącki/20/ i dyplomy/12/
3. Gminna Biblioteka w Łącku:
książki/2/
4. Kazimiera Faron Majkrzak: książkę
5. Antoni Baran: plecak
6. Ryszard Jastrzębski: książkę
Nagrody i dyplomy wręczali wszystkim uczestnikom i ich opiekunom wójt
Gminy Łącko, mgr. Janusz Klag i mgr. Kazimiera Faron – Majkrzak, członek jury.
Jadwiga Jastrzębska
prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi
Łąckiej
ŁĄCKO 5 MARCA 2013 ROKU
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65 lat z Kajtkowymi przygodami

W dniu 16 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku odbył się
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych Gminy Łącko.

J

ego celem jest popularyzowanie
wśród dzieci atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego. Konkurs został
poświęcony Marii Kownackiej. Pisarka
przebywała na terenie Czarnego Potoku,
gdzie tworzyła, zainspirowana pięknem
okolicy.
W związku z 65 leciem ukazania się
książki Kajtkowe przygody, organizatorzy zdecydowali się na wybór fragmentów, pochodzących z tej lektury. Mottem
IX edycji stały się wymowne słowa Marii Kownackiej skłaniające wszystkich do
refleksji:
„Trzeba dzieciom dać serce, piękno
i uśmiech,
Aby uczyły się kochać ludzi i wszystko, co
je otacza…”

W konkursie wzięło udział 13 uczestników z 7 szkół podstawowych Gminy
Łącko. Spośród nich wyłoniono trzy najlepsze prezentacje, biorąc pod uwagę kilka kryteriów, w tym: dobór repertuaru,
interpretację głosową utworu, kulturę
słowa, ogólny wyraz artystyczny.
I miejsce – Katarzyna Babuśka z SP
w Zarzeczu
II miejsce – Szymon Chlipała z ZSG
w Zagorzynie
III miejsce – Adrian Najduch z ZSG
w Zagorzynie

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pani Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej Jadwigi Jastrzębskiej

zwróciła uwagę na wysoki poziom prezentowanych umiejętności recytatorskich.
Naszą szkołę reprezentowały dwie
uczennice z klasy IV: Emilia Gromala
i Weronika Potoniec. Były najmłodszymi uczestniczkami konkursu. Miały okazję przyglądać się doświadczonym już
kolegom.
Na uroczystym ogłoszeniu wyników
obecny był Pan Janusz Klag Wójt Gminy Łącko, który wręczył zwycięzcom
i uczestnikom konkursu nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy wręczała Pani Halina Setlak, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym
Potoku.
Organizatorzy konkursu serdecznie
dziękują sponsorom, dzięki którym ufundowano nagrody oraz przygotowano poczęstunek dla uczniów i nauczycieli:
–– Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Łącku,
–– Pani Lucynie Pulit – Firma
Handlowo-Usługowa
–– Panu Jerzemu Koszutowi – Firma
Handlowo-Usługowa Sklep ABC
Czarny Potok,
–– Sądeckiej Grupie Producentów Owoców i Warzyw Olsad Sp. z o. o.
Oprac. Janina Bochniarz
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Mali „Mistrzowie Matematyki”
Dnia 19 kwietnia 2013 roku w Szkole Podstawowej w Kiczni odbył się
I Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz Matematyki” dla uczniów klas III.

W

konkursie wzięło udział 13 uczniów wyłonionych
wcześniej w szkolnych konkursach ze wszystkich 11
szkół Gminy Łącko.
Już samo uczestnictwo w tym konkursie było dla każdego
ucznia zwycięstwem. Zadania konkursowe przygotowane przez
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej nie należały do łatwych.
Konkurs miał jednak wyłonić Mistrza Matematyki. Mamy nadzieję, że nam się to udało, a nasza Mistrzyni Matematyki osiągnie jeszcze wiele sukcesów w tej dziedzinie.
Komisja konkursowa w składzie:
–– Małgorzata Plechta – przewodnicząca (SP Kicznia)
–– Jadwiga Dybiec – członek (SP Kicznia)
–– Maria Kramarczyk – członek (SP Szczereż)
–– Stanisława Słowik – członek (SP Obidza)
–– Bogumiła Duda – członek (ZSG Zagorzyn)
Przyznała następujące miejsca:
I miejsce: Gabriela Obrzud – SP Obidza

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

II miejsce: Dawid Leszko – SP Kicznia
III miejsce: Paweł Klag – ZSG Łącko
Nagrodę specjalną dla „Mistrza Matematyki 2013” ufundował
Wójt Gminy Łącko – mgr inż. Janusz Klag, który specjalnie przybył wręczyć nagrody wszystkim laureatom.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali książki, upominki
rzeczowe i dyplomy.
Sponsorami konkursu byli:
–– Rada Rodziców SP w Kiczni
–– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku
–– Gminna Spółdzielnia „SCh” w Łącku
–– Sklep „Ola” w Łącku
Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują wszystkim nauczycielom za przygotowanie swoich uczniów i zapraszają na
kolejne zmagania za rok.
Tekst i zdjęcia: Jadwiga Dybiec
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Zostań
Mistrzem Ortografii

Ratujemy
i uczymy ratować.

7 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy
odbył się XIII Gminny Konkurs Ortograficzny
dla uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych
Gminy Łącko.

Już kolejna grupa maluchów ze Szkoły
Podstawowej w Kiczni ukończyła program
„Ratujemy i uczymy ratować”.

W konkursie udział wzięło 17 uczniów z 9 szkół podstawowych
naszej Gminy: Jazowsko, Kadcza, Kicznia, Łącko, Obidza, Szczereż,
Zabrzeż, Zagorzyn, Zarzecze.
Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej (tekstu z lukami,
krzyżówki) i komputerowej, opartych na wiadomościach z różnych przedmiotów nauczania.
Za sprawdzian można było uzyskać maksymalnie 155 punktów
(część pisemna – 50p., część komputerowa – 105p.).
Najlepsze wyniki uzyskali:
I miejsce – Jakub Mrówka (139p.),
ucz. kl. VI SP w Łącku (op. L. Majerska),
II miejsce – Julia Zaremba (135p.),
ucz. kl. VI SP w Kadczy (op. A. Szwarkowska),
III miejsce – Sylwia Mirek (131p.),
ucz. kl. VI SP w Zagorzynie (op. J. Jawor),
IV miejsce – Alicja Banach (129p.),
ucz. kl. VI SP w Zabrzeży (op. J. Florian),
V miejsce – Joanna Podobińska (128p.),
ucz. kl. V SP w Jazowsku (op. M. Potoczek).

Z

ajęcia odbywały się co tydzień w ramach Koła Pierwszej
Pomocy. Tym razem „słuchaczami” były dzieci 6-7 letnie,
uczniowie klasy I oraz jeden uczeń kl. II.
Można mniemać, że takie maluchy nie potrafią zapamiętać
dość trudnych przecież etapów udzielania pierwszej pomocy. Wręcz przeciwnie! Dzieci z ogromnym zaangażowaniem
wykonywały wszystkie polecenia i całkiem dobrze radziły
sobie z tzw. łańcuchem przeżycia. Trzeba przyznać, że dzieci
nie mają żadnych oporów jeśli chodzi o wykonywanie czynności związanych z pierwszą pomocą. W tym
roku zajęcia zostały jeszcze uzupełnione nauką opatrywania niewielkich ran i udzielania pomocy w różnych urazach.
Dzięki zajęciom dzieci nabrały świadomości, że lepiej udzielić niewielkiej pomocy poszkodowanemu, niż być tylko biernym
obserwatorem.
Na koniec wszyscy „zdali egzamin” Małego Ratownika
i otrzymali certyfikat ukończenia kursu.
Koordynator akcji: Jadwiga Dybiec, zdjęcia: J.Dybiec

Komisja konkursowa – panie:
D. Bazielich, A. Cebula, K. Dziedzic, J. Florian, J.Jawor, A. Mrówka, D. Postrożny, M. Potoczek,
A. Szwarkowska podkreśliły
wysoki poziom wiedzy i umiejętności ortograficznych uczestników, jednocześnie składając
im i ich opiekunom naukowym
serdeczne gratulacje i życzenia
dalszych sukcesów.

Fundatorami nagród książkowych, dyplomów i upominków dla
dzieci byli:
–– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
przy UG w Łącku.
–– Rada Rodziców przy ZSP w Kadczy.
–– Firma BiurOwiec – p. A. Baran z Zabrzeży.

Dyrektor ZSP w Kadczy, Stanisław Szwarkowski
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Bezpieczeństwo dzieci
na naszych drogach
Przez szereg lat w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku
przeprowadzane są egzaminy na kartę rowerową oraz motorowerową.

