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Drodzy Mieszkańcy Gminy Łącko,
Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość,

a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2020

życzą
Przewodnicząca Rady Gminy Łącko

Bernadetta Wąchała-Gawełek
Wójt Gminy Łącko

Jan Dziedzina
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Nowa nawierzchnia 
na boisku sportowym 
przy Szkole Podstawowej 
w Zabrzeży

Kolejne szkoły w Gminie Łącko zyskają 
nowoczesne boiska sportowe

Gmina Łącko z promesą 
na utworzenie 
przedszkola 
w Jazowsku

Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zabrzeży 1 września przyniósł 
nie tylko rozpoczęcie nowego roku szkolnego, ale również nowe 
boisko sportowe znajdujące się przy tej placówce.

Tuż przed zakończeniem wakacji dotychczasową nawierzchnię as-
faltową zamieniono na nawierzchnię bezpieczną oraz zamontowano 
wyposażenie sportowe, dzięki czemu w nowym roku szkolnym dzieci 
będą mogły korzystać z antyurazowego stadionu

Na ten cel Gmina Łącko pozyskała dotację w ramach programu 
„Małopolskie boiska” z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 73 000 zł, 
przy całkowitym koszcie zadania wynoszącym 119 000 zł.

Jest to kolejny szkolny obiekt sportowy w naszej gminie, który zo-
stał zmodernizowany. W ostatnich latach Szkoła Podstawowa w Za-
gorzynie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku doczekały się 
przebudowy stadionów, przy czym w Łącku powstał kompleks trzech 
nowoczesnych boisk sportowych.

Ostatnie dni września przyniosły 
kolejne dobre wieści dla Gminy 
Łącko w kwestii pozyskiwania 

funduszy zewnętrznych. Mianowicie, 
Ministerstwo Sportu i Turystyki za-
kończyło ocenę formalno-merytorycz-
ną wniosków o dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej.

Nasz wniosek na modernizację 
dwóch boisk wielofunkcyjnych przy 
Szkołach Podstawowych w Obidzy 
i w Szczereżu został oceniony pozytyw-
nie, w związku z czym przyznano gminie 
739 600 zł dofinansowania, przy całko-
witej wartości równej 1 056 623 zł.

Te długo wyczekiwane inwestycje 
zostaną zrealizowane w ramach pro-

gramu „Sportowa Polska – Program 
rozwoju lokalnej infrastruktury spor-
towej”.

Prace będą wykonywane w okresie 
wakacyjnym i mają potrwać do końca 
sierpnia 2020 roku.

13 listopada Wójt Jan Dziedzina z rąk Wicemarszałka Wo-
jewództwa Małopolskiego Łukasza Smółki odebrał promesę 
na realizację zadania pn. „Nowa jakość edukacji przedszkolnej 
w m. Jazowsko”. Dokument ten gwarantuje przyznanie gminie 
Łącko środków w wysokości niemalże 800 tys. zł, przy całkowitej 
wartości zadania bliskiej 940 tys. zł. na utworzenie przedszkola 
w Jazowsku wraz z poszerzeniem oferty przedszkolnej i adaptacją 
pomieszczeń na ten cel. Fot. UMWM
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Kolejne środki finansowe pozyskane przez Gminę Łącko 
na remont dróg gminnych

Powstanie nowa oczyszczalnia ścieków w Kadczy

Ostatnie dni sierpnia przyniosły 
naszej Gminie bardzo dobre in-
formacje płynące prosto z Mini-

sterstwa Infrastruktury. Otóż Premier 
Mateusz Morawiecki zatwierdził listy 
zadań powiatowych oraz gminnych 
przeznaczonych do dofinansowania ze 
środków Funduszu Dróg Samorządo-
wych w 2019 roku.

Dwa wnioski złożone przez Gmi-
nę Łącko uzyskały ocenę pozytywną 
i znalazły się wśród 181 małopolskich 
zadań gminnych przeznaczonych do 
dofinansowania. Mianowicie, wniosek 
na przebudowę drogi gminnej Zarzecze 
– Wyrobiska – Brzyna w miejscowości 
Zarzecze oraz wniosek na remont drogi 
gminnej Maszkowice – Na Śliwowiec.

Dzięki pozyskanej dotacji, wyżej 
wymienione zadania udało się zreali-
zować w październiku br. W Zarzeczu 
został wykonany odcinek dł. 938 mb, 
natomiast w Maszkowicach powstał 
odcinek o dł. 590 zm. Łączna wartość 
tych zadań wyniosła 852 380,95 zł, 
z czego kwota 511 428 zł to pozyskana 
dotacja.

Zestawienie remontowanych dróg gminnych w okresie wrzesień – grudzień 2019 r.
Lp Nazwa drogi Długość [m] Wartość brutto
1. Czarny Potok – Gindelówka 280,00 85 835,50
2. Maszkowice koło Klimka 40,00 11 329,77
3. Wola Kosnowa – Za Dziułek 60,00 17 772,00
4. Wola Kosnowa – Jaskowiec 50,00 15 043,21
5. Zagorzyn – Zagrody 100,00 31 346,80
6. Zarzecze – Wyrobiska – Brzyna w m. Zarzecze 938,00 570 950,16
7. Maszkowice – Na Śliwowiec w m. Maszkowice 590,00 281 430,79
8. Do Cebuli (dz. nr 426, 427/1) w m. Maszkowice 65,00 18 523,80

9 „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ – Stary Sącz odc. ref. 110 w km 
2+364 – 2+475 w m. Łącko – budowa chodnika la pieszych” 111,00 94 923,22

10. Łazy Brzyńskie – Gaboń – Łazy (Do Pierzchałów) 60,00 16 900,20
11. Łącko – Zawodzie 200,00 58 351,20
12. Łącko – Polna Kiczonki 135,00 38 805,89
13. Zarzecze – Pod Podziele 350,00 88 633,80
14. Jazowsko – Płanki 170,00 66 640,42
15. Kadcza – do Golonków 168,00 84 062,81
16. Zarzecze – Do Palenic 146,00 44 053,93
17. Obidza – Na Dziadki 76,00 48 831,81
18. Jazowsko – Do Sopaty 60,00 14 485,98
19. Łącko – Boconiec 255,00 48 302,10

5 grudnia br. Gmina Łącko repre-
zentowana przez Wójta Gminy 
Pana Jana Dziedzinę oraz Skarb-

nika Gminy Panią Edytę Marczyk za-
warła umowę z firmą INSTALBUD 
z siedzibą w Rzeszowie na budowę 
oczyszczalni ścieków dla miejscowości 
Kadcza.

