
Szanowni Mieszkańcy Gminy Łącko!
Niech Święta Bożego Narodzenia spędzone w gronie najbliższych 
przyniosą wiele radości, optymizmu i pogody ducha.
W Nowym Roku  niech wiara płynąca z Narodzin Chrystusa  
codziennie dodaje  siły do realizacji  Państwa zamierzeń.

Przewodnicząca Rady Gminy Łącko                                          
Bernadetta Wąchała- Gawełek

Wójt Gminy Łącko
Jan Dziedzina
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do konkursu wytypowanych zostało 9 szopek. Jury w składzie: 
magdalena Leszko – plastyk, krystyna dziedzic – nauczycielka 
zSP w kadczy i Józef klimek – instruktor Gok po obejrzeniu prac 
postanowiło przyznać następujące miejsca:

i m-ce: Jan Borek – kl. i – zSP w kadczy
ii m-ce: Julia cedzidło – kl. ii – SP w zabrzeży
iii m-ce:  angelika Floryan – kl. Vi – SP w Jazowsku
Pozostałym szopkom przyznano równorzędne wyróżnienia, ze 
względu na wysokie walory artystyczne i wkład pracy:
Justyna oleś – kl. 0 – SP w zarzeczu
Sandra Leszko – kl. ia – SP w Łącku
Patrycja Biskup – SP w Szczereżu
wiktoria klag – kl. Vi – zSP w czarnym Potoku 
dorota ossowska – kl. iii – SP w kiczni
eryk Jastrząb – kl. ii – SP w obidzy wręczenie nagród odbyło się 
w hali widowiskowo-sportowej w Łącku. wzięli w nim udział 
m.in. wójt Gminy Łącko Jan dziedzina, dyrektor Gok Barbara 

moryto i dyrektor zSP w kadczy Stanisław Szwarkowski. Bo-
żonarodzeniowy program artystyczny zaprezentowały dziew-
częta z kadczy. wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczo-
we i dyplomy.  

wystawę pokonkursową można obejrzeć w hali widowisko-
wo-sportowej w Łącku. 

zapraszamy. 
(b.g.)

rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jazowsku.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS  
„SZOPKA BETLEJEMSKA”

w dniu 11 grudnia 2014 r. odbyło się podsumowa-
nie międzyszkolnego konkursu „Szopka Betlejem-
ska” zorganizowanego wspólnie przez zSP w kad-
czy i Gminny ośrodek kultury w Łącku.

Jan Borek – kl. i – zSP w kadczy Julia cedzidło – kl. ii – SP w zabrzeży

angelika Floryan – kl. Vi – SP w Jazowsku
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mandaty na nową kadencję otrzymali 
radni:

Gromala tomasz,
Janczura teresa,
Jurkowski edward,
klimek Jan,
kozik małgorzata,
kurzeja tadeusz,
majerska elżbieta,
mąka Jan,
mrówka Jan,

Pulit Lucyna,
Słowik maria,
Stec Stanisław,
warzecha zdzisław,
wąchała-Gawełek Bernadetta,
zbozień eugeniusz.

w dniu 28 listopada 2014 r., w sali ob-
rad Urzędu Gminy Łącko odbyło się uro-
czysta sesja, w trakcie której Pan wójt 
Jan dziedzina oraz radni gminy złożyli 

ślubowanie. na przewodniczącego rady 
Gminy Łącko wybrano Panią Bernadettę 
wąchałę-Gawełek, zastępcami przewod-
niczącego zostali Pani maria Słowik oraz 
Jan klimek.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
osobom, które otrzymały mandaty.

Życzymy sukcesów, osiągnięcia wyty-
czonych celów oraz satysfakcji z pełnio-
nej funkcji. 

Wybory samorządowe 2014
w dniu 16 listopada 2014 roku w Gminie Łącko odbyły się wybory Samorządowe. Po przeliczeniu 
głosów przez 12 Gminnych komisji wyborczych, ogłoszono wyniki wyborów. 
wójtem Gminy Łącko został Pan Jan dziedzina, który uzyskał 3 965 głosów tj. 56,35% głosów ważnych. 

Bronek z obidzy kozieński
MOJA KOLĘDA 

czy ktoś cię tutaj nie widział,
nie słyszał, z tobą nie chodził?
znaczy, że jesteś z obidzy,
znaczy żeś tu się urodził.

w chatki do szopek podobne,
jak te dalekie z Betlejem
porozmieniane na drobne,
wnosiłeś wielkie nadzieje.

nawet za złote dukaty,
skarby tej ziemi i nieba
chociaż cię mamy na raty,
nikt z nas nie zdradzi, nie sprzeda.

raz w roku przy wspólnym stole
czekamy z taką nadzieją
byś wszystkich połączył - dzieląc,
mały opłatek wśród wielu.

wracaj i zajdź tam gdzie prosi
świąteczny dzwon kolędników,
pozamienianych na grosze,
brzęk rozsypanych srebrników.
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w dniu 5 grudnia w Gminnym 
ośrodku kultury w Łącku od-
był się wieczór autorski Bronka 

z obidzy kozieńskiego „Jesteś Juhasie…”. 
ten niezwykły poeta znany z licznych pu-
blikacji na portalach internetowych, jak 
również trzech wydanych tomików „orły 
nad Sokolicą”, „nie szkoda gadać” i „Stre-
fa ciszy” ma wielu fanów swojej twórczo-
ści rozsianych nie tylko po całej Polsce, 
ale również świecie.

Poezja Bronka „To twarde, bezkompro-
misowe słowa hardego górala, w których 
na każdym kroku znać potężny związek z 
naturą i umiłowanie „ślebody” – tak pisze 

krzysztof kwasiżur na portalu pisarze.pl. 
w grudniowy mglisty wieczór w sali 

Gok-u zebrało się liczne grono wielbicie-
li poezji kozieńskiego. Spotkanie rozpo-
częło się filmem autorstwa Lecha Strzał-
kowskiego zatytułowanym „Bronek z 
obidzy”. Przybliżył on nie tylko sylwet-
kę poety i jego twórczość, ale również 
piękno łąckiej ziemi. Potem już było tylko 
słowo… i to w najpiękniejszym wydaniu. 
Bronek opowiadał o życiu, o swojej twór-
czej drodze, o ludziach, którzy go wspie-
rali i o tym wszystkim, co ukształtowało 
jego poetycki wizerunek. czytał wiersze, 
wypisywał dedykacje… Było pięknie, ma-

gicznie i naprawdę wyjątkowo. zdawać 
by się mogło, że nawet grudniowa aura 
sprzyjała temu refleksyjnemu klimatowi. 

z ciepłym słowami i gratulacjami po-
spieszyli do poety przyjaciele, znajomi, 
fani, pośród nich również wójt Gminy 
Łącko Jan dziedzina, małopolski wice-
kurator oświaty Grzegorz Baran, radny 
Sejmiku województwa małopolskiego 
Stanisław Pasoń… i tak naprawdę jakoś 
nikt nie chciał wychodzić pierwszy i ze-
psuć ulotności tej wyjątkowej chwili.

(b.g.)
zdj. Adam Kwiatek, Stanisław Pawłowicz

W świecie poezji Bronka z Obidzy Kozieńskiego…

Jesteś Juhasie

Po drugiej stronie wiatru, latawcem, co ustał, 
kropelką rosy w trawie na krawędzi cienia,  
poślednią barwą wiosny, szarością jesieni 
od stop do głów i w sobie, dalą, głębią, pustką. 
 
Margines przytulają role, które grywasz. 
Blaszane fujareczki, cepeliowskie rysy. 
przybliżasz się do krzyku, oddalasz od ciszy  
groteską nowomodną, sztucznego tworzywa. 
 
Jak noc wyzwala światło, a po nim znów ciemność, 
nie zmienisz horyzontów, pamiętaj juhasie. 
Nie bądź kropelką rosy i z kwiatka na kwiatek, 
 
bo na krawędzi cienia one same więdną. 
Po tamtej stronie wiatru, gdy ciągle masz mało, 
ktoś przypiął sznur latawcom, odebrał im wolność.
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komisja konkursowa w składzie:
tymoteusz demski – fotograf, pedagog
magdalena Leszko – plastyk 
Józef klimek – instruktor Gok
po obejrzeniu 78 prac, jakie wpłynęły na 
konkurs postanowiła przyznać:

kategoria dzieci do lat 13
i miejsce: Piotr Słowik – SP obidza – „ta-
jemnicza zima”
ii miejsce: monika kołodziej – 
SP obidza – „zima” 
iii miejsce: marcin Łażeński – zSP czarny 
Potok – „widok na Łącko” 

wyróżnienie: Filip Stawiarski – zSP kad-
cza – „Salamandry nad potokiem”, 
Sandra Leszko – SP Łącko – „Bacówka”

kategoria młodzież 14 - 18 lat
i miejsce: nie przyznano 
ii miejsce: aleksandra kozik – zSG Jazow-
sko – „Biały świat”
iii miejsce: krystian Hebda – zSG Jazow-
sko – „Promień słońca”, weronika Pik-
sa – zSG Jazowsko – „Bliżej ożywionej 
natury”

Kategoria dorośli powyżej 18 lat
i miejsce: anna Łażeńska – „Barwna 
jesień”
ii miejsce: edyta karabin – „Bo w oczach 
tkwi siła duszy”
iii miejsce: dawid Lis – „Janosik i maryna”

komisja podkreśliła wysoki po-
ziom nadesłanych prac oraz ich wielką 
różnorodność.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom. 