U

czniowie biorą także corocznie
udział w Ogólnopolskim Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, co niewątpliwie zwiększa ich wiedzę na ten temat oraz doskonali umiejętności praktyczne jazdy na rowerze.
Dnia 12.03.2013 r. w ZSG w Łącku odbył się szkolny Etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
który przeprowadzili nauczyciele – Pani
Janina Łazarz oraz Pan Witold Majerski, przygotowaniem uczniów z zakresu
udzielania pierwszej pomocy zajęła się
Pani Beata Tokarczyk. Do rywalizacji
stanęli uczniowie Szkoły Podstawowej
oraz Gimnazjum, z których najlepsi reprezentowali Szkołę w etapie gminnym,
a byli to:
Szkoła Podstawowa – Dariusz Cebula,
Wacław Kurnyta, Arkadiusz Czepielik
i w rezerwie – Piotr Tomasiak
Gimnazjum – Błażej Ćwikowski, Michał
Łazarz, Mateusz Szczodrowski i w rezerwie – Krzysztof Bawełkiewicz.
Gminny Etap Turnieju odbył się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Jazowsku –
25.03.2013 r. Eliminacje przeprowadzili
nauczyciele ZSG w Jazowsku – Pani Katarzyna Zaremba oraz Pan Krzysztof
Duda. Za weryfikację wiedzy medycznej
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

na turnieju odpowiedzialne były Panie
– Bogusława Matusiewicz-Faron oraz
Marzena Fąfrowicz.
Młodzież rywalizowała ze sobą na poziomie trzech etapów zadaniowych:
–– testy wiedzy o przepisach ruchu
drogowego
–– jazda praktyczna na rowerze ( tor
przeszkód )
–– wiedza i czynności z zakresu udzielenia pierwszej pomocy
przed-medycznej
W kategorii szkół podstawowych –
pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Jazowsku w składzie:
1. Karol Majerski
2. Rafał Majerski
3. Piotr Świebodzki

W kategorii Gimnazjów – pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Gimnazjum
w Łącku w składzie:
1. Michał Łazarz
2. Błażej Ćwikowski
3. Mateusz Szczodrowski
W dniu 18.04.2013 r. w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu odbył się
Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Reprezentacja naszego
Gimnazjum, po wyrównanej rywalizacji
zajęła czwarte miejsce, natomiast Szkoła
Podstawowa w Jazowsku – miejsce trzecie. Wszyscy uczniowie w trakcie turnieju otrzymali posiłek i po zakończeniu powrócili do swoich szkół.
W.M.
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Gimnazjaliści z Łącka z wizytą
w niemieckiej Adam-von-Trott-Schule
Piękny i pełen wrażeń tydzień ma za sobą grupa gimnazjalistów
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku, którzy wraz z opiekunami
w dniach 12.05 – 19.05.2013 r. przebywali w Niemczech w ramach
polsko-niemieckiej wymiany uczniów.

J

est to już 9 rok współpracy międzyszkolnej z Adam-von-Trott-Schule w Sontrze położonej w „bundeslandzie”
Hessen. Głównym celem wymiany jest
zawarcie nowych znajomości i przyjaźni
pomiędzy uczniami z Polski i z Niemiec.
Uczniowie, mieszkając u rodzin, poznają
codzienne życie rówieśników, ich zwyczaje i mentalność. Biorąc udział w wycieczkach, podziwiają walory turystyczne, środowisko przyrodnicze, historię
i kulturę regionu. Udział w wymianie
jest również okazją do wykorzystania
i sprawdzenia swoich umiejętności językowych oraz zwiększenia motywacji do
nauki języków obcych.
Na czas pobytu w Niemczech przygotowany został bogaty program. Uczniowie przybyli na dworzec w Eisenach
w niedzielę, skąd wczesnym rankiem
zostali odebrani przez rodziny goszczące. Następnego dnia powitani zostali
w szkole przez p. Dyrektor Susanne Herrmann-Borchert, po czym uczestniczyli w lekcjach i poznawali system szkolnictwa w Niemczech. Kolejnym punktem
programu była wizyta w średniowiecznym ratuszu miasta Sontra i powitanie
grupy przez burmistrza. Sontra jest niewielkim miasteczkiem liczącym prawie
8 tyś. mieszkańców, znanym z kopalni
miedzi, którą wydobywano tam do połowy XX w.
W następnych dniach uczestnicy wymiany brali udział w wycieczkach do Kassel, Eisenach i Frankfurtu. W Kassel wędrowali po pięknym
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parku zamkowym, którego atrakcją są
tzw. „gry wodne” (Wasserspiele). We
Frankfurcie zobaczyli m.in. Katedrę
Cesarzy (Kaiserdom), podziwiali panoramę z wieży Main Tower, która wznosi się
200 m nad miastem.
W Eisenach zwiedzili średniowieczny zamek Wartburg, na
którym swego czasu
mieszkała św. Elżbieta z Turyngii. Wartburg słynie również
z tego, że pod przybranym nazwiskiem
ukrywał się tam Martin Luter, który tłumaczył Nowy Testament
na język niemiecki.

Pobyt w Niemczech zakończyło pożegnalne spotkanie, w którego programie był występ szkolnego zespołu,
grill, zabawy na świeżym powietrzu
itp. Opiekunami grupy niemieckiej byli
nauczyciele języka angielskiego Helga
Rückert i Dirk Bader, natomiast opiekę
nad uczniami z Polski pełnili nauczyciele języka niemieckiego Kinga Dybiec
i Elżbieta Wojak. Gimnazjum w Łącku
przygotowuje się na przyjęcie uczniów
z Adam-von-Trott-Schule w ostatnim tygodniu września.
Należy podkreślić, że wymiana odbywa się dzięki wsparciu Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
której jesteśmy bardzo wdzięczni za finansową pomoc.
Opracowała: Elżbieta Wojak
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„Zawsze jest nadzieja…”
Dnia 22 maja 2013r. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku uczniowie
Gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli: Anny Zygadło, Ewy Sobczyk,
Beaty Tokarczyk, Urszuli Winiarskiej
i Marzeny Żelazko zaprezentowali
program profilaktyczny pt. „Zawsze
jest nadzieja…” o oprawę muzyczną zadbali: Leszek Moryto i Piotr
Matusiewicz.

Zdrowy styl życia to nie tylko
„modny trend” to już świadomy wybór coraz liczniejszej grupy młodych ludzi. Celem uroczystości było
pogłębienie wiedzy uczniów na temat zgubnego działania narkotyków. Program miał rozbudzić świadomość odpowiedzialności za siebie
i innych, ukierunkować na poszukiwanie drogi do osiągnięcia wielkich

sukcesów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w społeczności i w rodzinie.
Najważniejsze jest to, aby nasi
uczniowie nigdy nie powiedzieli o sobie słowami Barbary Rosiek „Zawsze
chciałabym być wolnym człowiekiem,
a stałam się niewolnikiem strzykawki”.
Opracowała: Beata Tokarczyk

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji
mieszkańcy osiedla Łączki w Łącku postanowili posprzątać swoje otoczenie.
We wspólną pracę włączyli się tak najmłodsi jak i starsi mieszkańcy.
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Koncert Kolęd W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku –
grudzień 2012

Koncert Kolęd w Urzędzie gminy w Łącku

Szósty rok działalności Szkoły Muzycznej
I stopnia w Łącku. Łącko i okolice to miejscowość wyjątkowo
muzycznie uzdolnionej góralskiej młodzieży.