Inwestycja będzie realizowana 
w systemie „projektuj i buduj”, a ter-
min oddania do użytkowania obiektu 
ustalono na dzień 31 grudnia 2021 r. 
Wartość planowanych do wykona-
nia robót ustalono w oparciu o prze-
prowadzone postępowanie przetar-

gowe na kwotę 4 846 200 zł, z czego 
3 349 000 zł to dofinansowanie, które 
gmina pozyskała z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego.

Równocześnie powołana przez 
Wójta Komisja Przetargowa prowa-
dzi postępowanie, którego celem jest 
wyłonienie wykonawcy robót dla bu-
dowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z siecią wodociągową w m. Kadcza. 
W prowadzonym postępowaniu prze-
targowym na realizację zadania zło-
żono 11 ofert, wartość ich zamyka się 
w przedziale 19 520 000 – 9 780 000 

zł. Jednym z kryteriów oceny ofert jest 
okres udzielonej gwarancji na wyko-
nane roboty.
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Nowa oczyszczalnia ścieków w Łącku już funkcjonuje

Rekonstrukcja kapliczek 
w Gminie Łącko

Końcem września został uru-
chomiony ciąg technologiczny 
oczyszczania ścieków na nowo 

wybudowanej oczyszczalni w Łącku. 
Aktualnie prowadzone są prace roz-
biórkowe starej nieczynnej już oczysz-
czalni. Oczyszczalnia obsługuje sieć 
kanalizacyjną z m. Łącko, Czerniec, 
Kicznia, Zagorzyn. Wola Kosnowa, 
Wola Piskulina, a docelowo Zabrzeż 
i Maszkowice.

Przypomnijmy, że obiekt powstał 
w ramach projektu p.n. „Przebudo-
wa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz 
budowa kanalizacji sanitarnej w Za-
brzeży" w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. Cał-
kowity koszt robót budowlanych zwią-
zanych z budową oczyszczalni wynosi 
16 162 200 zł.

W ramach ww. projektu trwają pra-
ce związane z budową kanalizacji sani-
tarnej w Zabrzeży, której oddanie do 
użytkowania zaplanowano na I kwar-
tał 2020 r. Wartość robót wg zawartej 
umowy wynosi 6 800 145 zł.

Na realizację tej inwestycji gmina 
pozyskała kwotę 20 mln zł dofinan-
sowania z Unii Europejskiej. Jest to 
ogromny sukces gminy ponieważ ww. 
kwota jest jednym z największych do-
finansowań tego typu zadań w Mało-
polsce.

Budowa nowej oczyszczalni ścieków 
była konieczna, gdyż stan techniczny 
starego obiektu był bardzo zły, a ciąg 
technologiczny pracował na granicy 
możliwości technicznych już od kilku 
lat. Można również stwierdzić, że tyl-
ko dzięki zdecydowanym i skutecznym 
działaniom Urzędu Gminy powstał 
nowy obiekt spełniający wszystkie 
normy oczyszczania ścieków, co w re-
zultacie uchroniło gminę przed możli-
wą awarią systemu, a w konsekwencji 
ogromnymi karami finansowymi.

Bez realizacji tego zadania niemoż-
liwe byłoby również planowanie dalszej 
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w aglomeracji.

Gmina Łącko w październiku 
2019 r. zakończyła realizację 
projektów pn. „Prace rekon-

strukcyjno-konserwatorskie kapliczki 
przydrożnej w Kiczni”, oraz „Prace re-
konstrukcyjno-konserwatorskie dachu 
kapliczki w Łącku”.

Projekty były współfinansowane ze 
środków Województwa Małopolskiego 
w ramach programu „Kapliczki Mało-
polski 2019”.

Celem bezpośrednim renowacji za-
bytkowych kapliczek było zachowanie 
i ochrona dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego poprzez rewitalizację 
budynków zabytkowych oraz zróżni-
cowanie i uatrakcyjnienie oferty tury-
stycznej Ziemi Łąckiej.

Zakres prac, które wykonano w ra-
mach umowy z Wykonawcą przy ka-
pliczce przydrożnej w Kiczni obejmo-
wał:
– ściany zewnętrzne – pełna konser-

wacja techniczna, rekonstrukcja 
i konserwacja estetyczna;

– rzeźby Matki Boskiej Bolesnej 
i Chrystusa u słupa – pełna kon-
serwacja techniczna, rekonstrukcja 
i konserwacja estetyczna;

– wykonanie izolacji pionowej, od-
prowadzenie wód opadowych, 
ukształtowanie terenu;

– rekonstrukcja więźby dachowej 
i pokrycie dachu
Koszt całkowity prac wyniósł: 

12 054 zł, z czego kwota 4 000 zł to 
otrzymane dofinansowanie, a pozosta-
ła część 8 054 zł to środki z budżetu 
gminy.

Zakres prac, które wykonano w ra-
mach umowy z Wykonawcą przy re-
konstrukcji dachu kapliczki na cmen-
tarzu parafialnym w Łącku:
– dach – pełna konserwacja technicz-

na, rekonstrukcja i konserwacja 
estetyczna polegająca na przywró-
ceniu dachu do pierwotnej postaci 
w formie gontu drewnianego,

– sygnaturka – pełna konserwacja 
techniczna, rekonstrukcja i konser-
wacja estetyczna;
Koszt całkowity prac wyniósł: 

34 433,85 zł, z czego kwota 14 000 zł 
to otrzymane dofinansowanie z Urzę-
du Marszałkowskiego, pozostała część 
w kwocie 20 433,85 to środki finan-
sowe budżetu gminy Łącko. Należy 
zaznaczyć, że był to I etap rewitaliza-
cji kapliczki. Kolejny etap obejmował 
będzie wymianę desek elewacyjnych, 
cokołu kamiennego oraz konserwację 
drzwi wejściowych.
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Podpisanie umowy dotacyjnej 
na zakup sprzętu dla jednostek OSP 
z terenu Gminy Łącko

Nowe oblicze remizy OSP w Zarzeczu

Obchody 130-lecia powstania 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku

W dniu 27 listopada 2019 r. Pani 
Skarbnik – Edyta Marczyk oraz Pan 
Wójt – Jan Dziedzina podpisali umo-
wę dotacyjną w Ministerstwie Sprawie-
dliwości w Warszawie na powierzenie 
realizacji zadań z Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpe-
nitencjarnej – Funduszu Sprawiedli-
wości.