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego
„Cudze chwalicie… – gmina Łącko w obiektywie”

Łącko, 1.12.2014 r.

KOLEJNY SUKCES 
„FIYRLOKÓW”

z wielką przyjemnością informujemy 
o sukcesie kapeli Góralskiej Fiyrloki dzia-
łającej pod patronatem Gok w Łącku!!! 
Po eliminacjach rejonowych, które odby-
ły się w dn. 11.12.2014 w tuchowie, Fiyr-
loki zakwalifikowane zostały na między-
narodowy Festiwal kolęd i Pastorałek 
w Będzinie.  kapela  stanęła w konkur-
sowe szranki z 50 innymi wykonawcami 
i w swojej kategorii /regionalna/ okaza-
ła się bezkonkurencyjna. „Fiyrloki” kie-
rowane przez Leszka moryto wykonały: 
wśród nocnej ciszy, Gore gwiazda i z na-
rodzenia Pana.

Gratulujemy serdecznie i życzymy 
zwycięstwa w finale. 

(b.g.)
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Było to bardzo ważne wydarzenie 
i przeżycie dla nas wszystkich, po-
nieważ festiwal ma rangę między-

narodową, a organizatorzy zapraszają 
najlepsze orkiestry z europy, tak więc 
znaleźliśmy się w znakomitym gronie. 

niemcy jako organizator prezentowali 
cztery orkiestry z różnych regionów swo-
jego kraju, poza tym były orkiestry z wę-
gier, Szwajcarii, Litwy, anglii, Belgii, au-
strii, Szkocji, Holandii, włoch i czech. Jest 
to tak niesamowita impreza, że aby od-
dać prawdziwy jej charakter, trzeba to po 
prostu przeżyć. koncerty odbywają się 
w potężnym namiocie mieszczącym dwie 
sceny po przeciwnych stronach, kiedy na 
jednej scenie koncertuje orkiestra, to na 
drugiej scenie w tym czasie instaluje się 
następna, a wszystko to w atmosferze 

wielkiego święta muzycznego. znakomi-
ta publiczność wypełniająca namiot bar-
dzo żywiołowo i spontanicznie reaguje 
na występy orkiestr, nagradzając grom-
kimi brawami wszystkich, a wyjątkowo 
takie utwory, które są wykonywane na 
bis, co i nam się udało osiągnąć. Była to 
przepiękna uczta muzyczna, na której 
od rana do późnej nocy słychać było mu-
zyczne inspiracje z różnych zakątków eu-
ropy, przeplatane a to szkockimi duda-
mi, a to trąbitami z tyrolu, bawarskimi 
marszami, szlagierami różnych kompo-
zytorów, a wśród tego nasze przepięk-
ne góralskie stroje i muzyka, która jakże 
inaczej, dostojniej brzmiała na tym festi-
walu, powodując dreszcz emocji zwłasz-
cza przy Hejnale Łąckim, płynącym jakby 
echem z naszych gór. 

Jestem przekonany, że wykonaliśmy 
kawał dobrej roboty, promując naszą oj-
czyznę Polskę, ukochaną ziemię Łącką 
– jej folklor. Jesteśmy szczęśliwi i dum-
ni, że mogliśmy się zaprezentować na ta-
kim wspaniałym festiwalu. dodać nale-
ży, że region w którym koncertowaliśmy 
jest krajobrazowo bardzo podobny do na-
szych okolic – góreczki mniejsze i więk-
sze, lasy iglaste i mieszane, co powodo-
wało, że czuliśmy się jak ryby w wodzie. 
o wysokim poziomie naszej orkiestry 
świadczy fakt, że zostaliśmy zaproszeni 
przez organizatora na festiwal w przy-
szłym roku. 

Marek Lipień 

ŁĄCKA ORKIESTRA NA 17. EUROPEJSKIM FESTIWALU 
ORKIESTR W BAD SCHLEMA W NIEMCZECH

w dniach 19-21 września 2014 orkiestra dęta im. tadeusza moryto z Łącka brała udział 
w 17. europejskim Festiwalu orkiestr w miejscowości Bad Schlema w niemczech. 

6 Wiadomości Łąckie Październik Listopad Grudzień 2014



natalia mrówka z czernca – uczestniczka warsztatów plastycz-
nych w ramach Pracowni artika przy Gok w Łącku została wy-
różniona na 36. międzynarodowym konkursie Plastycznym 
„moja Przygoda w muzeum” za pracę pt. Pejzaż z kościołem na 
podstawie Nikifora (malarstwo na szkle). na konkurs przysłane 
zostały 2224 prace ze 139 ośrodków w kraju i zagranicy (Biało-
rusi, Bułgarii, chin, czech, Gruzji, indonezji, Litwy, Łotwy, Serbii, 
Słowenii, turcji, Ukrainy). Gratulujemy natalce i instruktorce. 

(b.g.)

Natalia Mrówka laureatką 
Międzynarodowego 
Konkursu Plastycznego 

„Moja Przygoda w Muzeum”
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Prace w formacie a3 wykonane do-
wolną techniką ale z zachowaniem 
formy plakatu nadesłano ze wszyst-

kich szkół z terenu Gminy Łącko.
Pomysłowe, przepiękne, kolorowe, 

ciekawe i wesołe prace promujące zdro-
we odżywianie i zdrowy tryb życia wy-
konane przez uczniów zachwyciły nie 
tylko komisję oceniającą ale również na-
uczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej 
w maszkowicach gdzie były wystawione.

rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 
13 listopada 2014 r. o godzinie 10.00. wy-
bór był niezwykle trudny, ale po wielu 
dyskusjach komisja w składzie: Barba-
ra wąchała, cecylia zbozień, k. Faron-
-majkrzak przyznały następujące miej-
sca i wyróżnienia:
i miejsce - maria klimczak SP Szczereż 
ii miejsce - aleksandra tokarz SP 
zagorzyn
oraz karolina Grońska SP Jazowsko
iii miejsce - tomasz duda SP czarny 
Potok

oraz katarzyna wandas SP maszkowic 
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplo-

my i upominki ufundowane przez: Urząd 
Gminy Łącko, SP w maszkowicach, towa-
rzystwo ziemi Łąckiej oraz organizato-
rów konkursu.

rozdanie nagród, dyplomów i upo-
minków poprzedził występ uczniów kla-
sy iii SP z maszkowic pt: „kolorowe jedze-
nie to kolorowe życie” promujący zdrowe 

odżywianie oraz zdrowy tryb życia doty-
czący zarówno dzieci jak i dorosłych. Po 
występie głos zabrała pielęgniarka pani 
krystyna Lipień, która również zachęca-
ła wszystkich do racjonalnego i zdrowe-
go odżywiania.

wszyscy obecni na finale Gminnego 
konkursu Plastycznego zostali zapro-
szeni na poczęstunek składający się ze 
zdrowych, kolorowych surówek, sałatek, 
owoców, kanapek oraz ciast przygotowa-
nych przez organizatorów oraz rodziców.

Biorąc pod uwagę głos nauczycieli, 
którzy przyjechali ze swoimi uczniami 
na finał konkursu spotkamy się pewno 
za rok.

PS. organizatorzy dziękują Gok 
w Łącku za udostępnienie sztalug, na 
których były wyeksponowane prace 
uczniów.