Z

potrzeby edukacji górali i góralek w roku 2007 powstała Szkoła
Muzyczna I stopnia w Łącku. Powołano ją Uchwałą Nr 46/2007 Rady
Gminy w Łącku dn. 22.06.2007 r. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łącko, zaś organem prowadzącym
nadzór pedagogiczny jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Siedziba szkoły znajduje się w budynku przy jednostce OSP w Łącku.
Została wyremontowana przy finansowym współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Posiada
dziesięć sal, odpowiednio wyposażonych w niezbędny sprzęt, w których indywidualną naukę gry na instrumencie
pobierają uczniowie, oraz sale gdzie odbywają się zajęcia z kształcenia słuchu
i rytmiki, audycji muzycznych, zespołów
kameralnych, chóru i orkiestry. Szkoła
kształci uzdolnioną młodzież w takich
specjalnościach jak: fortepian, skrzypce, klarnet, saksofon, flet oraz trąbkę.
W tym roku zostanie otwarta klasa gitary i perkusji. Dyrektorem Szkoły jest
Pan dr Stanisław Strączek, dyrygent orkiestr wojskowych, dyrygent Orkiestry
z Łącko im. Tadeusza Moryty z którego
inicjatywy powstała szkoła muzyczna –
któż bowiem jak nie on w Łącku urodzony i wychowany – zna potrzeby muzykalnej młodzieży z Łącka i okolic, zna trudy
rodziców dowożenia dzieci do oddalonej o 25 km Szkoły Muzycznej w Nowy
Sączu. Nowo otwarta szkoła otworzyła
drogę do muzyki wielu uczniom z pobliskich wiosek, którzy nie mieli możliwości dojazdów do szkoły w Nowym Sączu.
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Obecnie w szkole pracuje 19 nauczycieli, są to wybitni pedagodzy, którzy
uczą w szkole muzycznej w Nowym
Sączu, Starym Sączu ale nie tylko, kilku nauczycieli dojeżdża aż z odległego
Krakowa. Szkoła liczy 143 uczniów. Najwięcej bo aż 47 uczniów pobiera naukę
na skrzypcach, 33 na fortepianie,22 na
flecie, 16 na trąbce, 14 na saksofonie 11
na klarnecie. W czerwcu opuści mury
trzecia grupa absolwentów – 28 uczniów
(w roku 2011 szkolne mury opuściło 25
absolwentów a w 2012 r. – 12 absolwentów). Wielu z nich nie zakończyło swej
przygody z muzyką i skierowało swe kroki do Szkoły Muzycznej II stopnia w Nowym Sączu.
Młodzież aktywnie uczestniczy
w koncertach, audycjach muzycznych,
organizowanych przez prowadzących
nauczycieli. Tradycją stały się półroczne i końcowo roczne koncerty na których uczniowie prezentują swoje zdolności i zamiłowanie do gry oraz śpiewu.
Sale wypełniają się wtedy po brzegi
,nie ma przecież nic piękniejszego niż
słuchanie gry własnego dziecka na instrumencie. Koncerty uświetnia także
orkiestra szkolna prowadzona przez
pana Leszka Moryto oraz chór pod dyrekcją pani Marzeny Pikuły- nauczyciela kształcenia słuchu, rytmiki i chóru.
Szkoła bardzo aktywnie współpracuje ze Szkołą Muzyczną I i II stopnia
z Nowego Sącza, uczestnicząc w koncertach i salonach muzycznych organizowanych przez sądecką szkołę,
które odbywają się w Sądeckim Ratuszu oraz w Małej Galerii. W grudniu

2012 r. młodzież zorganizowała małe
turne. Z koncertem kolęd wystąpiła w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Łącku, Zagorzynie, Jazowsku oraz
w Urzędzie Gminy w Łącku. W styczniu
chór szkolny brał udział w Przeglądzie
Chórów Szkół Muzycznych w Krynicy.
Szkoła gościła u siebie wiele osobistości świata muzyki. W październiku
2010 r. na zaproszenie pana dyrektora
przybył do nas wybitny pianista prof.
Andrzej Pikul, który wystąpił z Cyklem
Koncertów Fortepianowych Chopiniada
2010.
W każdym roku uczniowie uczestniczą w warsztatach, prowadzonych przez
profesorów wykładających na Uczelniach
Muzycznych. Gościliśmy min. prof. Antoniego Cofalika, skrzypka i pedagoga
absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie, Stanisława
Przystasia – prof. klarnetu Akademii
Muzycznej w Krakowie, który od 1968 r.
prowadzi klasę klarnetu na Akademii
Muzycznej w Krakowie oraz Benedykta
Matusika – prof. klasy trąbki na Akademii
Muzycznej w Krakowie, koncertmistrza
Orkiestry Radiowej w Katowicach a także prof. Barbarę Swiątek-Żelazna – polską
flecistkę profesor sztuki od 1971 r. Kierownika Katedry Instrumentów Dętych,
Perkusji i Akordeonu Akademii Muzycznej w Krakowie.
W Szkole bardzo prężnie działa Rada
Rodziców, która finansuje uczniom
różnego rodzaju wyjazdy na koncerty, paczki mikołajkowe oraz wycieczki.
Młodzież była już na dwudniowej wycieczce w Warszawie zwiedzając min.
Wiadomości Łąckie Marzec Kwiecień Maj 2013

Półroczny koncert w Sali Remizy OSP w Łącku – styczeń
2013 r.

Pałac Kultury, Stare Miasto, Łazienki,
Multimedialne Muzeum Fryderyka Chopina, Dworek w Żelazowej Woli, a także w Operze w Bytomiu na spektaklu
Kot w Butach, a także w Filharmonii
Krakowskiej na Operze Straszny Dwór.
W tym roku w maju Rada Rodziców organizuje wycieczkę do Krakowa do Teatru Słowackiego na spektakl „Czarnoksiężnik z krainy Ozz”, oraz do Ogrodu
Doświadczeń.
W listopadzie 2012 r. po raz pierwszy
odbyła się uroczystość pasowania na
uczniów szkoły muzycznej klas pierwszych. Uczniowie po uroczystym ślubowaniu otrzymali pamiątkowe dyplomy,
legitymacje szkolne oraz zielone koszulki z napisem „Szkoła Muzyczna I stopnia
w Łącku” na rękawku zaś widniał instrument na którym grają.
Śledząc całą historię działalności
szkoły nie można pominąć osiągnięć
uczniów, którzy biorąc udział w konkursach zajęli czołowe miejsca i wyróżnienia.
Pierwszy sukces – rok szkolny
2009/2010

Kwiecień 2010 rok
Na Przeglądzie Regionalnym w Instrumentów Dętych Drewnianych i Blaszanych w Nowym Targu uczennice klasy
fletu pani Katarzyny Kierzkowskiej zajmują czołowe miejsca – Katarzyna Talar
II, Wioletta Wysopal III oraz Marcin Madziar z klasy trąbki pana Piotra Biela III.
Rok Szkolny 2010/2011

Luty 2011 rok
Nowy Targ – Przesłuchania Makroregionalne Instrumentów Dętych Drewnianych i Blaszanych Szkół Muzycznych I stopnia-Kamil Kozyra zajmuje
czołowe miejsce a tym samym dostaje
się na Przesłuchania Ogólnopolskie do
Warszawy.
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

I Krynicki Przegląd Chórów Szkół Muzycznych –
Krynica 2013 r.

Maj 2011 rok
X Makroregionalny Konkurs Instrumentów Dętych Blaszanych w Łańcucie – Krystian Kolasa z klasy trąbki pana Piotra
Biela zajmuje III miejsce.

Maj 2011 rok – I Ogólnopolski Konkurs
Fletowy w Gdowie – Uczennica Wioletta
Wysopal z klasy fletu pani mgr Katarzyny Kierzkowskiej zajmuje II miejsce.
Rok szkolny 2011/2012

Listopad 2011 r.
XI Ogólnopolski Konkurs Młodych Solistów w Jaworznie. Naszą szkołę reprezentowali Krystian Kolasa i Kamil Kozyra z klasy trąbki pana Piotra Biela.
Krystian Kolasa zdobył w kategorii II
wiekowej w grupie B wyróżnienie.

Luty 2012 r.
Nowy Targ – Przesłuchania Makroregionalne Zespołów Szkół Muzycznych
I stopnia. Naszą szkołę reprezentowało
Trio Trąbkowe w składzie: Kamil Kozyra, Krystian Kolasa i Wojciech Zygadło
z klasy trąbki pana Piotra Biela. Uczniowie wywalczyli pierwsze miejsce kwalifikując się do etapu ogólnopolskiego.
W Warszawie na Przesłuchaniach Ogólnopolskich wywalczyli wyróżnienie.
Marzec 2012 r.
Ogólnopolski Konkurs Interpretacji Muzycznych. -Anna Madziar z klasy fletu
pani Wioletty Strączek zakwalifikowała
się do II etapu w kategorii I.
Marzec 2012 r.
XVII Powiatowy Konkurs Młodych Muzyków Instrumentalistów w Starym Sączu
w którym brali udział:
–– Marcin Mirek z klasy trąbki pana Mirosława Tokarczyka I miejsce
–– Kamil Kozyra z klasy trąbki pana
Piotra Biela II miejsce

–– Magdalena Talar z klasy skrzypiec
pana Krzysztofa Michalika I miejsce
–– Emilia Rucińska z klasy skrzypiec
pana Krzysztofa Michalika I miejsce
–– Honorata Opyd z klasy klarnetu pana
Józefa Buszka II miejsce.