W ramach umowy Gmina Łącko 
otrzymała dotację z Ministerstwa Spra-
wiedliwości w wysokości 100 000 zł na 
zakup sprzętu oraz wyposażenia dla 12 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej 
z terenu Gminy Łącko przy przewidy-
wanym wkładzie własnym w wysokości 
2 330 zł. W ramach zadania zostanie 
zakupiony sprzęt taki jak: aparaty po-

wietrzne, maski do aparatów powietrz-
nych, ubrania specjalne, hełmy, obu-
wie, latarki, kominiarki, rękawice, 
węże pożarnicze, detektor prądu prze-
miennego i kurtyna dymowa.

Początkiem października zakoń-
czono remont budynku remi-
zy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Zarzeczu w ramach programu „MA-
ŁOPOLSKIE REMIZY 2019”, z którego 
na ten cel gmina pozyskała dofinan-
sowanie w wysokości 24 032 zł, nato-
miast całkowita wartość zadania wy-
niosła 59 000 zł.

Prowadzone prace obejmowały 
swym zakresem remont garażu, ma-
gazynu sprzętu przeciwpożarowego, 
toalet, malowanie dachu oraz wykona-
nie i montaż tabliczki informacyjnej. 
Sprawne wykonanie robót nastąpiło 
dzięki zaangażowaniu druhów z OSP 
Zarzecze.

Realizacja zadania wpłynęła na 
wzrost standardu i estetyki, poprawę 
komunikacji oraz bezpieczeństwa po-
ruszania się w budynku remizy.

W niedzielę 25 sierpnia na łąc-
kim rynku odbyły się uroczy-
stości związane z jubileuszem 

130-lecia powstania Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łącku. Obchody rozpoczęły 
się Mszą Świętą, po której nastąpił apel 
oraz defilada pododdziałów.

Podczas uroczystości członkowie 
drużyny młodzieżowej przyjęli ślubo-
wanie i zostali pasowani na strażaków 
z rąk Prezesa Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych RP w Krakowie – Edwar-
da Siarki.

Wielu Druhów zostało również na-
grodzonych statuetkami i dyploma-
mi za dotychczasowe zaangażowanie 
w rozwój łąckiej jednostki.

Następnie Starosta Nowosądec-
ki Marek Kwiatkowski wręczył Złote 
i Srebrne Jabłka Sądeckie dla Druhów 
łąckiej OSP, które są wyrazem wdzięcz-
ności za wieloletnią pracę społeczną. 
Złotymi Jabłkami zostało odznaczo-
nych sześciu Strażaków, natomiast 
Srebrnymi – siedemnastu.

Ponadto Wójt Gminy Jan Dziedzi-
na wraz z Przewodniczącą Rady Gminy 

Bernadettą Wąchałą-Gawełek prze-
kazali na ręce Prezesa OSP w Łącku 
Jana Mrówki promesę na dofinanso-
wanie zakupu samochodu gaśnicze-
go, w kwocie 150 tys. zł. Jednostka ta 
została również wsparta przez władze 
powiatowe kwotą 7 tys. zł na zakup 
specjalistycznego sprzętu, a promesę 
na ten cel przekazali Starosta Marek 
Kwiatkowski wraz z Przewodniczącym 
Rady Powiatu Nowosądeckiego Roma-
nem Potońcem.

Uroczystość ta była również dosko-
nałą okazja do wręczenia odznak „Za-
służony dla Gminy Łącko”, które z rąk 
Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy 
otrzymały osoby działające od lat na 
rzecz Naszej Gminy.
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Ćwiczenia zgrywające jednostek OSP z terenu 
Gminy Łącko

Gminne zawody sportowo-pożarnicze MDP 2019

I Kongres Kół Gospodyń Wiejskich Małopolski 
Południowej w Łącku

Fot. Z. Turek – druh OSP Zagorzyn

28 września 2019 r. w Łącku zostały 
przeprowadzone ćwiczenia zgrywające, 
w których brały udział wszystkie jed-
nostki OSP z terenu Gminy Łącko oraz 
jednostka OSP GRS Nowy Sącz i patrol 
Policji. Tematem tegorocznych ćwiczeń 
było poszukiwanie osób zaginionych 
oraz współpraca z innymi służbami. 
Przed przystąpieniem do ćwiczeń prak-
tycznych wszyscy strażacy uczestniczy-
li w teoretycznym przyswajaniu wiedzy 
na temat właściwych i skutecznych 

metod poszukiwania osób zaginionych. 
Ćwiczenia praktyczne zostały przepro-
wadzone na Górze Jeżowa z wykorzy-
staniem nowoczesnych urządzeń oraz 
psów ratowniczych, co poskutkowało 
szybkim odnalezieniem osoby poszko-
dowanej.

W ramach ćwiczeń strażacy musieli 
dodatkowo udzielać pomocy medycz-
nej oraz wyznaczyć miejsce do lądowa-
nia śmigłowca LPR. Ćwiczenia zakoń-
czyły się wspólnym posiłkiem.

29 września 2019 r. na stadionie sportowym w Pode-
grodziu odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze 
dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg Regulaminu 
CTiF. W zawodach wystartowało 14 drużyn z terenu gminy 
Łącko, 8 drużyn z gminy Podegrodzie oraz 3 drużyny z gmi-
ny Chełmiec.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
– musztra,
– bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami,
– ćwiczenie bojowe.