Barbara Wąchała,  
Kazimiera Faron-Majkrzak

„ŻYJ ZDROWO – JEDZ KOLOROWO”
Pod takim hasłem mgr Barbara wąchała oraz mgr kazimiera Faron-majkrzak ze Szkoły Podstawowej 
w maszkowicach zorganizowały Gminny konkurs Plastyczny dla uczniów klas iii.
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Uczestniczyło w nim 14 uczniów 
z 7 szkół naszej gminy. organi-
zatorkami konkursu były na-

uczycielki SP w maszkowicach Beata 
wąchała i cecylia zbozień. Patronat 
nad konkursem objął wójt gminy – 
Janusz klag. celem konkursu była 
popularyzacja wiedzy o gminie, 
w której mieszkamy, ukazanie ele-
mentów i cech środowiska lokalne-
go, poznanie historii i miejsc zwią-
zanych z historią gminy, poznanie 
tradycji poszczególnych sołectw, 
poznanie sylwetek ciekawych lu-
dzi związanych z życiem gminy 
oraz umiejętność określenia poło-
żenia gminy na tle powiatu, woje-
wództwa i kraju. komisja konkur-
sowa w składzie: cecylia zbozień, 
Beata wąchała, Jolanta Jawor, mał-
gorzata moryto po dokonaniu ana-
lizy i poprawy testów wyłoniła 
zwycięzców: 

miejsce i – maria Potoniec SP 
maszkowice
miejsce ii – klaudia Jawor SP 
maszkowice
miejsce iii – rafał Gierczyk SP 
kicznia

wszyscy zawodnicy otrzymali 
nagrody ufundowane przez Szko-
łę Podstawową w maszkowicach, 
Urząd Gminy w Łącku, Gminny ośro-
dek kultury w Łącku, Halę widowi-
skowo-Sportową w Łącku, a także 
pamiątkowe dyplomy.

konkursowi towarzyszył występ 
zespołu regionalnego „mali maszko-
wianie” oraz koncert kapeli góral-
skiej „ciupaga”. wszystkim uczest-
nikom gratulujemy bardzo dużej 
wiedzy o naszej Gminie i życzymy 
kolejnych sukcesów.

Beata Wąchała

I Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Łącko
dnia 6 listopada w Szkole Podstawowej w maszkowicach odbył się po raz pierwszy Gminny konkurs 
wiedzy o Gminie Łącko „Gmina Łącko – poznajmy ją bliżej” dla uczniów klas iV – Vi. 
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Jak co roku uroczyście obchodzono 
ten dzień. na uroczystość zostali za-
proszeni wszyscy uczący nauczyciele, 

pracownicy szkoły oraz emeryci zwią-
zani ze szkołą w kiczni. Program arty-
styczny przygotowali uczniowie kla-
sy iii wraz z wychowawczynią, panią 
Jadwigą dybiec. natomiast przepięk-

ną dekorację  wykonali uzdolnieni ar-
tystycznie i zawsze chętni do pomocy 
rodzice uczniów klasy iii. mali artyści, 
mimo młodego wieku stanęli na wyso-
kości zadania, składając zacnemu Gro-
nu Pedagogicznemu życzenia w formie 
pięknie wyrecytowanych wierszy i za-
śpiewanych piosenek. do życzeń dołą-

czył się również Samorząd Uczniowski. 
Po akademii była chwila na miłą rozmo-
wę przy kawie i ciastku przygotowanym 
przez radę rodziców.

Tekst: Jadwiga Dybiec
Zdjęcia: Kazimiera Majkrzak

dziękujemy za pokazanie nam, 
że porażki mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć, 
że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę, 
że miłość i życzliwość często znajdujemy w najciemniejsze dni.

Dzień Nauczyciela w Szkole w Kiczni.

Samorząd województwa małopolskie-
go ogłosił po raz trzeci konkurs pt. 
„małopolska Szkoła z Pasją”. w kon-
kursie zostały wyróżnione te mało-
polskie szkoły, które charakteryzu-
je szczególna aktywność stanowiąca 
o wartości i walorach edukacyjnych 
szkoły. oceniano aktywność, która 

określa wyjątkowy i niepowtarzal-
ny charakter szkoły, wskazując na 
indywidualne podejście do potrzeb 
uczniów, odkrywanie ich uzdolnień, 
zainteresowań i pasji. Szkoła Pod-
stawowa w maszkowicach również 
uczestniczyła w tym projekcie i zdo-
była wyróżnienie. Gratulujemy!!!

SZKOŁA PODSTAWOWA W MASZKOWICACH 
WYRÓŻNIONA W KONKURSIE „MAŁOPOLSKA SZKOŁA 
Z PASJĄ”.

dnia 14 października w naszej szkole odbyła 
się akademia z okazji  dnia edukacji narodowej. 
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Przedsięwzięcie to miało formę 
konkursu promującego najbar-
dziej aktywne szkoły podstawowe 

i społeczności lokalne, realizujące ideę 
wyposażania uczniów w elementy odbla-
skowe oraz inicjowanie innych działań 
zmierzających do poprawy bezpieczeń-
stwa dzieci na drodze. 

w trakcie trwania akcji w szkole pro-
wadzono wiele działań edukacyjnych, 
które miały na celu nauczyć wszyst-
kich uczniów właściwego i bezpieczne-
go uczestnictwa w ruchu drogowym. na 
co dzień towarzyszyły nam różnorodne 
hasła, plakaty, ulotki i gazetki ścienne 
zachęcające do noszenia odblasków. du-
żym zainteresowaniem wśród uczniów 
cieszył się przeprowadzony w ramach 
akcji „konkurs wiedzy o bezpieczeń-
stwie pieszego w ruchu drogowym” dla 
klas i – iii i szkolny konkurs plastyczny 

pod hasłem: „Jestem widoczny na dro-
dze” dla klas 0 - Vi. Uczniowie klas i – iii 
motywowani faktem, że wiedza o tym, 
jak należy nieść pomoc, może uratować 
czyjeś życie, z zaangażowaniem wzię-
li udział w zajęciach warsztatowych 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej prowadzonych przez 
nauczyciela naszej szkoły.

kolejnym działaniem mającym na 
celu poprawę bezpieczeństwa w dro-
dze do i ze szkoły było spotkanie z po-
licjantami wydziału ruchu drogowego 
komendy miejskiej Policji w nowym Są-
czu. Uczniowie z uwagą i dużym zaanga-
żowaniem uczestniczyli w pogadance do-
tyczącej zasad obowiązujących na drodze 
pieszego, rowerzystów oraz pasażerów 
pojazdu. nawiązując do hasła akcji „od-
blaskowa szkoła” policjanci propagowa-
li stosowanie elementów odblaskowych, 

których noszenie jak wiadomo jest obo-
wiązkowe dla wszystkich pieszych, poru-
szających się po zmierzchu poza obsza-
rem zabudowanym. 

dzięki finansowemu wsparciu Gmin-
nej komisji rozwiązywania Problemów 
alkoholowych w Łącku, rady rodziców 
Szkoły Podstawowej w Jazowsku, fir-
my ubezpieczeniowej, w której dzieci 
są ubezpieczone oraz innych darczyń-
ców wyposażono uczniów w różnorod-
ne elementy odblaskowe oraz kamizelki 
odblaskowe. 

mamy nadzieję, że podjęte przez nas 
działania przyczynią się do zwiększenia 
bezpieczeństwa dzieci na drodze i uchro-
nią je od nieszczęśliwych wypadków.

Szkolni koordynatorzy akcji:
Wioletta Gałysa 

Mirosława Puławska

Akcja „Odblaskowa Szkoła” 
w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym 
w Jazowsku
Uczniowie Szkoły Podstawowej i oddziałów przedszkolnych w Ja-
zowsku od września do końca października uczestniczyli w ak-
cji „ODBLASKOWA SZKOŁA”, organizowanej przez małopolską wo-
jewódzką radę Bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydział ruchu 
drogowego komendy wojewódzkiej Policji oraz małopolskie kura-
torium oświaty w krakowie. 
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w zespole Szkół im św. kin-
gi w Łącku te pierwsze tygo-
dnie nowego roku szkolnego 

2014/15, to dla 103 uczniów czterech 
klas pierwszych, czas intensywnych 
zmian i nowych obowiązków. dają się 
już zauważyć wśród nich utalentowani 
wokalnie i sportowo młodzi ludzie. Pod-
czas akademii z okazji Święta eduka-
cji narodowej, która odbyła się 13 paź-
dziernika, uroczyście wypowiedzieli 
rotę ślubowania, potwierdzając tym sa-
mym swoją gotowość do bycia  integral-
ną cząstką szkoły „u Św. kinGi”. Przed 
nimi trzy (dla klas zawodowych) i czte-
ry (dla technikum) lata pracy, codzien-
nych szkolnych zajęć, które po jakimś 
czasie zweryfikują egzaminy a później 
już sama, szeroko rozumiana dorosłość. 
Póki co, ważny i intensywny „moment” 
swojego rozwoju inwestują w miejscu jak 
najbardziej właściwym. Słusznie można 
tak nazwać zespół Szkół im św. kingi, co 
potwierdzają i podsumowują tegorocz-
ne wyniki matur i egzaminów zawodo-

wych. należy się nimi śmiało pochwalić… 
Jako szkoła funkcjonująca w lokalnym 
środowisku, - do której codziennie rano 
przyjeżdża młodzież m.in. ze Szczawy, 
kamienicy, Szczawnicy, ochotnicy, tyl-
manowej, zabrzeży, maszkowic …. udo-
wadniamy, że można osiągać wysokie 
wyniki, będąc z dala od ośrodków miej-

skich. dodać należy, że zS w Łącku znaj-
duje się wśród najlepszych placówek pro-
wadzonych przez powiat nowosądecki 
(pierwsze miejsce w kategorii techni-
ków i jedno z trzech czołowych – wśród 
liceum). Świadczą o tym poniższe tabel-
ki opracowane przez okręgową komisję 
egzaminacyjną:

Zdawalność egzaminu zawodowego w roku 2014

Zawód

Zespół Szkół im .św. Kingi 
 w Łącku Cały okręg krakowski woj. małopolskie

Cz. 
pisemna

Cz. 
praktyczna

Cz. 
pisemna

Cz. 
praktyczna

Cz. pisemna Cz. 
praktyczna

Technik ekonomista 100% 95% 94% 84% 95% 83%

Technik budownictwa 100% 90% 95% 81% 95% 83%

Technik żywienia 95% 75% 93% 80% 94% 83%

Zdawalność egzaminu maturalnego w roku 2014

Szkoła Zespół Szkół im św. Kingi 
w Łącku Kraj Małopolska

Liceum Ogólnokształcące 88% 80% 81%

Technika 64% 54% 56%

„każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy….” (w. Szymborska)

Zespół Szkół im św. Kingi w Łącku

wrzesień, październik… to pierwsze jesienne miesiące, które każdemu chyba  kojarzą się ze szkołą 
i powakacyjnym powrotem do edukacyjnej rzeczywistości. 

co składa się na taki wynik? to 
przede wszystkim konsekwentna 
praca nauczycieli, którzy posiadają 
uprawnienia egzaminatorów państwo-
wych i też dzięki temu są odpowiednio 
przygotowani do prowadzenia lekcji, 
przeprowadzania testów, oceniania 
arkuszy egzaminacyjnych, tak aby 
uczeń w klasie maturalnej miał kom-
pletne umiejętności i wiedzę, niezbęd-

ne do zdania egzaminu dojrzałości. na 
takie wyniki wpływ ma także posta-
wa samej młodzieży, która wraz z po-
bytem w murach szkoły średniej za-
czyna ewaluować ku samodzielności, 
odpowiedzialności za swoją postawę 
i świadomości, że (mimo wszystko) na-
uka jest jednak wartością dającą wiele 
możliwości. współpraca z rodzicami 
ma także ważny wpływ na to, jak mło-

dzież postrzega celowość zdobywania 
wiedzy i  umiejętności na etapie szkoły 
ponadgimnzajalnej. 

ci wszyscy, którzy pierwszego wrze-
śnia 2014 roku, pojawili się w zespole 
Szkół im. Św. kingi mogą czuć się tutaj 
dobrze, ponieważ na pewno trafili pod 
właściwy adresJ 

Anna Brodowska
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„Był mroźny październikowy dzień, do-
kładnie dwudziesty czwarty tego mie-
siąca. Pomimo niesprzyjającej, wręcz 
„zimowej” aury, dla prawie stuosobowej 
grupy maturzystów okazał się być nie-
zwykłym. to właśnie wtedy wyruszy-
liśmy dwoma autokarami na wyciecz-
kę, która przez oświęcim prowadziła 
na Jasną Górę. właściwie nie była to wy-
cieczka, lecz bardziej refleksyjna podróż, 
którą każdy przeżył na swój własny, pry-
watny sposób.

Pierwszym punktem naszej „wypra-
wy” był pobyt w auschwitz, dawnym 

obozie koncentracyjnym, miejscu, któ-
re do dziś wywołuje niezwykłe emocje. 
można powiedzieć, że jest ono „skan-
senem” historii- brutalnej, niesprawie-
dliwej, pokazującej barbarzyństwo 
i podłość ludzi. dla milionów osób od-
wiedzających ten obiekt, ma on być prze-
strogą, aby już nigdy nie powtórzyło się 
podobne okrucieństwo, by nikt nie do-
świadczył takiego bólu i cierpienia, jak 
ci, którzy brali udział w tym „piekle”.

to, co zobaczyliśmy w oświęcimskim 
obozie u wielu z nas wywołało przeraże-
nie i wstyd. Jak człowiek mógł dokonać 

czegoś takiego w stosunku do swojego 
bliźniego? co nim kierowało? chciwość, 
pycha, pragnienie dominacji nad innymi? 
ale dlaczego z tego powodu cierpieć ma 
inny człowiek? no cóż, historii nie zmie-
nimy, ale możemy poprawić swoje zacho-
wanie i właśnie pobyt w takich miejscach 
ma nam w tym pomóc. 

naszym drugim – docelowym – przy-
stankiem była Jasna Góra – miejsce wy-
jątkowe i święte. to tu przyjeżdżają lu-
dzie z całego świata, by pomodlić się przy 
cudownym obrazie matki Bożej często-
chowskiej. my maturzyści przybyliśmy 

Refleksje łąckich maturzystów po pielgrzymce

tradycją zespołu Szkół im. św. kingi w Łącku jest co-
roczny wyjazd maturzystów do oświęcimia i na Jasną 
Górę. również w tym roku uczniowie ostatnich klas, 
razem ze swoim katechetą – ks. konradem i wycho-
wawcami, uczestniczyli w niezwykłej wycieczce-piel-

grzymce, która dostarczyła im wielu wzruszeń i stała 
się okazją do osobistych refleksji. niektórzy mieli od-
wagę podzielić się nimi publicznie. Prezentujemy frag-
menty wypowiedzi uczniów klas: iii Liceum ogólno-
kształcącego i iV technikum ekonomicznego.
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tu w jasnej intencji – prosić o pomyślne 
zdanie matury. każdy z nas przywiózł 
również swoje indywidualne sprawy 
– mniejsze lub większe troski, nadzieje 
podziękowania. 

Jasnogórski obiekt robi niezwykłe 
wrażenie. Przepiękne sanktuarium – 
znakomicie wykończone z zewnątrz 
– w środku zachwycające obrazy i wi-
traże. to wszystko nadaje temu miej-
scu niepowtarzalny klimat, który pew-
nie udzielił się wielu osobom. nasz pobyt 
w największym centrum pielgrzymko-
wym w Polsce obejmował trzy etapy 
– piątkowy apel Jasnogórski, sobotnią 
eucharystię i drogę krzyżową na tzw. 
wałach. Udział w tych nabożeństwach 
był okazją do wyciszenia i modlitwy. dla 
mnie był to czas wyjątkowo ważny. 

Pobyt na Jasnej Górze pozwolił nam 
poczuć bliższą obecność Boga. wszyst-
ko wydawało się być niezwykłe, poru-
szające. wzruszał widok skupionych 
w jednym miejscu tak wielu ludzi, 
z których każdy przeżywał inną histo-
rię, całkowicie oddając się Bogu – prosił 
i dziękował. Pielgrzymi będący w tym 
niezwykłym miejscu chcieli osiągnąć 
swój osobisty cel; myślę, że mnie się 
udało. wróciłem zadowolony i speł-
niony, a Jasna Góra od teraz będzie dla 
mnie szczególnym miejscem i na pewno 
jeszcze nieraz tam wrócę.”

Seweryn Piksa – III LO

„Przed dotarciem na Jasną Górę zatrzy-
maliśmy się w oświęcimiu. Pobyt w tym 
tragicznym miejscu był – co kilkakrot-
nie podkreślał nasz przewodnik – nie-
zwykłą „lekcją historii”. oświęcimski 
obóz koncentracyjny to wielkie cmenta-
rzysko, przerażające miejsce, w którym 
ludzie byli mordowani za swoje pocho-
dzenie, zajmowane w społeczeństwie 
stanowisko, poglądy religijne – czyli tak 
naprawdę za nic. wbrew temu, co głosi-
ło hasło znajdujące się nad bramą wej-
ściową, praca nie dawała wolności. Lu-
dzie żyli w ciągłym strachu, każda chwila 
była niepewna.

Będąc w obozie zagłady mogliśmy 
chociaż w pewnym stopniu wyobrazić 
sobie, co czuli więźniowie, dla których 
to miejsce było piekłem na ziemi. naj-
bardziej wstrząsający był dla mnie widok 
umieszczonych w gablocie włosów oraz 
ogromne ilości butów, walizek, przed-
miotów codziennego użytku, protez…

z oświęcimia pojechaliśmy na Jasna 
Górę. o godz. 21 uczestniczyliśmy w ape-
lu Jasnogórskim. w kaplicy panował tłok, 
ale atmosfera była naprawdę niezwykła. 

Po kilkugodzinnym odpoczynku 
w domu Pielgrzyma, o godz. 6, udaliśmy 

się ponownie przed oblicze matki Bo-
żej. niezapomniana była dla mnie chwi-
la, gdy – klęcząc – mogłam dostrzec od-
słaniający się wizerunek Jasnogórskiej 
Pani, łaskawie spoglądającej na tych, 
którzy przybyli do niej z przeróżnymi 
sprawami. następnie wzięliśmy udział 
w porannej mszy św., a po śniadaniu – 
w drodze krzyżowej prowadzonej przez 
ks. konrada. 

czas spędzony w częstochowie był 
bardzo wartościowy i owocny. każdy 
miał chwilę, by pomyśleć o swoim życiu 
i zanieść przed oblicze matki swoje inten-
cje. Jasna Góra to niezwykłe miejsce, my-
ślę, że każdy powinien je odwiedzić cho-
ciaż raz w życiu.”