Kwiecień 2012 r.
Nowy Targ – VII Regionalne Przesłuchania Klas Instrumentów Dętych, Drewnianych i Blaszanych Szkół Muzycznych
I Stopnia Regionu Krakowskiego:
–– Anna Madziar z klasy fletu pani Wioletty Strączek zdobyła II miejsce.
–– Aneta Baziak z klasy saksofonu
pana Arkadiusza Barana zdobyła
wyróżnienie.
–– Kamil Kozyra z klasy trąbki pana
Piotra Biela zdobył II miejsce.
Kwiecień 2012 r.
I Konkurs MuzycznoLiteracki w zakresie
czytania a vista pt: „Czytanie w Trzcianie”. Nasz uczeń Przemysław Więcławek
zdobył I miejsce a Łukasz Kozyra II.

Maj 2012
Kraków – VI Konkurs Instrumentów Dętych „Jupiter” 2012 Kozyra Kamil uczeń
pana Piotra Biela wywalczył II miejsce
natomiast Krystian Kolasa III.
Rok 2012/2013

Grudzień 2012 r.
Nowy Targ – Makroregionalne Przesłuchania Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klas instrumentów dętych
drewnianych SM I stopnia. Naszą szkołę
reprezentował Łukasz Kozyra uczeń klasy saksofonu pana Tomasza Skiby, który
zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego w Warszawie. Sam udział w przesłuchaniach ogólnopolskich są wysokim
osiągnięciem.
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Cykl Koncertów Fortepianowych „Chopiniada” – październik 2010 r.
przy fortepianie prof. Andrzej Pikul

Grudzień 2012 r.
Przeworsk – X Edycja Festiwalu Saksofonowego Z naszej szkoły w festiwalu uczestniczył Łukasz Kozyra z klasy
saksofonu pana Tomasza Skiby. Udział
w tak prestiżowym konkursie dostarczyła mu niezapomnianych wrażeń
i rozbudziła jeszcze bardziej zamiłowanie do instrumentu, nauczycielom zaś pozwoliła na wymianę doświadczeń i prezentację dorobku artystycznego uczniów
i pedagogów.
Należy wspomnieć, że pani Sandra
Delong która akompaniowała Łukaszowi otrzymała dyplom za wyróżniający
akompaniament.

Marzec 2013 r.
XII Konfrontacje Instrumentów Dętych
w Oławie. Głównym ich celem była promocja najzdolniejszej młodzieży oraz
wymiana doświadczeń metodycznych
pomiędzy nauczycielami a jurorami.
Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół
muzycznych I stopnia z Polski i z zagranicy. W tym roku naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy saksofonu
pana Tomasza Skiby – Łukasz Kozyra
i pana Arkadiusza Brana – Aneta Baziak. Łukasz wywalczył wyróżnienie.
Bardzo dobrze wypadła też Aneta Baziak uzyskując wysoką ocenę jury. Serdecznie gratulujemy sukcesów uczniom
i nauczycielom.

Kwiecień 2013 r.
VII Konkurs Instrumentów Dętych „Jupiter”. Organizatorem konkursu była
firma Music-Info, oficjalny dystrybutor
marki „JUPITER” oraz Szkoła Muzyczna
I stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie. W tym konkursie naszą szkołę reprezentował Łukasz Kozyra z klasy saksofonu pana Tomasza Skiby
oraz Krystian Kolasa uczeń klasy trąbki
pana Piotra Biela. Krystian wywalczył
I miejsce! Pan Wojciech Wróbel który
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Pasowanie na uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku
pierwszoklasistów

akompaniował Krystianowi otrzymał
dyplom za wyróżniający się akompaniament. Serdecznie gratulujemy!

Maj 2013 r.
Uczniowie którzy pojadą w maju na konkursy to min. Anna Madziar z klasy fletu pani Wioletty Strączek, która pojedzie
na Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Dętych do Warszawy, Krystian
kolasa z klasy trąbki pana Piotra Biela
będzie brał udział w XII Makroregionalnym Konkursie Instrumentów Dętych
Blaszanych w Łańcucie, Łukasz Kozyra
pojedzie do Tarnowa na Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży -„Pod Szczęśliwą Gwiazdą”, dwie uczennice klasy
fortepianu pani Sandry Delong- Anna
Sawina i Kamila Opyd będą brać udział

w konkursie „Mały Pianista” który odbędzie się Myślenicach oraz Amelia Basta
z klasy skrzypiec pana Krzysztofa Michalika pojedzie do Żywca na XIV Konkurs
Skrzypcowy klas II I III Szkół Muzycznych I stopnia. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Rekrutacja rozpoczęta!!!
Obecnie rozpoczęto rekrutację uczniów
na rok szkolny 2013/2014 od 17 kwietnia w każdą środę w godz. od 17.0019.00 przyszłych kandydatów do szkoły
przesłuchuje komisja badania uzdolnień na takie instrumenty jak: fortepian, skrzypce, flet, trąbka, saksofon,
klarnet, gitara oraz perkusja. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do
naszej szkoły ! :)

Wycieczka do Warszawy – czerwiec 2010 r. Dworek w Żelazowej Woli
Wiadomości Łąckie Marzec Kwiecień Maj 2013

Młode artystki plastyczki nagrodzone
Oliwia Pogwizd (l.14) oraz Natalia Mrówka (l.13) zostały laureatkami regionalnej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Moja przygoda w muzeum”. Obydwie pracują pod okiem pani
Magdaleny Leszko na warsztatach plastycznych w GOK w Łącku.

O

liwia Pogwizd została nagrodzona
za pracę pt. „Mizrach” wykonaną
w technice batiku, zaś wyróżnienie otrzymała za „Dwór z Rdzawy”, wyróżnienie powędruje również do Natalii
Mrówki za pracę pt. „Kuźnia”.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbyło się w dniu 29 maja o godz.
12.00 w Domu Gotyckim. Oprócz dziewcząt, gratulacje otrzymała również Instruktorka Magdalena Leszko.
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Serdecznie gratulujemy. Dodajmy, że na
konkurs z łąckich warsztatów wysłanych
zostało 7 prac, 3 z nich zostały wyróżnione. Wszystkie można obejrzeć w galerii
na fb. Te trzy prace zostaną wysłane na
kolejny etap konkursu do Muzeum Okręgowego w Toruniu, bowiem to ono właśnie wspólnie z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem międzynarodowego finału.
Organizatorzy etapu regionalnego
konkursu: Muzeum Okręgowe w Nowym

Sączu oraz Szkoła Podstawowa nr 7
w Nowym Sączu.
Wyjaśnijmy jeszcze, że słowo mizrach
oznacza tablicę na wewn., wsch. ścianie domu a. synagogi, wskazująca wiernym stronę, gdzie znajduje się Jerozolima, ku której zwracają się Żydzi w czasie
modlitwy. Etym. – n.hebr. mizrāh, z hebr.
‚wschód’ od zārah ‚wstawać; wschodzić’.
za: slownik-online.pl

(b.g.)

Warsztaty plastyczne odbywają się
w GOK-u w poniedziałki i wtorki od godz.
15.30. Oprócz zajęć praktycznych uczestnicy mają możliwość zapoznania się również z wiedzą teoretyczną. Zwiedzają
ciekawe miejsca, muzea i galerie. W miesiącu kwietniu odwiedzili Miasteczko Galicyjskie oraz Skansen w Nowym Sączu.
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Z życia „Berecika”…
W dniach 20-21 marca odbył się XVIII Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych
i Młodzieżowych pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki zorganizowany przez
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu.
Zaprezentowanych zostało aż 25 spektakli. W kategorii klas IV-VI – II miejsce
zdobyła Grupa Teatralna „Berecik”
działająca przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Łącku za spektakl pt. „Świniopas” na podstawie baśni H.Ch. Andersena wg scenariusza Benedykta Hertza.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła
się 3 kwietnia w Starostwie Powiatowym
w Nowym Sączu. Laureatów przedstawił
Zbigniew Czepelak – dyrektor Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie
Powiatowym w Nowym Sączu.
Młodym artystom nagrody wręczyli: Jan Dziedzina – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego, Józef
Broński – członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego i radny Adam Mazur. Dyplomy uznania otrzymali również opiekunowie i nauczyciele przygotowujący
wykonawców do przeglądu.
Młodzi aktorzy z „Berecika” wzięli
również udział w eliminacjach do Małopolskiego Przeglądu Teatrów „Bajdurek”,
gdzie oprócz wspomnianego już wcześniej Świniopasa, grupa II zaprezentowała „Kopciuszka, czyli historię Zuzy
w dwóch aktach”.
Pragniemy się również pochwalić, iż
Szymek Chlipała z naszej grupy teatralnej zagrał w telewizyjnym serialu W-11
Wydział Śledczy. Odcinek pt. „Mężczyźni” został wyemitowany 30 maja. Poniżej
krótka rozmowa z Szymkiem na temat
jego serialowej przygody.
Jak to się stało, że zagrałeś w serialu??
—— Właściwie dzięki szczęściu. Byłem
w jednej z krakowskich galerii. Nagle
wypatrzyłem namiot agencji do promowania amatorów. Poszedłem się zapisać,
nagrałem krótkie cv, zrobiono mi kilka
zdjęć i tyle. Po jakimś czasie zadzwonili
do mnie z informacją o castingu, na który
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zaprasza mnie reżyser. Castingu nie wygrałem. Po jakimś czasie znów zadzwonili z zaproszeniem na kolejny casting,
tym razem do filmu i znów się nie udało.
W końcu w okolicach stycznia otrzymałem telefon, że reżyser mnie wybrał bez
„eliminacji’’ z innymi do jednego z odc.
W-11. Trzeba było przyjechać tego samego dnia, by podpisać umowę i dowiedzieć
się o terminie i miejscu kręcenia. Tak to
się zaczęło.
Jakie są Twoje wrażenia z planu?
—— Wrażenia mam bardzo dobre, świetnie pracuje się z ekipą filmową i charakteryzatorami. Reżyser był bardzo miły,
parę razy pytał się mnie jak ja ,,widzę’’ tę
lub inną scenę. Przy każdej z kręconych
scen pracowało około od 5 do 9 osób.