Klasyfikacja generalna w Gminie Łącko przedstawia się 
następująco:
Chłopcy:
• I miejsce Obidza z wynikiem łącznym 1027,4 pkt.
• II miejsce Czerniec z wynikiem łącznym 991,9 pkt.
• III miejsce Zagorzyn z wynikiem łącznym 987,9 pkt.
• IV miejsce Łącko I z wynikiem łącznym 977,7 pkt.
• V miejsce Wola Kosnowa z wynikiem łącznym 955,1 pkt.
• VI miejsce Kadcza z wynikiem łącznym 934,5 pkt.
• VII miejsce Jazowsko z wynikiem łącznym 886,0 pkt.
• VIII miejsce Łącko II z wynikiem łącznym 842,2 pkt.
Dziewczęta:
• I miejsce Obidza z wynikiem 1014,8 pkt.
• II miejsce Zagorzyn I z wynikiem 1013,6 pkt.
• III miejsce Zagorzyn II z wynikiem 1007,5 pkt.
• IV miejsce Czerniec z wynikiem 1005,0 pkt.
• V miejsce Kadcza z wynikiem 935,2 pkt.
• VI miejsce Wola Kosnowa z wynikiem 929,6 pkt.

8 października w Hali Widowi-
skowo – Sportowej w Łącku odbył 
się Kongres Kół Gospodyń Wiejskich 
Małopolski Południowej, które wzię-
ły udział w konkursie ,,Słodkie Sma-
ki Regionów" zorganizowanym przez 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
w Krakowie. Rywalizacja polegała na 
prezentacji przygotowanych deserów 
regionalnych, które w trakcie trwania 
kongresu zostały ocenione przez ko-

misję konkursową. Elementami oceny 
były walory smakowe i zapachowe, ale 
również oryginalność, pomysłowość 
oraz nawiązanie do historycznej recep-
tury danego deseru. Konkurs cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem oraz 
zgromadził wielu gości, a najwyżej oce-
nione Koła zostały nagrodzone za przy-
gotowane desery.

 Ponadto podczas kongresu odbyły 
się prezentacje przedstawicieli Mini-

sterstwa Środowiska, Ministerstwa Fi-
nansów, KOWR-u oraz GIS-u, a rów-
nolegle do trwających wydarzeń można 
było odwiedzić stoiska edukacyjne i in-
formacyjne Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Lasów Państwowych, ARiMR 
z zakresu rozliczania pozyskiwanych 
przez KGW środków finansowych oraz 
stoisko KOWR w ramach programu 
„Polska smakuje”.
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Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łącko
15 października 2019 r. w Hali Wi-

dowiskowo-Sportowej w Łącku odby-
ło się uroczyste spotkanie nauczycieli 
i pracowników oświaty z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej, którego organi-
zatorami byli Wójt Gminy Łącko – Jan 
Dziedzina oraz Dyrektor Samorządo-
wego Centrum Usług Wspólnych Gmi-
ny Łącko – Lucyna Citak. W uroczy-
stości wzięli udział zaproszeni goście: 
Paweł Dybiec – Zastępca Wójta Gminy 
Łącko, Wojciech Jamro – Sekretarz 
Gminy Łącko, Radni Gminy Łącko, 
Agnieszka Ciuła – prezes ZNP oddział 
w Łącku, Józef Strączek – Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku, 
Paweł Czepielik – Kierownik Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Łącku, dy-
rektorzy szkół i przedszkoli, nauczycie-
le, pracownicy oświaty oraz emeryto-
wani pracownicy.

Podczas uroczystości wręczone zo-
stały dyrektorom oraz nauczycielom 
szkół nagrody Wójta za bardzo dobre 
wyniki w pracy dydaktycznej, wycho-
wawczej i opiekuńczej.

Nagrody otrzymali:
Dyrektorzy szkół: Danuta Potoniec, 

Halina Kozik, Barbara Stolarska, Sta-
nisław Strączek, Rafał Gałysa.

Nauczyciele: Aleksandra Cebula, 
Maria Stec, Anna Syktus, Dorota Ma-
jerska, Jadwiga Lisiecka, Bożena Pa-
luch, Marta Cedzidło, Stanisława Mro-

zek, Irena Mrówka, Wanda Talarczyk, 
Celina Świebocka, Piotr Hnatkiewicz, 
Piotr Matusiewicz.

Życzenia nauczycielom oraz pra-
cownikom oświaty złożyli: dyrektor 
SCUW – Lucyna Citak oraz Wójt Gmi-
ny – Jan Dziedzina.

Uroczystość uświetnili uczniowie 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku. 
Dyrektorowi i nauczycielom przygoto-
wującym uczniów do koncertu serdecz-
nie dziękujemy.

Po części oficjalnej zaproszeni go-
ście zgromadzili się na poczęstunku, 
który był znakomitą okazją do rozmów 
między pracownikami szkół.

Gminny Dzień Seniora

Spotkanie informacyjne 
przedstawicieli ARiMR 
z producentami rolnymi

W dniu 24 października 2019 r. od-
był się po praz pierwszy Gminny Dzień 
Seniora zorganizowany przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Łącku. W hali wi-
dowiskowo – sportowej w Łącku zgro-
madziło się ponad 120 osób, na czele 
z Wójtem Gminy Łącko Panem Janem 
Dziedziną, Zastępcą Wójta Panem 
Pawłem Dybcem, Przewodniczącym 
Rady Powiatu Nowosądeckiego Panem 
Romanem Potońcem, Przewodniczącą 
Rady Gminy Łącko Panią Bernadet-
tą Wąchała – Gawełek oraz Radnymi 
i Sołtysami z terenu naszej Gminy. 
W części artystycznej wystąpiła grupa 
teatralna „Berecik" ze spektaklem pn. 

"O bidzie i złotych jabłkach" wg Marii 
Kownackiej, a następnie swój program 
artystyczny zaprezentowali Seniorzy 
z Klubu Senior+ w Łącku. W dalszej 

części spotkania był poczęstunek oraz 
zabawa taneczna. Dziękujemy za przy-
bycie i życzymy wszystkiego dobrego 
dla Seniorów z Gminy Łącko.