Kasia Garncarczyk– III LO

„to była moja druga wizyta w oświę-
cimiu. Pierwszy raz byłam tam kilka lat 
temu, jeszcze w gimnazjum. wtedy nie 
rozumiałam do końca tego, co działo 
się w obozach koncentracyjnych. w cią-
gu ostatnich kilku lat moja świadomość 
tragicznej historii naszego kraju znacznie 
się zmieniła. zaczęłam pojmować rzeczy, 
które wcześniej nie robiły na mnie aż ta-
kiego wrażenia.

tegoroczna wizyta w auschwitz skło-
niła mnie do głębokich refleksji, również 
tych dotyczących teraźniejszości. Uświa-
domiłam sobie, że obozy koncentracyjne 
nie są aż tak odległą historią, jak mogło-
by się wydawać nam – ludziom żyjącym 
w wolnym kraju. Przerażające jest to, że 
podobne miejsca wciąż istnieją na świecie.

Pobyt na Jasnej Górze także znaczył 
dla mnie naprawdę wiele. nigdy nie mia-
łam okazji przebywać tam dłużej niż 
dwie godziny. to miejsce przepełnione 
jest wiarą i nadzieją. wystarczy się sku-
pić, by poczuć tę niesamowitą atmosferę, 
zauważyć głęboką szczerość uczuć. Poru-
szyła mnie postawa pewnego młodego 
mężczyzny cierpiącego z powodu parali-
żu. odpychał się stopami od ziemi, pcha-
jąc przed sobą wózek, na którym się opie-
rał. od czasu do czasu wypowiadał tylko 
jakieś niewyraźne słowa. zauważyłam 
u niego chustę z napisem: „Jezu ufam to-
bie”. Jego postawę odebrałam jako wzór 
wiary i bezgranicznego zaufania Bogu.

Karolina Kucia – III LO  
 

„Pierwszym punktem wycieczki było 
zwiedzanie muzeum auschwitz – Bir-
kenau. Już napis na bramie wejściowej 
„arbeit macht frei” spowodował u mnie 
dreszcze. co myśleli ludzie, którzy po 
ciężkiej pracy codziennie wracali do „pie-

kła” i czytali te ironiczne słowa? wielkie 
piece krematoryjne wzbudzały wzma-
gający się żal i obrzydzenie. najbardziej 
utkwiły mi w pamięci zdjęcia wygłodzo-
nych ludzi – dzieci i dorosłych. w oku za-
kręciła się łza. nie mogłam uwierzyć, że 
człowiek potrafił zgotować drugiemu 
właśnie taki los, przecież „człowiek to 
brzmi dumnie”… Strasznym okrucień-
stwem były np. liczne eksperymenty me-
dyczne, których ofiary nie mogły później 
normalnie funkcjonować… 

kolejnym punktem naszej „wypra-
wy” była Jasna Góra, gdzie spędziliśmy 
wyjątkowy czas przed cudownym obra-
zem matki Bożej, zanosząc do niej swoje 
prośby. Przez moment mogłam odciąć się 
od rzeczywistości i jej problemów. dzię-
ki spowiedzi świętej i modlitwie poczu-
łam ulgę na sercu. myślę, że pielgrzymka 
– w  której każdy odnalazł coś dla siebie – 
uczyniła nas dojrzalszymi i była ważnym 
momentem w naszym życiu.”

Marzena Sopata - III LO
 

„w jednym z ostatnich bloków, który 
zwiedziliśmy w oświęcimiu znajdowa-
ło się więzienie. Jedna z cel należała do 
św. maksymiliana kolbe – tam poniósł 
śmierć, przyjmując karę za współwięź-
nia. najbardziej przygnębiającym dla 
mnie miejscem był budynek, w którym 
palono ciała ludzi. w milczeniu przeszli-
śmy obok pieców krematoryjnych. na 
placu, w miejsc rozstrzeliwania więź-
niów, zapaliliśmy symboliczny znicz, od-
dając hołd zmarłym.

 wyciszeni po pobycie w obozie do-
tarliśmy wieczorem do częstochowy. 
o godz. 21 uczestniczyliśmy w apelu 
Jasnogórskim, powierzając matce na-
sze intencje. niektórzy z nas postanowi-
li pozostać na nocnym czuwaniu. rano 
wzięliśmy udział we mszy św. , a także 
poprzedzającym ją odsłonięciu cudow-
nego obrazu. ks. konrad odprawił eu-
charystię zamówioną w naszej intencji 
przez wychowawców, za co im dziękuje-
my. Po śniadaniu udaliśmy się na wały 
jasnogórskie, aby wziąć udział w drodze 
krzyżowej, która poprowadzona została 
w oparciu o „drogę śmierci” błogosławio-
nej karoliny kózki. do naszych rozważań 
dołączyli również inni turyści.

dla wielu z nas był to bardzo owocny 
wyjazd, dający wiarę w spełnienie próśb, 
które powierzyliśmy Jasnogórskiej Pani.”

Ania Garncarczyk – IV TB 

 Refleksje maturzystów zebrała  
Anna Skalska
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Było to duże, radosne święto dla 
30-osobowej grupy osób niepeł-
nosprawnych, ich rodzin i kadry, 

która się nimi opiekuje. w wydarzeniu 
tym uczestniczyli również przedstawi-
ciele władz samorządowych Gminy Łąc-

ko i Powiatu nowosądeckiego, zaprzy-
jaźnione stowarzyszenia i organizacje. 
Uroczystość jubileuszowa odbyła się 
w remizie oSP w Łącku. w części arty-
stycznej wystąpili uczestnicy wtz oraz 
soliści z Gliwickiego teatru muzycznego.

Jubileusz 10-lecia  
Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Czarnym Potoku

dnia 04.10.2014 roku uroczystą mszą Świętą w kościele para-
fialnym w Łącku, rozpoczęły się obchody 10-lecia warsztatów 
terapii zajęciowej w czarnym Potoku, działających przy Sto-
warzyszeniu „dolina dunajca” w Łącku.

minął listopad, miesiąc wyjątkowy, 
przesycony zadumą nad przemijaniem, 
nad ludzkim życiem… w tym czasie 
wspominaliśmy tych, którzy od nas ode-
szli, patrząc po ludzku – za szybko, dlate-
go pamięć o nich niech będzie wdzięcz-
nością naszych serc.  

z wielkim bólem w sercach przyjęli-
śmy informację, że 5.08. 2014 r. zmarł 
wieloletni sołtys wsi wola 
kosnowa i radny Gminy 
Łącko Stanisław duda. 
Przeżył 53 lata. Przez 
wiele lat działał aktywnie 
dla dobra lokalnych spo-
łeczności i dobra miesz-
kańców. Był wyjątkowym 
człowiekiem, o otwartym 
sercu, który widział po-
trzeby otaczających go lu-
dzi i chętnie i z zaangażo-
waniem im pomagał. Był 
również organistą w ko-
ściele w Jazowsku. Prze-
grał walkę z nieuleczalną 

chorobą, zostawił żonę i ośmioro dzieci 
oraz setki przyjaciół, w których sercach 
pozostanie na zawsze….

w dniu 29.09. odeszła od nas nagle 
i niespodziewanie w wieku 60 lat wie-
loletnia starościna, a wcześniej tancer-
ka zespołu regionalnego „Górale Łąc-
cy” zofia Ukleja z Łącka. Była niezwykle 

energiczną osobą, zako-
chaną w folklorze łąckim, 
która swoją pasją zarazi-
ła swoje dzieci. Pozosta-
wiła w sercach smutek, 
żal i niedowierzanie, bo 
przecież jeszcze niedaw-
no na tkB w Żywcu wy-
stępowała na scenie… za-
wsze uśmiechnięta, skora 
do żartów, potrafiąca jed-
nocześnie wyrazić twar-
do swoje zdanie i przywo-
łać do porządku młodsze 
pokolenie… Będzie nam 
Jej brakowało….

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, 
a światłość wiekuista niechaj im świeci. 