Co możesz powiedzieć o atmosferze
panującej pomiędzy aktorami? Kto zrobił na Tobie największe wrażenie? Czy
sceny z komisariatu nagrywane były
w studiu, czy w faktycznych budynkach
Policji i co było dla Ciebie zaskoczeniem
w trakcie pracy na planie?

—— Atmosfera w ekipie była świetna, czuć było, że nie łączy ich tylko
praca. Rozumieli się bez słów, dzięki czemu praca szła szybciej. Duże
wrażenie zrobili na mnie główni
aktorzy Maciej Dębosz i Anna Potaczek oraz mój serialowy „dziadek”.
Często udzielali mi porad typu: jak
ustawić się do kamery lub jak grać
twarzą. Natomiast komisariat, który
jest pokazany w serialu tak naprawdę jest prawdziwy i nie jest. Miejsce
przesłuchania oraz główny posterunek to specjalnie przygotowane
plany, ale mieszczą się one na prawdziwym komisariacie. Natomiast
dużym zaskoczeniem było dla mnie
to, ile trwa nagrywanie poszczególnych
scen, bo wbrew pozorom na każdą scenę
trzeba przeznaczyć od ok. 40 do 60 min.
(zależy jak długa jest scena). Najpierw
trzeba ze dwa razy przećwiczyć scenę
później obmyślić miejsce ustawienia kamer, a na końcu ze 3-4 razy nagrać scenę,
ale za każdym razem z innym ustawieniem kamer.
Jak traktujesz swój występ w serialu –
jako przygodę, czy jako próbę swoich
umiejętności i czy z aktorstwem chciałbyś wiązać swoją przyszłość.
—— Wszystko zależy od tego czy będą inne
oferty. Praca na planie była dla mnie niezapomnianą przygodą, ale jeśli wszystko
dobrze pójdzie to wrócę jeszcze na plan.
Chciałbym zostać w tej branży jednak
wszystko zależy od tego czy będą kolejne oferty, bo bez nich jest to niemożliwe.
Życzę Ci spełnienia marzeń aktorskich
i do zobaczenia na kolejnej próbie
„Berecika”.
rozm. b.g
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Gminny Dzień Dziecka
W dniu 3 czerwca w hali widowiskowo sportowej odbył się Gminny Dzień Dziecka. Udział
w nim wzięło około 500 dzieci z terenu Gminy Łącko. Życzenia najmłodszym mieszkańcom
złożył Wójt Gminy Łącko Janusz Klag.
Potem rozpoczął się program artystyczny w wykonaniu artystów krakowskich
pt. „Opowieść o Robinsonie Crusoe”.
W to interaktywne widowisko chętnie
włączali się młodzi widzowie, a aktorzy otrzymali po zakończeniu zasłużone oklaski.
Po spektaklu nadszedł czas wspólnej
zabawy. Odbywały się liczne konkursy z nagrodami, a dzieci chętnie brały
w nich udział. Mogły wykazać się m.in.
talentem plastycznym i tanecznym oraz
innymi umiejętnościami. Po blisko dwugodzinnej zabawie wszyscy w dobrych
nastrojach rozeszli się do swoich domów.
Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Amatorski Ruch Artystyczny
Ziemi Łąckiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.
Impreza była współfinansowana z budżetu Gminy Łącko.
(b.g.)
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Opowiadanie Maria Golanka

Damska torebka

część I

Dowód tożsamości
Szukając czegoś kolejny raz narzekała: – Przecież ja w torebce
nie mam kieszeni. Rany boskie, i ciągle szukam wszystkiego.
Jak wracam ze sklepu to wyrzucam wszystko z torby na wycieraczkę, by znaleźć klucze. Zaraz znajdę tę kartkę. Przepraszam
cię, bądź cierpliwa.
Obok miseczki z porcją musli w mleku, lądują dziesiątki rzeczy wyrzuconych z torby. Dowód tożsamości wpada do ciepłego
mleka i zatapia się pośród rodzynek i moreli. Ja nie zauważam
co się stało. Ona nie zwraca na to uwagi i szuka karteczki. Gdy
trzyma ją w ręce zapomina o dowodzie tożsamości, z którego
mleko wywabia cyfry. Przypomina sobie o nim dopiero gdy żegna się ze mną. – Jak ja teraz będę udowadniała, że mam tyle lat,
ile podaję?” – pyta mnie rozbawiona do łez.
Złamany ołówek

Był mężczyzną, który spodobał jej się
bez reszty. Gdy stanął obok niej przy
szerokim parapecie okna nie pomyślała, by natychmiast zasłonić kartkę papieru, którą zapełniała napisanym jego imieniem,
lecz o odsunięciu z twarzy kosmyka włosów. Założyła go za
ucho i nie zwracając uwagi na
jego obecność pisała dalej. Poczuła na ramieniu jak ręką delikatnie, dotyka jej skóry. – Już
czas skonsumować tę znajomość – pomyślała i zbyt mocno
postawiła kropkę za ostatnim
napisanym imieniem. Ołówek złamał się wydając suchy
trzask. – Chyba nie jesteś przesądna i pozwolisz zaprosić się
na kawę – zaproponował jej
z najpiękniejszym uśmiechem
na twarzy.

Amulet
Nie było w jej głosie ironii, gdy
zaskoczona jego słowami: – Tak
bardzo cię kocham jak nikogo
na świecie, a co z tym zrobisz od ciebie zależy – dziwnie odpowiedziała: – Tak? Teraz patrzyła na niego oszołomiona i niema.
Bała się odezwać, by jakiekolwiek zabarwienie jej głosu, nadało
słowom niechciany odcień.
Lubiła tańczyć. Tango jest takie piękne. Mężczyzna prowadzi
przyzwoicie, nie przyciskając zbytnio. Każde zbliżenie ciała jest
uzależnione od rytmu. Przetańczyli już niejeden wieczór. Znali
każdy krok, każdy zwrot, każdy obrót. Ona znała tę harmonię,
zgodę. Zgranie pozwalało jej przewidzieć jego najbardziej nieoczekiwane wyczyny. Szła w tańcu za nim jak cień, posłuszna
każdemu z jego kroków. Nagle poczuła się uzależniona od niego.
Każdego dnia tamto zdanie amulet przenikało przez jej myśli
powtarzane jak mantra. Zwielokrotniał to jeszcze zapamiętany
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tembr jego głosu. Wygładzał zmarszczki na jej życiorysie. Wzbudzał dreszcze, nieznaną dotąd przyjemność.
Wyznanie zapisała natychmiast na serwetce z nadrukiem
kawy espresso. Serwetkę wcisnęła w torebce za luźną podszewkę. Nie wyjmuje jej. Obawia się. W gorszych chwilach, z wiotkiego kwadratu bibułki odczytuje zapisane słowa. Ciemna czeluść
torebki chroni je przed zblaknięciem.