25 listopada w Hali widowisko-
wo-sportowej w Łącku odbyło się 
spotkanie informacyjne przedstawi-
cieli Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa z producenta-
mi rolnymi z terenu naszej gminy. 
Głównym tematem spotkania były 
nowe możliwości pozyskania do-
finansowania na Rolniczy Handel 
Detaliczny, które można pozyskać 
w ramach Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Zebranie otworzył Jan Dziedzina – 
Wójt Gminy Łącko, a prelegentami 
byli: Jan Duda – Poseł na Sejm RP, 
Roman Potoniec – Kierownik Biura 
Powiatowego Małopolskiego Oddziału 
Regionalnego ARiMR w Nowym Są-
czu, a zarazem Przewodniczący Rady 
Powiatu Nowosądeckiego oraz Bogu-
miła Babiarczyk – Pracownik Nowosą-
deckiego Biura Powiatowego ARiMR.

8 Wadomości Łąckie Nr 4/2019



Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów 
w ramach projektu „Edukacja ekologiczna z zakresu 
gospodarki odpadami wśród dzieci z terenu Gminy Łącko”

ŚWIĘTO 
OWOCOBRANIA 
W ŁĄCKU

7 października 2019 r. w sali obrad 
Urzędu Gminy Łącko odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród laureatom 
konkursów organizowanych w ramach 
projektu "Edukacja ekologiczna z za-
kresu gospodarki odpadami wśród 
dzieci z terenu Gminy Łącko" współfi-
nansowanych ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Były 
to trzy konkursy:
1)  Konkurs plastyczny "Odpady segre-

gujesz-dobrze postępujesz!".
2)  Konkurs fotograficzny "Segregacja 

w obiektywie".
3)  Zbiórka makulatury.

Finaliści konkursów otrzymali z rąk 
Wójta Gminy Łącko Pana Jana Dzie-
dziny dyplomy oraz atrakcyjne nagro-
dy na łączną kwotę 5400,00 zł. Celem 
konkursów było przede wszystkim pro-
pagowanie proekologicznych postaw 
wśród dzieci i młodzieży oraz uświa-
domienie istoty problemu segregacji 

odpadów i możliwości ich ponownego 
wykorzystania.

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Łącku jako organizator serdecz-

nie gratuluje wszystkim laureatom 
oraz dziękuje za udział w konkursach 
wszystkim uczestnikom.

Tegoroczne Święto Owocobrania 
zorganizowane zostało w dniu 1 
września. Rozpoczęło się więc od 

upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu II 
wojny światowej i złożenia wiązanek 
kwiatów pod tablicą upamiętniającą 
mieszkańców naszej gminy, którzy zgi-
nęli w trakcie tej najokrutniejszej z wo-
jen. Zabrzmiały również dźwięki utwo-
ru „Śpij kolego”.

Następnie w kościele parafialnym 
w Łącku odbyła się uroczysta Msza 
Św. pod przewodnictwem probosz-
cza parafii ks. prałata Jacka Miszcza-
ka, a w oprawie przygotowanej przez 
Orkiestrę Dęta im. Tadeusza Moryto, 

Chór Parafialny „Zew gór” oraz zespoły 
biorące udział w tegorocznym Święcie 
Owocobrania. W swoim kazaniu pro-
boszcz pięknie mówił o trudzie pracy 
rolników, podkreślając jednocześnie 

ich przywiązanie do tradycji, szacunek 
do ziemi i chleba oraz miłość do Boga.

Po zakończeniu Eucharystii spod 
kościoła w kierunku Amfiteatru na 
Jeżowej wyruszył barwny korowód 
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prowadzony przez orkiestrę, w którym 
prezentowały się ciągniczki typu SAM, 
ale również nowoczesne traktory wyko-
rzystywane w sadownictwie, jak rów-
nież zespoły regionalne.

U stóp Amfiteatru na Jeżowej po-
dziwiać można było stoiska sołectw 
gminy Łącko pięknie przygotowane, na 
których królowały wyśmienite potrawy 
kuchni regionalnej, owoce, trunki. Nie 
zabrakło również licznych stoisk wysta-
wowych twórców ludowych, kół i sto-
warzyszeń, jak również handlowych. 
15 – lecie świętował również Almanach 
Łącki, półrocznik wydawany przez To-
warzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej.

Otwarcia imprezy i powitania za-
proszonych gości dokonał wójt gminy 

Łącko Jan Dziedzina, zaś potem na sce-
nie rozpoczęły się występy regionalne. 
Widowisko „Ograbek” zaprezentowali 
„Górale Łąccy”, a w wiązankach tań-
ców i śpiewów wystąpił Szkolny Zespół 
„Jazowiaczek” z Jazowska, „Juzyna” 
z Zawoi, ukazująca folklor górali ba-
biogórskich, Rodzinny Zespół Pieśni 
i Tańca „Kotarzanie” z Brennej, czyli 
reprezentanci folkloru cieszyńskiego 
oraz „Szczyrzycanie” ukazujący folklor 
Lachów szczyrzyckich.

Odbyło się również podsumowanie 
konkursu dla wolontariuszy młodzie-
żowych działających w ramach projek-
tu „Odkrywanie skarbów dziedzictwa 
południowej Małopolski” w dwóch 
kategoriach: foto-video i dziennikar-
skiej. W konkursie tym wzięła młodzież 
z następujących regionów: górale biali 
(łącko-kamieniccy), górale czarni, gó-
rale spiscy, górale orawscy, Zagórzanie, 
górale babiogórscy, górale pienińscy 
i Kliszczacy. W tym aż pięcioro przed-
stawicieli naszego regionu zdobyło 
najwyższe lokaty. A są to: w kategorii 
dziennikarskiej: I m-ce Łukasz Setlak za 
reportaż „Z szopką”, II m-ce Grzegorz 
Setlak za wywiad z Bronkiem z Obidzy 
Kozieńskim pt. „Zapomniane w poezji”, 

III m-ce Klaudia Jawor za reportaż 
„Nakrywej mamusiu, wesele idzie”, zaś 
w kategorii foto-video: I m-ce Gabriela 
Matusiewicz za fotoreportaż „Muzyka 
łączy pokolenia”, III m-ce Łukasz Szelec 
za „Wesele łąckie”.