Pożegnaliśmy Wyjątkowych Ludzi… 
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w obecności członków zarządu 
Powiatu, radnych oraz zapro-
szonych gości Starosta nowo-

sądecki Jan Golonka, jak co roku, wręczył 
nagrody i wyróżnienia dla zasłużonych 
sportowców, twórców i działaczy. Uro-
czystość prowadzona była przez zbi-
gniewa czepelaka – dyrektora wydziału 
edukacji, kultury i Sportu Starostwa Po-
wiatowego w nowym Sączu. 

 w pierwszej kolejności odznaczono 
osoby wyróżniające się w działalności 
sportowej. Jednym z wyróżnionych zo-
stał Pan Stanisław trebunia-tutka, tre-
ner i działacz kS „Poroniec” a  od 2000 
r. kS „Biali” w Białym dunajcu, który, na 
wniosek Prezesa okręgowego związku 
Piłki nożnej, został odznaczony „Srebr-
nym Jabłkiem Sądeckim” w uznaniu za-
sług dla sportu. nagrody starosty otrzy-
mały również, między innymi,  klaudia 
cichoń – mistrzyni świata w kickboxingu 
i  agnieszka Skalniak - brązowa meda-
listka mistrzostw Świata - 2014 r. w ko-
larstwie szosowym ze startu wspólnego. 

w dziedzinie kultury wyróżnieni zo-
stali, między innymi, Bożena Bulanda 
z zespołu regionalnego „Lipniczanie”, 
który zdobył w bieżącym roku ii miej-
sce na międzynarodowym Festiwalu 
Folkloru ziem Górskich w zakopanem, 
a Bożena Bulanda  otrzymała tam tytuł 
najpiękniejszej Góralki Festiwalu oraz 
danuta rams – członkini związku Pod-
halan oddział w Łącku, hafciarka stro-
jów regionalnych. wyróżnienie Staro-

sty nowosądeckiego, odznakę „złote 
Jabłko Sądeckie”, za szczególne zasługi 
dla rozwoju kultury i współpracy Są-
decko-Podhalańskiej, otrzymali:  Józe-
fa kolbrecka Prezes związku Podhalan 
oddział w Białym dunajcu oraz tomasz 
Ćwikowski Prezes związku Podhalan od-
dział w Łącku. 

Główne wyróżnienie zbiorowe, sta-
tuetkę „złote Jabłko Sądeckie” otrzy-
mał  związek Podhalan oddział w Łąc-
ku, w uznaniu szczególnych zasług dla 
zachowania i popularyzacji dziedzictwa 
kulturowego Sądecczyzny.  nagrodę,  
odebrała delegacja  oddziału w składzie: 
Prezes tomasz Ćwikowski, dorota Ćwi-
kowska, aleksander Grela, Grzegorz cze-
pelak, małgorzata cebula, danuta rams.  
na zakończenie uroczystości krótki kon-
cert dała kapela góralska z Łącka, w skła-
dzie: Piotr krzywdziński, andrzej talar 
i tomasz Plechta.

Tekst Grzegorz Czepelak
Zdjęcia: Maria Olszowska

24.10.2014 r. „Złote Jabłko Sądeckie” dla Związku 
Podhalan Oddział w Łącku

11.08.2014 r. przedstawiciele nasze-
go związku Prezes tomasz Ćwikow-
ski, Bożena wawrzyniak i Grzegorz 
czepelak wzięli udział w posiedzeniu 
zarządu Głównego związku Podhalan 
w Ludźmierzu. Podczas zebrania na 
wniosek Prezesa związku Podhalan 
w Polsce andrzeja Skupnia po prze-

prowadzeniu tajnego głosowania do 
Prezydium zarządu Głównego związ-
ku Podhalan został wybrany Grzegorz 
czepelak – powierzona funkcja – cho-
rąży (od tego dnia Sztandar związku 
Podhalan w Polsce znajduje się przy 
związku Podhalan oddział w Łącku). 
obecnie nasz związek posiada trzech 

przedstawicieli w najwyższych wła-
dzach związku Podhalan w Polsce tj. 
tomasza Ćwikowskiego, Grzegorza 
czepelaka i Bożenę wawrzyniak. Pani 
Bożena wawrzyniak na XLVi zjeździe 
Podhalan w Ludźmierzu została wy-
brana do Sądu koleżeńskiego związku 
Podhalan w Polsce.

Członkowie Związku Podhalan Oddział w Łącku w Zarządzie Związku 
Podhalan w Polsce

w dniu 24.10.2014 r.  w siedzibie  Starostwa Powiatowego w nowym Sączu odbyły się uroczystości  
Powiatowego dnia kultury i Sportu. 
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19.10.2014 r. Pielgrzymka związku Podhalan od-
dział w Łącku do częstochowy

23.11.2014 r. związek Podhalan oddział w Łącku – zoduski muzykonckie 2014

14.09.2014 r. odpust w Sanktuarium matki Bożej 
Bolesnej w czarnym Potoku

12.10.2014 r. zwyczajne walne zgromadzenie związku Podhalan oddział 
w Łącku

28.08.2014 r. związek Podhalan oddział w Łącku na 
międzynarodowym Festiwalu Folkloru ziem Górskich w zakopanem
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Jak tradycja nakazuje Święty miko-
łaj odwiedza dzieci na całym świecie, 
które niecierpliwie czekają na niego 
z bijącym sercem i wypiekami na buź-
kach. tak też się stało w Gminie Łącko 
13 grudnia 2014r. 

Św. mikołaj zapowiedział swoją wi-
zytę w zespole Świetlic Środowisko-
wych w Łącku. na to spotkanie licznie 
przybyli rodzice i ich pociechy. zawitał 
tu również wójt Gminy Łącko – Pan Jan 
dziedzina – sponsor mikołajowych pre-
zentów. mikołaj przywiózł ze sobą worki 
pełne słodkości – prawie 300 paczek. dla 
przybyłych gości, dzieci z zespołu Szkol-
no Gimnazjalnego w Łącku kl. iV b, pod 
opieką Pani mgr doroty Piszczek, zapre-
zentowały program artystyczny. 

wszyscy obdarowani bardzo dzięku-
ją mikołajowi za prezenty i zapraszają go 
za rok.

Święty Mikołaj
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Panie Sołtysie! Często Pan prze-
jeżdża obok nowobudowanego 
mostu w Kadczy, który wreszcie 
połączy Łazy Brzyńskie z drogą 
wojewódzką Nowy Sącz – Nowy 
Targ. Co Pan wtedy odczuwa?

 – nasz most rośnie w oczach i mam 
nadzieję, że zgodnie z planem zosta-
nie oddany do użytku jeszcze w tym 
roku. Po powodzi w 2010 roku osu-
nęła się droga dojazdowa do wsi i od 
tej pory jeździmy okrężną. cieszymy 
się wszyscy… 

Jest Pan długoletnim sołtysem. Pa-
mięta Pan swoją wieś sprzed lat?

 – Sołtysem zostałem około trzy-
dzieści pięć lat temu. Łazy Brzyń-
skie były wtedy małą, biedną wsią, 
taką jak to się mówi „zabitą decha-
mi” i częścią Brzyny, chociaż przed 
ii wojną światową wg dokumentów, 
które mam, były gminną wioską. Po 
przemianach ustrojowych w 1989 
roku udało się utworzyć sołectwo. 
U mnie w domu był też pierwszy te-
lefon, z którego korzystała cała wieś, 
zanim została stelefonizowana. do 
wsi sprowadziłem też kino objazdo-
we, które wyświetlało filmy u mnie 
w domu, bo nie było świetlicy, potem 
wspólnie budowaliśmy drogi. 

teraz do wsi biegnie asfaltowa droga 
i jeździ busik, ale jeszcze do wielu osiedli 
nie ma dobrego dojazdu.

Obok niewielkiego wiejskiego placu 
stoi budynek, przy nim, na maszcie 
wisi flaga państwowa. To świetlica?

 – ten budynek pełni rolę świetlicy koła 
Gospodyń wiejskich. Jest mały i ciasny. 
tu organizujemy zebrania wiejskie, róż-
ne uroczystości, w wakacje czy ferie słu-
ży dzieciom i młodzieży. Pod ten budy-
nek przekazałem na rzecz gminy własną 
działkę. marzy mi się jednak prawdziwa 
świetlica czy też tzw. dom Sołtysa, w któ-
rym można by urządzać wesela, organi-
zować spotkania i uroczystości wiejskie. 

Wspomniał Pan o Kole Gospodyń 
Wiejskich?

 – Jeszcze zanim zostałem sołtysem, to 
założyłem we wsi koło Gospodyń i prze-
wodniczę mu do tej pory. tu też mamy 
pewne osiągnięcia. Podczas gminnych, 

powiatowych i wojewódzkich uroczy-
stości zawsze przygotowujemy stoisko 
z naszymi regionalnymi potrawami 
i nalewkami własnej produkcji. nalew-
ki to moje hobby. wytwarzam je od 2000 
roku. mam różne rodzaje nalewek: mię-
towa, sosnowa, modrzewiowa, wiśnio-
wa, żurawinowa, malinowa, porzeczko-
wa, jeżynowa, imbirowa, lubczykowa 
i jałowcowa. moja nalewka Łazowska 
– jałowcówka w 2003 roku otrzymała 
iii nagrodę w konkursie „nasze kulinar-
ne dziedzictwo”, a w 2013 roku została 
wpisana na Listę Produktów tradycyj-
nych. wg ludowej medycyny nalewka ta 
działa leczniczo na nerki, zaś lubczyko-
wa zalecana jest przy kłótniach małżeń-
skich.

wszystkie nalewki mają uzdrowiciel-
skie działanie, bo „na kłopoty i frasunki 
dobre są łazowskie trunki”. 