Błyszczyk
Spojrzał na nią przeciągle i łagodnie. Jak wszyscy, którzy patrzyli na jej usta. Dostrzegła w głębi jego oczu iskrzenie. Rozprostowała nogi. Ułożyła skośnie nogę za nogę i zaczęła zlizywać błyszczyk z warg. Obserwował jej usta
z nieposkromionym zainteresowaniem. Zrobiła lekki grymas. W oczekiwaniu na gest, mężczyzna spiął
mięśnie twarzy. Jej język delikatnie dotykał górnej wargi, przesuwał się w kierunku kącika ust i zatrzymał w przyjaznej przystani.
Westchnęła. Było to spowodowane wynikiem radosnego odkrycia
czym jest moc tylu wrażeń.
Truskawkowy smak błyszczyka
smakował jej wybornie tylko w kawiarni, do filiżanki mocnej kawy.

Święty obrazek
Myśli jak modlitwa krążą wokół
ich podobizny na starych fotografiach. Nie ma ślubnego zdjęcia rodziców, więc oprawiła dwie twarze
w safianowe etui. To im, codziennie
dziękuje za dzisiaj. Ma to szczęście,
może ucałować dłoń mamy. Wchodzą wtedy razem z mamą i bratem
we wspomnienia. Wyciągają albumy i podążają alejkami, przysiadając na ławeczkach zdarzeń.

Wyprasowane chusteczki
Te pomięte i zmoczone jej łzami, były jak stacje na drodze jej
życia. Teraz do damskiej torebki wkłada świeże, te pachnące
szczęściem i spokojem teraźniejszych dni. Już jest na prostej.
Poradzi sobie, gdyż jest silniejsza, wsparta na słowach kochającego mężczyzny.

Cdn. Perfumy, Zaskórniaki, Czyjaś fotografia, Twardy dysk, i in.
W następnych numerach W. Ł. ukażą się jeszcze: część II „Damskiej torebki” i trzy części opowiadań – „Kobiety w kapeluszu”.
rys. Kinga Zbozień
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Z życia Seniorów

Zarząd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koła nr 5 w Łącku
zorganizował w 23 stycznia opłatek w Restauracji pod Jabłonią.

O

płatek połączony był z zabawą taneczną. W imprezie tej uczestniczyło ponad 100 osób. Przewodniczący koła
Stefan Kozik przywitał zaproszonych

gości, wśród których znaleźli się Wójt
Gminy Łącko Janusz Klag, Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Warzecha,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan

Dziedzina, dyrektor GOK Barbara Moryto, kierownik GOPS Jolanta Cebula, ks.
Tomasz Franczak wikariusz parafii Łącko, Stanisław Mężyk przedstawiciel PZERiI w Nowym Sączu oraz Rozalia Kulasik
była zastępczyni przewodniczącego koła
w Łącku.
Po powitaniu przewodniczący poprosił pana Wójta o odznaczenie Rozalii Kulasik za wieloletnią pracę społeczną w kole w Łącku. Następnie głos zabrał
zastępca przewodniczącego koła Henryk
Dybiec, który podziękował sponsorom za
wsparcie tej uroczystości.
Po przywitaniu zaproszonych gości,
odznaczeniu Rozalii Kulasik i podziękowaniu sponsorom, poproszono ks. Tomasza o poświęcenie opłatków i rozpoczęto składanie życzeń. Po wspólnym
obiedzie, rozpoczęły się śpiewy i tańce,
do których przygrywały panie z Obidzy. Na wspólnej zabawie miło wszystkim płynął czas.

Spotkanie seniorów w świetlicy
w Łazach Brzyńskich

K

oło Gospodyń Wiejskich wraz z Prezesem Stefanem Kozikiem zorganizowało dla seniorów zapusty, czyli tzw. ostatki.
Na spotkanie przybyli seniorzy z Łazów Brzyńskich i Maszkowic. Upłynęło w miłej atmosferze, na pogawędkach, śpiewach
dawnych piosenek, przy muzyce oraz wspomnieniach młodych
lat. Panie z Koła Gospodyń przygotowały dla seniorów obiad
oraz inne przysmaki. Było wesoło, a seniorzy spotykali się aż
przez dwa dni, bo 9 i 10 lutego.
Warto również nadmienić, że w dniu 8 marca w biurze Związku EiR Przewodniczący Stefan Kozik wszystkim Paniom z Zarządu, a także tym które przybyły wręczył kwiaty i złożył życzenia.
Stefan Kozik
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Z życia łąckiego oddziału Związku Podhalan

06.04.2013 r. Członkowie Związku Podhalan Oddział w Łącku na
Mszy Św. w Zabrzeży – 100 lat od przyjścia na świat bł. siostry
Celestyny Katarzyny Faron.

28.04.2013 r. Msza św. na Cisowym Dziole współorganizowana
przez Związek Podhalan Oddział w Łącku.

03.05.2013 r. Członkowie Związku Podhalan Oddział w Łącku na
Mszy Św. na Przysłopie.

12.05.2013 r. Członkowie Związku Podhalan Oddział w Łącku
podczas Święta Kwitnącej Jabłoni.

02.06.2013 r. Warszawa – Świątynia Opatrzności Bożej – Członkowie Związku Podhalan Oddział w Łącku oraz Związku Podhalan Oddział Obidza na Święcie Dziękczynienia i procesji dziękczynnej z relikwiami św. Andrzeja Boboli.

ZDJĘCIA: GRZEGORZ KOŁODZIEJ, BŁAŻEJ POGWIZD, DAWID LIS, MAGDALENA SABIK, MAŁGORZATA CEBULA, ROMAN JOP, GRZEGORZ CZEPELAK
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„Smerfiki” zapraszają

Nowe przedszkole już czynne
Po prawie dwuletnich pracach inwestycyjnych i sprostaniu wielu restrykcyjnym przepisom
unijnym, przedsiębiorcze małżeństwo (z 5-letnim stażem), Marta i Tomasz Gierczykowie,
rodzice 4-letniej Edytki i dwutygodniowego Dawida, świętowali swój życiowy sukces na
uroczystości otwarcia przedszkola w Czerńcu.

P

odjęli się niełatwego zadania, modernizacji budynku usługowo–handlowego na przedszkole; wbrew
trudnościom i dużemu ryzyku dopięli swego i 6.04.2013 r.
poświęcenia gotowego obiektu mógł dokonać ksiądz proboszcz Józef Trzópek. Zaproszeni goście zwiedzali
pomieszczenia, zachwycając
się ich wystrojem i funkcjonalnością, kilkoro maluchów
szalało w przestronnych salach, zabawiając się radośnie,
a wszyscy, dodatkowo, zostali ugoszczeni przysmakami
kuchni domowej, przygotowanymi, własnym sumptem,
przez rodziny Maciuszków
i Gierczyków.
W bardzo miłej atmosferze upływało
spotkanie, gratulacje i słowa uznania padały pod adresem właścicieli, ich przedsiębiorczości i odwagi. Z satysfakcją wójt
Gminy p. Janusz Klag mógł stwierdzić, że
bardzo wysoko została ustawiona poprzeczka działań inwestycyjnych, a dyrektor Wydziału Edukacji, Sportu i Kultury Starostwa Powiatowego, p. Zbigniew
Czepelak, powołując się na wyniki badań, stwierdził, że edukacja przedszkolna, taka z prawdziwego zdarzenia, owocuje rozwojem na każdym etapie życia.
To wychowanie przedszkolne jest podstawą sukcesu w przyszłości, dlatego nowopowstałe przedszkole, o tak wysokim
standardzie, powinno cieszyć rodziców
i całą społeczność. Gminie można tylko
pogratulować, a właścicieli placówki zapewnić, że dzięki nim wielu ludzi będzie
miało jaśniejszą i lepszą przyszłość.
Informacje z pierwszej ręki, oddając
głos właścicielom: Marcie i Tomaszowi,
którzy piszą:
„Szanowni Państwo !
Z przyjemnością zapraszamy całą Waszą
rodzinę do naszego przedszkola „SMERFIKI”, które mieści się w bardzo ładnym,
malowniczym miejscu Czerńca, w doskonałym punkcie komunikacyjnym
dla osób jeżdżących do pracy na trasie
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Zabrzeż – Łącko. Przedszkole powstało
z myślą o tych rodzicach, którzy zastanawiają się, co zrobić, by ich dziecko było
szczęśliwe i mogło się rozwijać. Spotkacie się tutaj z miłym przyjęciem, ciepłą atmosferą i radością. Działalność rozpoczęliśmy od 11. marca 2013 w nowoczesnym