Następnie nadszedł czas na emocje 
sportowe, bowiem w konkurencjach ta-
kich jak: poszukiwacz złota, rzut bere-
tem sołtysa na odległość, skoki zajęcze, 
bieg z workiem ze zbożem oraz wbija-
nie gwoździ na czas, walczyli ze sobą 
przedstawiciele 11 sołectw. Po ogólnym 
podsumowaniu wyników cząstkowych 
Turnieju Wsi, a więc konkursie na naj-
lepszy placek ze śliwkami, konkurs na 
stoisko sołeckie oraz ww. konkuren-
cjach najlepsze okazało się sołectwo 
Zagorzyn, przed Czerncem i Czarnym 
Potokiem. Wszystkie jednak sołectwa, 
w zależności od zajętego miejsca, zo-
stały nagrodzone nagrodami finanso-
wymi wójta gminy Łącko. Nagrody in-
dywidualne dla zawodników z Obidzy 
i Szczereża, którzy okazali się najlepsi 
we wbijaniu gwoździa na czas ufundo-
wał przewodniczący Rady Powiatu No-
wosądeckiego Roman Potoniec.

Potem odbyło się podsumowanie Ro-
dzinnego Konkursu Strachów na Wró-
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ble, którego wystawa pokonkursowa 
miała miejsce w Amfiteatrze na Jeżowej, 
a podziwiać można było aż 12 prac.

Część muzyczną rozpoczął koncert 
dyplomowy Justyny Mrówki, uczen-
nicy krakowskiej szkoły wokalnej i ak-
torskiej, który nosił tytuł „Doceńcie 
to, co polskie”. I faktycznie w trakcie 
tego koncertu można było usłyszeć 
największe polskie przeboje z reper-
tuaru Maryli Rodowicz, Hanny Ba-
naszak, Bogusława Meca czy też Zbi-
gniewa Wodeckiego. Do tej niezwykłej 
muzycznej podróży Justyna zaprosiła 
również swoje przyjaciółki Martynę 
Dybiec i Łucję Jasiurkowską, a w finale 
brawurowo wspólnie wykonały utwór 

„Niech żyje bal”. Koncert został nagro-
dzony gromkimi owacjami.

Łąckie Święto Owocobrania zakoń-
czył koncert zespołu Smokey Band, 
który z niesamowitym realizmem, tak 
muzyczno-wokalnym, jak i wizualnym 
zagrał przeboje legendarnej grupy 
Smokie. Oprócz tych coverów usłyszeć 
można było również znane przeboje 
muzyki rockowej i bluesowej. Utwory 
te porwały publiczność do wspólnej za-
bawy.

Święto Owocobrania w Łącku upły-
nęło pod znakiem słonecznej pogody 
i doskonałej zabawy.

(b.g.)

Narodowe Czytanie w Łącku

W wieczornym klimacie odby-
ła się kolejna edycja Naro-
dowego Czytania w Łącku. 

W tym roku tematem były Nowele 
Polskie.

Po raz kolejny spotkanie z literatu-
rą polską odbyło się na łąckim Rynku. 
Okolicznościową wystawę pokazującą 
wszystkie nowele w różnych wyda-

niach przygotowała Gminna Biblioteka 
Publiczna w Łącku.

W tegorocznej edycji wzięli udział: 
Violetta Romul-Pomietło, Gracja Niedź-
wiedź, Krzysztof Pomietło – aktorzy 
Teatru Nowego z Nowego Sącza, Jan 
Dziedzina wójt gminy Łącko, ks. Jacek 
Miszczak proboszcz parafii Łącko, Joan-
na Pyrdoł, Patrycja Adamczyk, Karolina 

Gromala – Grupa Teatralna "Berecik", 
Aneta Mikołajczyk-Kurzeja – Gminna 
Biblioteka Publiczna w Łącku, Berna-
detta Wąchała-Gawełek, Józef Strączek, 
Józef Klimek, Marek Lipień – Gminny 
Ośrodek Kultury w Łącku.

Dziękujemy wszystkim za udział.
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Międzyszkolny Konkurs Plastyczny – 
„Wstańcie, chodźmy” – XIX Dzień Papieski

Gminny Ośrodek Kultury w Łącku był organizatorem 
Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego z okazji Dnia Pa-
pieskiego pod hasłem "Wstańcie, chodźmy". Na konkurs 
wpłynęło 75 prac ze szkół podstawowych gminy w Łącko.

Komisja w składzie: Magdalena Leszko – przewodniczą-
ca oraz Józef Strączek i Bernadetta Wąchała-Gawełek posta-
nowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:
kat. I – kl. 0 – III
• I m-ce: Dominik Duda – kl. I b – ZSP w Łącku i Oliwia 

Talar – kl. I b – ZSP w Łącku
• II m-ce: Emilia Kurnyta – kl. II a – SP w Zagorzynie
• III m-ce: Krystian Sołtys – kl. III – ZSP w Kadczy
• Wyróżnienie: Dawid Ząbek – kl. I – ZSP w Kadczy

kat. II – kl. IV-VI
• I m-ce: Weronika Kowalczyk – kl. VI a – SP w Zagorzynie 

i Ewelina Faron – kl. V – ZSP w Czarnym Potoku
• II m-ce: Beata Duda – kl. IV b – SP w Zagorzynie i Joan-

na Krzyśko – kl. IV a – SP w Zagorzynie
• III m-ce: Ewa Janeczek – kl. V – SP w Zagorzynie
• Wyróżnienia: Paulina Łatka – kl. V – SP w Szczereżu, Ka-

tarzyna Domek – kl. IV b – SP w Zagorzynie, Julia Miku-
lec – kl. IV – ZSP w Czarnym Potoku

kat. III – kl.VII-VIII
• I m-ce: Aleksandra Wnęk – kl. VII – SP w Zagorzynie

Serdecznie gratulujemy!

Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej 
i Żołnierskiej „Póki Polska żyje w nas…”

6 listopada w sali Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Łącku odbyła się piąta 
edycja Gminnego Konkursu Piosenki 
Patriotycznej i Żołnierskiej "Póki Pol-
ska żyje w nas...". Konkurs otworzyli 
wójt gminy Łącko Jan Dziedzina i dy-
rektor GOK Józef Strączek. W konkur-
sowe szranki stanęło 43. uczestników, 
a jury w składzie Ewa Novel i Marcin 
Wnęk po wysłuchaniu wszystkich po-
stanowiło przyznać następujące miej-
sca i wyróżnienia:
kat. I (kl. I-III)
• I miejsce: Zuzanna Baziak – SP 

w Zabrzeży
• II miejsce: Piotr Domek – SP w Za-

gorzynie
• III miejsce: Martyna Wojnarowska 

– SP w Szczereżu
• Wyróżnienie: Michalina Kucybała 

– SP w Zarzeczu

kat. II (kl. IV-VI)
• I miejsce: Małgorzata Mąka – SP 

w Zagorzynie
• II miejsce: Dominika Podobińska – 

ZSP w Czarnym Potoku
• III miejsce: Aleksandra Wnęk – SP 

w Zagorzynie
• Wyróżnienie: Julia Ferenc – SP 

w Zabrzeży, Jan Kramarczyk – 
SP w Szczereżu, Anna Opyd – SP 
w Szczereżu

kat. III (kl. VII-VIII)
• I miejsce: Maksymilian Bieryt – SP 

w Jazowsku
• II miejsce: Klaudia Rams – ZSP 

w Łącku
• III miejsce: Aleksandra Haza – ZSP 

w Kadczy
• Wyróżnienie: Wiktoria Krzyśko – 

ZSP w Łącku.
Jury pogratulowało wszystkim 

uczestnikom udziału w konkursie, jak 
również ich opiekunom wysiłku przy-
gotowania podopiecznych, podkre-
ślając jednocześnie niezwykle wysoki 
poziom konkursu, jak również urozma-
icony repertuar.

Laureaci pierwszych miejsc wystą-
pili w trakcie Wieczoru Patriotycznego 
z okazji Narodowego Święta Niepodle-
głości.
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Gminne obchody Narodowego 
Święta Niepodległości

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.

     Leopold Staff

Gminne obchody 101 rocznicy od-
zyskania Niepodległości przez 
Polskę miały w Łącku bardzo 

uroczysty charakter.
Rozpoczęły się one w dniu 10 listo-

pada koncertem Dziewczęcego Chóru 
Katedralnego z Tarnowa Puellae Oran-
tes pod dyrekcją ks. Władysława Pa-
choty. Niezwykle urozmaicony reper-
tuar patriotyczny oraz profesjonalne 
wykonanie zostały nagrodzone grom-
kimi owacjami.

11 listopada w kościele parafialnym 
w Łącku została odprawiona Msza św. 
za Ojczyznę pod przewodnictwem ks. 
proboszcza Czesława Noworolnika. 
Następnie wszyscy uczestnicy przema-
szerowali pod pomnik na Plac Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Tam zabrzmiał 
Hymn Państwowy, liczne delegacje 
złożyły kwiaty, a następnie zaprezen-
towany został montaż słowno-muzycz-

ny pt. „Moja Ojczyzna” w wykonaniu 
Grupy Teatralnej „Berecik” i Chóru 
Parafialnego „Zew gór”. Na zakończe-
nie tej części uroczystości głos zabrał 
wójt gminy Łącko Jan Dziedzina, który 
podziękował wszystkim za tak liczny 
udział w tej części i zaprosił na Wieczór 
Patriotyczny do Remizy OSP w Łącku.

Remiza OSP w Łącku wypełnio-
na była po brzegi licznie przybyłymi 
mieszkańcami gminy Łącko. Wieczór 
Patriotyczny rozpoczął się od wspólne-
go odśpiewanie Gaude Mater Polonia 
oraz Mazurka Dąbrowskiego. Spektakl 
o historii odzyskania Niepodległości 
przez Polskę wzbogacony pięknie za-
tańczonym polonezem zaprezentowali 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Za-
brzeży przygotowani przez pp. Jadwigę 
Florian, Ewę Ptaszek i Danutę Kurzeję. 
Wystąpili również laureaci Gminnego 
Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żoł-
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nierskiej: Zuzanna Baziak, Małgorza-
ta Mąka i Maksymilian Bieryt. Potem 
pięknie zabrzmiały również znane pie-
śni patriotyczne w wykonaniu Orkie-
stry Dętej im. Tadeusza Moryto wraz 
z solistami oraz Chóru Parafialnego 
„Zew gór”. Ten radosny nastrój udzie-
lił się wszystkim obecnym na Wieczo-
rze Patriotycznym. Powiewały biało-
-czerwone chorągiewki, rozbrzmiewały 
dźwięki znanych piosenek żołnierskich 
takich jak „Serce w plecaku”, „Przybyli 
ułani”, czy też „Marsz Pierwszej Bry-

gady” – wszyscy śpiewali je wspólnie 
z wykonawcami koncertu.

Na zakończenie imprezy głos za-
brał wójt gminy Jan Dziedzina, który 
podziękował wszystkim wykonawcom 
i uczestnikom. Podkreślił równocześnie 
jak wielką wartością jest niepodległość 
dla naszego kraju i dla nas wszystkich 
żyjących w wolnej Polsce. Te dwie go-
dziny wspólnego świętowania niepod-
ległości minęły bardzo szybko i miały 
naprawdę niepowtarzalną atmosferę 
radości.

„Przemalowani” – wieczór autorski 
Marzeny Setlak i Mariusza Obrzuda

18 listopada w sali Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Łącku odbył się wieczór 
autorski Marzeny Setlak i Mariusza 
Obrzuda połączony z promocją ich 
książki pt. "Przemalowani". Spotkanie 
otworzył dyrektor GOK Józef Strączek.

Wieczór ten zgormadził wielu 
sympatyków tak poezji Marzeny, jak 
również malarstwa Mariusza. Mode-
ratorem spotkania była Bernadetta 
Wąchała-Gawełek. W trakcie prowa-
dzonej rozmowy usłyszeć można było 
skąd twórcy czerpią inspirację oraz 
jaki wpływ na ich twórczość ma ota-
czająca przyroda oraz człowiek. Moż-
na było również zobaczyć kilka obra-
zów Mariusza, zaś wiersze w formie 

piosenek zaśpiewali Renata Widerow-
ska i Jerzy Trzajna.