Rozmawiamy w Biurze Emerytów 
w Łącku, gdzie widać atmosferę pra-
cy. Co Pan zamierza tym razem?

 – Już drugą kadencję pełnię funk-
cję przewodniczącego koła emerytów 
w gminie. za parę dni wybieramy się 
na wycieczkę do wrocławia i musimy 
wszystko dograć. w sezonie organizuje-
my dużo wycieczek i pielgrzymko-wycie-
czek, jesienią pieczenie kiełbasek, a zimą 
opłatek połączony z dniem Babci i dziad-
ka. Latem organizujemy też wyjazdy na 
2-tygodniowe turnusy rehabilitacyjne do 
kołobrzegu do domu wypoczynkowego 
„Proton”. niestety, nie ma dofinansowa-
nia i opłata jest dość wysoka jak na eme-
rycką kieszeń .

Piastuje Pan wiele odpowiedzialnych 
funkcji. Jak Pan radzi sobie z tym 
wszystkim?

 – działam jeszcze w małopolskim Sto-
warzyszeniu Sołtysów, tam jestem człon-
kiem zarządu. Przez 20 lat byłem też 
ławnikiem. daję sobie radę, bo całe życie 
pracowałem społecznie i zawsze miałem 
szczęście otaczać się ludźmi, którzy też 
lubili pomagać drugim.

Był Pan doceniany za działalność spo-
łeczną na rzecz swojego środowiska?

 – najlepszym przykładem zaufania spo-
łecznego jest moja wieloletnia kadencja 
sołtysa, którą cenię sobie najbardziej. ty-
tuł Sołtysa roku 2003 otrzymałem z rąk 
Prezydenta rP w 2004 roku, a w roku 
2005 uzyskałem tytuł najlepszego Soł-
tysa małopolski. natomiast w 2010 roku 
na 30-lecie swojej pracy sołtysa Łazów 
Brzyńskich Starosta nowosądecki wy-
różnił mnie złotym Jabłkiem Sądeckim 
oraz odznaką „10 lat powiatu nowosą-
deckiego”. od ministra marka Sawickiego 
otrzymałem w 2009 roku odznakę hono-
rową „zasłużony dla rolnictwa”. zarząd 
Główny związku emerytów, rencistów 
i inwalidów przyznał mi złotą odznakę 
. Jako członek zarządu Łąckiego Banku 
Spółdzielczego przebywałem na wy-
cieczce szkoleniowej w Paryżu. Byłem 
też gościem Senatu rP oraz Parlamentu 
europejskiego.

Na zakończenie naszej rozmowy ży-
czę Panu nieustającego zapału w pra-
cy społecznej na rzecz swojego śro-
dowiska.

Rozalia Kulasik

NIETUZINKOWY SENIOR
Społecznik, człowiek wielu pasji i wulkan  energii, którą wykorzystuje 
dla dobra swojej małej  ojczyzny. Sołtys wsi Łazy Brzyńskie w gminie Łącko 
– Stefan kozik.
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wielki sukces Stanisław majchrzaka 
w niemczech ( dorstein )

w maju br mistrz i trener Stanisław 
majchrzak został zaproszony do prowa-
dzenia szkolenia wspólnie z innymi mi-
strzami i legendami sztuk walki na jed-
nym z największych specjalistycznych 
szkoleń i imprez sztuk walki martial arts 
day 2014.

mistrz Stanisław majchrzak otrzymał 
specjalne nagrody z różnych organizacji, 
a najcenniejszą to wielki złoty medal i na-
grodę HaLL oF Fame 2014 (organizacja 
maa-i – jedna z największych organiza-
cji sztuk walki na świecie), jest to tzw. - 
„nobel w sztukach walki” 

w czerwcu br. we wrocławiu odbyło 
się specjalistyczne szkolenie sztuk wal-
ki , na którym gościem i jednym z pro-
wadzących szkolenie był Stanisław maj-
chrzak. mistrz Stanisław majchrzak za 
swoje osiągnięcia otrzymał specjalne na-
grody i Hall of Fame. dodatkowo wziął 
udział w filmie o sztukach walki, któ-
ry był kręcony w jednym z najpiękniej-
szych ogrodów japońskich w europie we 
wrocławiu.

MAA- I – HALL OF  FAME w sztukach walki dla Stanisława Majchrzaka

Kolejny Wielki sukces i Nagroda HALL OF FAME z ramienia Polskiej Federacji 
Koreańskich Sztuk Walki i Dolny Taekwon Do Center 
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w czerwcu br. na Słowacji odbyło się 
międzynarodowe szkolenie z udziałem – 
i prowadzącym szkolenie – legendą sztuk 
walki i gwiazdą filmu akcji – SteVen Se-
aGaLem – 7 dan aikido.

Jako jedyny z Polski na zaproszenie 
Stevena Seagala i Słowackiego związku 
aikido gościł i brał udział w szkoleniu 
i treningu z mistrzem i legendą Stani-
sław majchrzak. trening i spotkanie z mi-
strzem i gwiazdą Seagalem było owocne. 
Sam S. Seagal zadeklarował chęć przyjaz-
du do Polski w góry na szkolenie do maj-
chrzaka . Było by to wielkie wydarzenie. 

w sierpniu br. w Poroninie odbyła się wielka Gala sztuk walki. 
ważne było to, że toczono aż trzy pojedynki o tytuł mistrza 
Świata oraz inne – w sumie 16 pojedynków. 

Jeden pojedynek – walka wieczoru i pożegnalna w karierze 
sportowej – mistrza Frenky „the Flash” Pawlaka miała nie-
codzienny wynik. Frenky bronił tytuł mistrza Świata 13 raz 
i w znakomitym stylu zwyciężył w drugiej rundzie nokautem 
ze znakomitym Holendrem roche. Frenky obronił pas i tytuł 
mistrza Świata 13 raz. 

na tę gale został zaproszony przez organizacje i Frenkyego 
Stanisław majchrzak. Sam Frenky także w br. w Łącku gościł 
u majchrzaka na seminarium i prowadził specjalistyczne szko-
lenie. Sam zaś majchrzak wiele razy gościł u Frenkego na Pod-
halu na imprezach charytatywnych. razem zbierali pieniądze 
dla chorych dzieci. wspomniana gala w Poroninie także była 
charytatywna. wszystkie bilety i pomoc była przeznaczona 
na chore dzieci. 

Sam Stanisław majchrzak z ramienia międzynarodowej or-
ganizacji sztuk walki (imaa ) wręczył Frenkemu – pas – po 
zwycięskiej walce. Frenky na swojej pożegnalnej gali zdobył 
trzy pasy mistrza Świata różnych organizacji. Brawo.

Niecodzienny trening i Wielkie seminarium z Legendą AIKIDO – Mistrzem 
i gwiazdą filmu akcji: Steven Seagalem.

Steven Seagal i Stanisław majchrzak

Wielka Gala Sztuk Walki w Poroninie „Noc Góralskich Wojowników”
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ciężka praca, testy, sparingi i wie-
le  stoczonych pojedynków to dro-
ga, którą przeszli, aby móc zakwa-

lifikować się do tak prestiżowej imprezy 
jaką były mistrzostwa Świata w  Sztu-
kach walki Shaolin kempo. w imprezie 
tej startowali zawodnicy z różnych sys-
temów i styli sztuk i sportów walki. ry-
walizowali w kata i kumie.

wielka międzynarodowa impreza 
world open championship  jaka była roz-
grywana w Bieruniu przyciągnęła wielu 
znakomitych wojowników. rywalizacja 
juniorów i seniorów. dodatkową atrak-
cją w kumite  (walkach) seniorów było 
to, iż zdobywca  i miejsca, złotego meda-
lu i tytułu mistrza Świata  otrzymywał 
Pas mistrzowski firmowany przez kilka 
organizacji.

z Łącka na mistrzostwa Świata wy-
jechała 10 osobowa ekipa zawodników 
z trenerem, rodzicami i  kibicami.

wielki i niepodważalny sukces od-
nieśli zawodnicy trenera majchrzaka. 
Godnie reprezentowali Polskę, małopol-
skę – powiat sądecki i gminę. wyjazd na  
mistrzostwa – wojownicy zawdzięczają 
pomocy  Firmy Unimat – Pana Jana ce-
dzidło i Pana krzysztofa młynarczyka 

oraz Firmy kwit Bus z kamienicy, za co 
im bardzo dziękujemy. naszym podzię-
kowaniem i wdzięcznością  jest nasz suk-
ces.  Jest to wspaniała promocja zdrowe-
go trybu życia i sportu.