budynku, specjalnie wybudowanym i dostosowanym do potrzeb małych dzieci.
Przedszkole będzie czynne od godz.
6.30 do 17.30 (od poniedziałku do piątku), przystosowane jest dla 65 dzieci,
w wieku 2,5 roku do 6 lat podzielonych
na grupy wiekowe (od września 2013
przyjmujemy dzieci dwuletnie),
Przedszkole posiada:
–– trzy przestronne sale zajęć dla poszczególnych grup. Sale są duże, jasne,
przytulne i kolorowe. Sale dydaktyczne urządzone tak, by dzieci miały inspirację do różnych działań.
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–– Każda sala posiada mebelki odpowiednie do wieku i wzrostu dziecka,
sprzyjające prawidłowemu rozwojowi. Kącik relaksująco – wyciszający,
gdzie będą czytane bajki, opowiadania, historie, lub puszczane piosenki.
–– W salach są także różnorodne i bezpieczne zabawki dla dzieci.
–– W każdej Sali znajdują się odpowiednio przystosowane toalety dla dzieci.
–– Dwa osobne pomieszczenia to szatnie
dla dzieci, jedna na 20 dzieci, druga na
45, dla każdego dziecka osobna zamykana szafka i półeczka.
–– Pokój nauczycielski dla 6
pracowników.
–– Kuchnia z cateringiem (z Zajazdu z Zabrzeży), według wymagań Sanepidu.
–– Łazienki dla personelu.
–– Gabinet dyrektora.
–– Łazienka dla niepełnosprawnych.
–– Duży ogród z placem zabaw, wyposażony w bezpieczny sprzęt i urządzenia
terenowe, dostosowane do potrzeb
dzieci.
–– Przedszkole posiada dogodny dojazd,
własny parking, monitoring wizyjny,
kontrolę dostępu oraz inteligentne
zarządzanie budynkiem, które utrzymuje stałą temperaturę pomieszczeń
(21 stopni), jak również dobiera odpowiednią ilość świeżego powietrza
poprzez wentylację mechaniczną. Budynek spełnia przepisy bhp i p/ pożarowe. Opiekę nad dziećmi w każdym
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oddziale pełnić będzie dwu
nauczycieli posiadających
odpowiednie kwalifikacje.
Realizowana będzie podstawa wychowania przedszkolnego, określona przez
prawo oświatowe, a oprócz
niej dzieci uczestniczyć
będą w zajęciach z języka
angielskiego, religii, logopedii, rytmiki oraz w miarę
potrzeby innych. Podstawą
merytoryczną projektu była
literatura branżowa i przepisy prawne. Jest to pierwsze
niepubliczne przedszkole
w Czerńcu o tak wysokim standardzie
lokalowym, zarazem budynek o funkcji oświaty i wychowania. Kładziemy
duży nacisk na bezpieczeństwo, komfort pracy, zabawy i nauki oraz domową i serdeczną atmosferę.
Do każdego dziecka i rodzica podchodzimy w sposób indywidualny (w myśl
zasady; różni ludzie, różne wymagania).
Każdy rodzic marzy, by jego dziecko było
dobrze wykształcone, ale psychologowie
ostrzegają, byśmy nie ulegali modzie na
wychowanie małych geniuszy. Nie dajmy
się zwariować, mówią, na „ poważną naukę” przyjdzie jeszcze czas. Przedszkolak
powinien mieć przede wszystkim czas na
zabawę, która, jeśli jest odpowiednio prowadzona – doskonale stymuluje jego rozwój. Serdecznie zapraszamy!!!

Uroczystość otwarcia przedszkola zakończyło wystąpienie p. Tomasza , który
w kilku zdaniach, w imieniu swoim i żony,
powiedział:
Problemy, przed jakimi stanęliśmy
przy realizacji tego obiektu, były bardzo złożone i wymagały wielu uzgodnień i przemyśleń. Dlatego dziękujemy
wszystkim za wsparcie, jakiego nam
udzielili. Służyli nam dobrymi radami,
„pomocną dłonią” oraz modlitwą. Lista
osób, którym chcielibyśmy podziękować,
jest bardzo długa, są to m.in.: Wójt Gminy Łącko, znajomi dyrektorzy, kamieniccy biznesmeni, kierownicy budowy, duchowni, rodzina i przyjaciele. Wszystkim
składamy wyrazy szczerej wdzięczności.
Zanotowała Zofia Gierczyk
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Sukces zawodników z IFC Bushi Łącko w karate
Podczas IX edycji Pucharu Podbeskidzia w Sztukach Walki w Żywcu, dnia 09.03 br. duży sukces
odnieśli zawodnicy i podopieczni trenera Stanisława Majchrzaka, trenujący na co dzień w IFC
BUSHI Łącko.

N

a wyżej wymienionych zawodach
toczone były rywalizacje w Kata
tradycyjnym, twardym, miękkim,
z bronią i bez broni oraz w KUMITE – ju-jitsu i KUMITE karate.
Zawodnicy z Łącka startowali w Kumite Karate – czyli walkach w Karate według kat. wiekowych i wagowych.
Podopieczni trenera Stanisława Majchrzaka spisali się znakomicie. Należy
podkreślić, iż cały turniej stał na bardzo wysokim poziomie. Duża ilość startujących zawodników z różnych klubów
i sztuk walki. Bywało, że niektórzy zawodnicy toczyli trzy pojedynki jeden
po drugim z 2-min. przerwą. Wspaniała
postawa, duch walki i chęć zwycięstwa
dał bardzo wiele. Wcześniejsze ciężkie
przygotowania, treningi i sparingi dały
rezultaty. Warto nadmienić, iż trening
z Mistrzem Boksu Pawłem Harnasiem
Kołodziejem także pomógł zawodnikom.
Rady i podpowiedzi trenera Majchrzaka
to podstawa, umowne słowa, gesty i wojownicy z Łącka szli do przodu jak burza
– odnosząc wielki sukces. Należy podkreślić, iż zawody te były także sprawdzianem i eliminacją do kolejnych większych
– Mistrzostw Europy w Sztukach Walki
organizacji IBF, które odbędą się w Polsce
w Bieruniu w dniu 27 kwietnia br.
Na zawody do Żywca z Łącka wyjechała 15-osobowa grupa zawodników pod
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okiem trenera Stanisława Majchrzaka.
Grupa miała być większa, ale w ostatniej chwili choroba położyła do łóżka 4
zawodników.
W zawodach startowali:
Klaudia Potok, Ilona Kurzeja, Kamil Peciak, Bartłomiej Mrówka, Bartłomiej Olszak, Sebastian Babik, Dawid Kunicki,
Piotr Zasadni, Rafał Łazarczyk, Radosław Bieniek, Jacek Rusnarczyk, Michał
Mikołajczyk, Sebastian Mrówka, Maciej
Kurzeja, Damian Rusnarczyk.
Wspaniałe pojedynki i mały niedosyt
– pechowe miejsca, bo cztery czwarte zaraz za podium, spowodowane toczonymi
pojedynkami jeden po drugim. Ogromne
zmęczenie oraz często bywało, iż zawodnicy z łąckiego klubu walczyli z zawodnikami o wiele starszymi i doświadczonymi, posiadaczami brązowych pasów
i czarnych. Nie byli wystraszeni, godnie
walczyli i zasłużyli na swoje miejsce na
tzw. małym podium – IV miejsce – ponieważ do V miejsca były cenne punkty
eliminacyjne.
ZŁOTO i I MIEJSCE
–– Babik Sebastian - Maszkowice
–– Zasadni Piotr - Czerniec

SREBRO i II MIEJSCE
–– Potok Klaudia - Tylmanowa
–– Olszak Bartłomiej - Maszkowice

–– Łazarczyk Rafał - Kamienica
–– Bieniek Radosław - Kamienica
–– Mrówka Sebastian - Czerniec

BRĄZ i III MIEJSCE
–– Mrówka Bartłomiej - Maszkowice
–– Kunicki Dawid - Zagorzyn
–– Mikołajczyk Michał - Kamienica
–– Kurzeja Maciej - Kamienica
MIEJSCE IV
–– Kurzeja Ilona - Kamienica
–– Kamil Peciak - Łącko
–– Rusnarczyk Jacek – Kamienica
–– Rusnarczyk Damian - Kamienica

Wszyscy zawodnicy z Klubu BUSHI ŁĄCKO zdobyli cenne punkty eliminacyjne do
Mistrzostw Europy. Wrócili z dyplomami
i medalami – to wielki sukces dla nich –
zawodników oraz dla trenera Stanisława
Majchrzaka i dla regionu.
Podziękowania kierujemy do rodziców
za pokrycie kosztów wyjazdu na zawody, a także:
–– dla Pana Kwita z Kamienicy za bezpieczny transport,
–– dla zawodników za wspaniałą postawę, ducha walki i waleczność,
–– dla kibiców za doping i trzymanie
przysłowiowych kciuków.
SM
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Światowa legenda

i wielki mistrz sztuk walki w Polsce
W dn. 09 – 10.03. br. w Polsce, w Częstochowie przebywał i prowadził intensywne szkolenie
wielki Człowiek – Wielka Legenda Sztuk Walki – NIEPOKONANY PRZEZ 28 LAT I DO KOŃCA
SWOJEJ KARIERY BENNY „THE JET” URQUIDEZ z USA.

W

alczył on w Karate, Muay
Thay, Kick Boxingu, był
nauczycielem wielu znakomitych Mistrzów Świata, znanych z wielu filmów rodem z Hollywood o sztukach walki i filmów
akcji. Jego Klub i Dojo THE JET
CENTER jest znane na całym świecie. Trenują tam legendy i Mistrzowie. Sam też przygotowuje aktorów do filmów akcji i kaskaderów.
Jest twórcą systemu UKIDOKAN
(Ukidokan Karate, Ukidokan System), co w tłumaczeniu System,
Sztuka walki – Droga – Metoda
walki Urquideza
Trening w Częstochowie był na
bardzo wysokim poziomie technicznym. Trenowali tam znani mistrzowie i zawodnicy Karate, Kick
Boxingu, MMA, Muay Thay.

Benny Urquidez ma twarde zasady, sam także ostro trenuje
mając swój wiek – jest w znakomitej kondycji i sprawności.
Jego szybkość i technika jest niesamowita. Nie jest chętny
robić sobie fotki z obcymi ludźmi nie trenującymi u niego.
Sam twierdzi i to jest prawda, iż ludzie za fotkę z nim płacą
duże pieniądze.
Trenować u legendy i tak wielkiego Mistrza to zaszczyt.
Mieć potwierdzenie i certyfikat z jego podpisem dokumentujący umiejętności i wiedzę od niego – to kolejny zaszczyt
i niezwykle cenny dokument. W Polsce taki dokument i wiedzę ma niewielu ludzi.
Wielu ludzi i pseudo mistrzów boi się też trenować z takimi Wielkimi Mistrzami, boją się aby im przypadkiem nie
kazał zdjąć pas, czy nie powiedział, aby przeszli do grupy
początkowej.
Po zawodach w Żywcu 09. 03. br. – Nad ranem 10 marca
Stanisław Majchrzak stawił się w Częstochowie na trening
z Wielkim BENNYM. Kiedyś już miał okazje z nim trenować
w USA. Sam mówił, że jeżeli nie dojadę na ten trening to jestem nikim. To mój Przyjaciel – Mój Mistrz i Wielka Legenda,
trenować z nim to wielki honor i zaszczyt.
Warto nadmienić iż Stanisław Majchrzak – jest w tych
samych organizacjach co wielki Benny The Jet URQUIDEZ –
w International Self Defense Association oraz w International Martial Arts Soke – Masters Organization – organizacji
skupiających wielkich mistrzów i twórców systemów sztuk
walki.
Trening z Bennym to kopalnia wiedzy – znakomite techniki i ciągły intensywny tzw. sparing. Po takim treningu wszyscy są zmęczeni, ale szczęśliwi.
Teraz wiedzę i technikę Wielkiego Bennego – trener Majchrzak wykorzystuje na treningu ze swoimi zawodnikami
w klubie – i SĄ EFEKTY.
SM
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WYNIKI Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP

przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2013 na stadionie sportowym w Podegrodziu
Gmina Łącko

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Lp.
1.
2.
3.

Grupa wiekowa
Gr A
Gr A
Gr A
Gr A
Gr A
Gr A
Gr A
Gr A
Gr A
Gr A
Gr A

Grupa wiekowa
Gr C
Gr C
Gr C

Jednostka
Zagorzyn
Obidza
Czerniec
Maszkowice
Łącko
Wola Kosnowa
Czarny Potok
Jazowsko
Kadcza
Zabrzeż
Kicznia
Jednostka
Zagorzyn
Czerniec
Kadcza

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Nr startowy

8
11
18
9
20
17
3
24
13
10
4

Nr startowy

3
4
1

Bieg sztafetowy
65,54
62,77
64,66
65,67
69,96
69,23
70,57
70,20
71,10
76,30
66,25

Bieg sztafetowy
66,38
71,83
72,95

Ćwiczenia bojowe
28,80
33,35
37,10
38,30
40,07
41,14
43,07
44,35
44,60
44,00
55,70

Ćwiczenia bojowe
37,35
40,24
45,25

Wynik
94,34
96,12
101,76
103,97
110,03
110,37
113,64
114,55
115,70
120,30
121,95
Wynik
103,73
112,07
118,20

Zajęte miejsce
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Zajęte miejsce
I
II
III
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Hala widowiskowo-sportowa w Łącku zaprasza
Zapraszamy na halę widowiskowo-sportową w Łącku, poniżej cennik oraz oferty zajęć.

Cennik przy jednorazowym korzystaniu z obiektu – bez umowy.
1. Wynajem budynku hali wraz z szatnią i zapleczem sanitarnym na 12 godzin (imprezy komercyjne, biletowane, targi) – 2 500 zł.
2. Wynajem boiska wraz z siłownią, ścianką wspinaczkową, szatnią i zapleczem sanitarnym na 1 godzinę – 120 zł.
3. Wynajem boiska wraz z szatnią i zapleczem sanitarnym na 1 godzinę – 80 zł.
4. Wynajem połowy płyty boiska wraz z szatnią i zapleczem sanitarnym na 1 godzinę – 40 zł.
5. Wynajem boiska wraz z szatnią i zapleczem sanitarnym na 1 godzinę gry w tenisa – 50 zł.
6. Wynajem siłowni na 1 godzinę (maksymalnie 8 osób) – 40 zł lub 5 zł./osobę.
7. Wynajem ścianki wspinaczkowej na 1 godzinę (maksymalnie 5 stanowisk) – 40 zł lub 8 zł./stanowisko.
8. Wynajem sauny na 1 godzinę (minimum 4 osoby) – 40 zł lub 10 zł./osobę.
9. Opłaty za postawienie stoisk promocyjnych/handlowych lub wystaw wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Opłata za 1 stoisko do
10 m2 za 1 dzień w wysokości 300 zł., za 1 stoisko powyżej 10 m2 za 1 dzień w wysokości 500 zł.
10. Wynajem powierzchni pod działalność sportowo-rekreacyjną: 14 zł netto/1 m2. Wynajem w trybie przetargu
nieograniczonego.
11. Opłaty za dzierżawę powierzchni z przeznaczeniem na automat vendingowy (dystrybutory do sprzedaży napojów, słodyczy).
Cena wywoławcza za dzierżawę 250 zł netto/ 1 m2. Dzierżawa w trybie przetargu nieograniczonego.
Po godz. 16.00 w dni powszednie oraz soboty i niedziele otwarcie hali dla grup zorganizowanych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z opiekunem – 50% zniżki.
Osoby prywatne, grupy zorganizowane: systematyczne korzystanie z obiektu wg podpisanej umowy (co najmniej na okres
3 m-cy) umożliwia dokonanie max. 25% zniżki w ramach powyższego cennika. Wszelkie informacje znajdują się na profilu hali
na facebooku.

h ni
Uśmiec

j s ię

Okręt podwodny. Młody kuk przychodzi do kapitana:
–– Panie kapitanie, musimy się pilnie wynurzyć.
–– O co chodzi?
–– Dziś na obiad pierogi...
–– No i co?
–– Na opakowaniu jest napisane: „Po wypłynięciu gotować przez 5-7 minut”.
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–– Ile zna pan języków?
–– Trzy.
–– Jakie?
–– Rosyjski, angielski i francuski.
–– Proszę powiedzieć coś po angielsku.
–– Gutten tag.
–– Ale to jest po niemiecku...
–– A to cztery.

Sprzedawca wyjaśnia klientowi zasady zakupu towaru na raty:
–– Płaci pan z początku małą sumę, a potem nie płaci pan ani grosza przez pół roku.
Klient: – To pan mnie zna?
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Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie
Uczniowie SP w Kiczni z certyfikatami
„Małego Ratownika”.
Etap regionalny Międzynarodowego Konkursu
Plastycznego „Moja przygoda w Muzeum”.

„Wiosna w piosence” – Gminny Konkurs Wokalny dla Przedszkolaków

Z wizytą w niemieckim Adam-von-Trott-Schule

Oliwia Pogwizd i jej nagrodzona praca pt. „Mizrach”
– batik

Natalia Mrówka i jej wyróżniona praca pt. „Kuźnia”
Gminny Dzień Dziecka – Opowieść o Robinsonie Crusoe

Święto Kwitnącej Jabłoni w obiektywie

ZDJ. DAWID LIS I ARCH. GOK