warto podziękować i nagrodzić za 
tak wspaniałą postawę i sukces. ekipa 
z doJo – klubu Łącka – i ich sukces na 
mistrzostwach Świata:

 –  trener – Stanisław majchrzak 
 –  aleksandra  tokarz  Łącko, i miej-

sce – złoty medal i tytuł mistrzyni 
Świata

 –  Filip  Pachowicz  zaGorzyn, i miej-
sce – złoty medal i tytuł mistrza 
Świata

 –  daniel  Pasiud - zaGorzyn i miejsce 
- złoty medal i tytuł mistrza Świata

 –  klaudia konopka –zaBrzeŻ, ii miej-
sce, srebrny medal – wicemistrz 
Świata

 –  remigiusz majchrzak – zBLUdza,  
ii miejsce, srebrny medal – wice-
mistrz Świata 

 –  Hubert  wikar – Łącko, ii miejsce, 
srebrny medal – wicemistrz Świata

 –  dawid wikar – Łącko, ii miejsce, 
srebrny medal – wicemistrz Świata

 –  damian rusnarczyk – kamienica, 
iV  miejsce (dyplom i medal)

 –  Paweł  adamarek –  Łącko, V miej-
sce (dyplom i medal)

 –  Sebastian mrówka – Łącko, V – miej-
sce ( dyplom i medal )
dodatkowo za  wielkie osiągnięcia 

i prace  na arenie międzynarodowej 
certyfikat, złoty medal mistrzostw i Pas 
mistrzowski otrzymał trener Stanisław 
majchrzak 

wielkie gratulacje. 

Mistrzostwa Świata Kempo i Sztuk Walki
08 – 09.11.2014 Polska – Bieruń

wielki sukces na mistrzostwach Świata odnieśli zawodnicy trenujący na co dzień pod okiem trenera 
i mistrza Stanisława majchrzaka. – zawodnicy z Gminy  Łącko i  Gminy kamienica
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nastał sezon grzewczy i jego negatywne 
efekty widać w pełnej krasie tak w Łąc-
ku, jak i okolicy. 

Pragniemy więc przypomnieć miesz-
kańcom, że palenie śmieci w piecach 
grzewczych jest ZAKAZANE. 

DOMOWY PIEC NIE JEST PRZE-
ZNACZONY DO SPALANIA ŚMIECI! 
NIE WOLNO SPALAĆ: · plastikowych 
pojemników i butelek po napojach, · zu-
żytych opon · innych odpadów z gumy, 
· przedmiotów z tworzyw sztucznych, · 
elementów drewnianych pokrytych la-
kierem, · sztucznej skóry, · opakowań po 
rozpuszczalnikach czy środkach ochro-
ny roślin, · opakowań po farbach i lakie-
rach, · pozostałości farb i lakierów, · pla-
stikowych toreb z polietylenu, · papieru 
bielonego związkami chloru z nadru-
kiem farb kolorowych. w GoSPodar-
StwacH domowycH moŻna SPaLaĆ 
tyLko – Poza oPaŁem: · papier, tek-
turę i drewno · opakowania z papieru, 
tektury i drewna · odpady z gospodar-
ki leśnej, ale nie chemikalia i opakowa-
nia z tworzyw sztucznych · odpady kory 
i korka · trociny, wióry i ścinki · mecha-
nicznie wydzielone odrzuty z przeróbki 
makulatury.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRA-
WA: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 
r. o odpadach (dz. U. z 2013 r. nr 21 
z późn.zm.): · art. 191. [odpowiedzial-
ność za termiczne przekształcanie od-
padów poza spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów]:

Kto, wbrew przepisowi art. 155, 
termicznie przekształca odpady poza 
spalarnią odpadów lub współspalar-
nią odpadów podlega karze aresztu 
albo grzywny. Ustawa z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (dz. U. z 2005 r. nr 236 
poz. 2008 z późn. zm.): · art. 5 ust. 1 „wła-
ściciele nieruchomości zapewniają utrzy-
manie czystości i porządku przez: - pkt 1) 
wyposażenie nieruchomości w urządze-
nia służące do zbierania odpadów komu-
nalnych oraz utrzymanie tych urządzeń 
w odpowiednim stanie sanitarnym, po-
rządkowym i technicznym; - pkt 3b) po-
zbywanie się zebranych na terenie nie-
ruchomości odpadów komunalnych oraz 
nieczystości ciekłych w sposób zgodny 
z przepisami ustawy i przepisami odręb-
nymi”; · art. 10 ust. 2 „kto nie wykonuje 
obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 
1 – podlega karze grzywny”. Spalanie 
odpadów z naruszeniem w/w przepi-
sów jest wykroczeniem zagrożonym 
grzywną do 5.000 zł., a w skrajnych 
przypadkach może być nawet prze-
stępstwem, za które grozi kara po-
zbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5.   CZYM GROZI 
SPALANIE ŚMIECI: 
· dioksyny i furany 
powstające w cza-
sie spalania śmie-
ci, nieodwracalnie 
niszczą zdrowie 
– powodują  no-
wotwory wątroby 
i płuc, uszkadza-
ją płód i strukturę 
kodu genetycznego 
oraz mają działanie 
alergiczne, · związ-
ki te to jedna z naj-
silniejszych trucizn, 
jakie zna ludzkość - 
ich działanie po-

lega na podstępnym bo powolnym, ale 
niezwykle skutecznym uszkadzaniu 
rozmnażających się komórek w orga-
nizmach żywych, · niecałe 2 miligramy 
dioksyn wystarczą by zabić człowieka. 

Spalając odpady w piecach truje-
my więc siebie, sąsiadów, powietrze, 
wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa 
się ryzyko zapalenia się przewodów 
kominowych, a przez to i całego domu. 

mając na uwadze zdrowie nas wszyst-
kich rozpoczęły się kontrole palenisk do-
mowych, zwłaszcza w budynkach z któ-
rych wydostający się dym z kominów 
może wskazywać na spalanie szkodli-
wych odpadów. Funkcjonariusze mogą 
wejść do budynku, by zweryfikować 
czym właściciel pali. 

Każdy z nas chce mieszkać w czy-
stym, przyjaznym otoczeniu, dzia-
łajmy więc tak, aby nasze Łącko było 
naprawdę wyjątkowym miejscem, do 
którego warto przyjeżdżać o każdej 
porze roku.   

dodatkowo proponujemy inny sposób 
palenia w piecach, może nasi czytelnicy 
zdecydują się na taką formę.

„na góralską nutę” – Jasełka SP w Łącku.

Czarne chmury nad Łąckiem…

w dniu 10.09.2014r, w restauracji „obe-
rża” w Łącku odbyło się  spotkanie  z dar-
czyńcami i firmami współpracującymi 
z Fundacją rozwoju Gminy Łącko. Spo-
tkanie zostało zorganizowane z inicja-
tywy założyciela fundacji, pana Fran-
ciszka młynarczyka. na 
uroczystość z pośród 
wielu zaproszonych go-
ści  przybyli między in-
nymi: starosta nowosą-
decki – pan Jan Golonka 
oraz wiceprzewodniczą-
cy powiatu, pan Jan dzie-
dzina. Podczas spotkania 
prezes fundacji, pani  ire-

na owsianka dokonała podsumowania 
dotychczasowej działalności w/w or-
ganizacji ,oraz przekazała dalszy plan 
jej działania. Fundacja rozwoju Gminy 
Łącko prężnie  działa  wspierając mię-
dzy innymi rodziny wielodzietne będą-

ce w trudnej sytuacji 
finansowej, młodzież 
osiągającą wysokie wy-
niki nauczania dając im 
stypendia , a także zaj-
muje się poprawą wa-
runków mieszkanio-
wych ubogich osób. 
działalność ta może 
odbywać się dzięki  lu-

dziom, którzy nie są obojętni na krzyw-
dę ludzką. dlatego też podczas spotkania  
pan Franciszek młynarczyk podziękował 
osobom i organizacjom wspierającym 
fundację wręczając skromne dyplomy: 
Bankowi Spółdzielczemu w Łącku, firmie 
„owoc Łącki”, panu S. koszutowi  z czar-

nego Potoka,  a tak-
że osobom, które 
z wielkim zaanga-
żowaniem współ-
pracują z fundacją. 
Spotkanie upłynęło 
w miłej i przyjaznej 
atmosferze.
Tekst i zdjęcia: dybus 

23Gazeta Samorządowa Gminy Łącko



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

Piotr Słowik – tajemnicza zima – i m-ce (kat. i)

monika kołodziej – zima – ii m-ce (kat. i) anna Łażeńska – Barwna jesień – i m-ce (kat. iii)

edyta karabin – Bo w oczach tkwi siła duszy – ii m-ce (kat. iii) dawid Lis – Janosik i maryna – iii m-ce (kat. iii) 
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