Laudację wygłosił znany krakowski 
poeta i malarz Józef Janczewski. Miłe 
słowa popłynęły również od wójta gmi-
ny Łącko Jana Dziedziny. Potem już 
nadszedł czas na składanie dedykacji 
w książkach i rozmowy.

Zaznaczyć należy, iż publikacja pt. 
„Przemalowani” został wydana przez 
stowarzyszenie Amatorski Ruch Arty-
styczny Ziemi Łąckiej przy współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury, przy 
wsparciu finansowym Gminy Łącko.

(b.g.)
zdj. Marta Obrzud, Łukasz Setlak
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Jesienne czytanie

Miś Uszatek przyjacielem dzieci

„PIERWSZE CZYTANKI DLA…” PRZEDSZKOLAKA 
– kolejna odsłona kampanii Mała książka – wielki 
człowiek, organizowanej przez Instytut Książki

23.09.2019 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku Filia w Obidzy zorgani-
zowała spotkanie czytelnicze dla dzieci „Jesień jest wśród nas”. Uczestnicy wy-
słuchali wierszy M. Konopnickiej, J. Brzechwy i J. Tuwima o tematyce jesiennej, 
rozwiązywali zagadki i łamigłówki. Wykonali piękne jesienne obrazki i dekoracje, 
którymi udekorowali bibliotekę.

Filia w Obidzy uczestniczy w programie Mała Książka Wielki Człowiek prze-
znaczonym dla dzieci z roczników 2013-2016. Już pierwsi mali czytelnicy odbie-
rają swoje wyprawki i zbierają punkty za wypożyczanie książek aby otrzymać dy-
plom. Wszystkie maluchy kochające książki zapraszamy serdecznie do biblioteki 
publicznej na Krupówkach.

Barbara Szczepaniak

Dzieci z Przed-
szkola Samorzą-
dowego w Łącku 

uczestniczą w comie-
sięcznych spotkaniach 
czytelniczych organizo-
wanych przy współpra-
cy z Gminną Biblioteką 

Publiczną w Łącku. W tym roku po-
znają przygody Misia Uszatka z ksią-
żek autorstwa Czesława Janczarskiego. 
Ten mały pluszowy miś z klapniętym 
uszkiem już od ponad 60 lat jest przy-

jacielem dzieci znanym nie tylko z ksią-
żek, tłumaczonych również na języki 
obce, ale i z filmów produkowanych na 
zlecenie Telewizji Polskiej przez Studio 
Małych Form Filmowych Se-ma-for 
w Łodzi. 

Przedszkolaki uwielbiają słuchać 
opowieści o Misiu Uszatku i aktywnie 
uczestniczą w spotkaniach czytelni-
czych. Odwiedzają też często bibliotekę 
publiczną, aby wypożyczać bajki. Z opi-
nii dzieci wynika, że Uszatek jest po-
nadczasowy, gdyż stał się ich ulubień-

cem, wcześniej ich rodziców, a jeszcze 
wcześniej dziadków. Dorota Kożu-
chowska z Se-ma-for Muzeum Ani-
macji podsumowała to następująco: 
„Była to mądra bajka dla najmłodszych 
i z tego, co słyszymy od naszych gości 
wynika, że «Miś Uszatek» wciąż wzbu-
dza sympatię najmłodszych widzów, 
mimo że może nie jest aż tak kolorowy 
jak współczesne bajki. Ale jest mądry, 
ma morał, ma przekaz i dobre rady”.

Katarzyna Gromala

Dzieci z roczników 2013-2016, które przyjdą z rodzi-
cem i zapiszą się do Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Łącku otrzymają w prezencie niezwykłą książkę 

„Pierwsze czytanki dla…”, przygotowaną specjalnie przez 
Instytut Książki.

W ponad 5200 bibliotekach w całej Polsce na dzieci 
w wieku 3-6 czeka 300 tysięcy wyjątkowych wyprawek 
czytelniczych. To kolejny etap wielkiego projektu bo-
okstartowego „Mała książka – wielki człowiek”. Do tej 
pory książki otrzymywali młodzi rodzice na szpitalnych 
oddziałach położniczych oraz trzylatki, teraz wyprawki 
trafią także do wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. 
Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Zaproszenie przedszkolaków do bibliotek to rozwi-
nięcie programu prowadzonego od 2017 roku. Wówczas 
Instytut Książki rozpoczął dystrybucję wyprawek czytelni-
czych dla noworodków w szpitalach. Do połowy 2019 roku 
przekazano ok. 600 tysięcy książek. Teraz w bibliotekach, 
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biorących udział w programie, na mło-
dych czytelników czeka wyjątko-
wy prezent – książka „Pierwsze 
czytanki dla…”, dostosowana pod 
względem formy i treści do potrzeb 
przedszkolaka i spełniająca najwyższe 
standardy w projektowaniu pięknych 
i mądrych książek dla najmłodszych.

W starannie dobranym zestawie 
utworów wybitnych polskich poetów 
i pisarzy dziecięcych znajdują się za-
równo pozycje klasyczne, jak i współ-
czesne. W gronie autorów znajdzie-
my m.in. Joannę Papuzińską, Wandę 
Chotomską, Czesława Janczarskiego 
czy Hannę Januszewską. W publikacji 
obecni są również Liliana Bardijewska, 
Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, 
Małgorzata Strzałkowska, Adam Bah-
daj, Michał Rusinek, Agnieszka Frą-
czek, Joanna Kulmowa, Marcin Bryk-
czyński, Jan Twardowski i Grzegorz 
Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne 
są perspektywy spoglądania na świat – 
nieogarniony, a przy tym pociągający 
i pobudzający dziecięcą ciekawość. Ca-
łość została wzbogacona znakomitymi 
ilustracjami artysty Józefa Wilkonia.

W wyprawce dzieci otrzymają 
także Kartę Małego Czytelnika. 
Za każdą wizytę w bibliotece Mały 

Czytelnik dostanie naklejkę, a po 
zebraniu dziesięciu zostanie uho-
norowany imiennym dyplomem, 
potwierdzającym jego czytelnicze za-
interesowania. W wyprawce znajdą coś 
dla siebie także rodzice i opiekunowie 
– przygotowana dla nich broszura in-
formacyjna „Książką połączeni, czyli 
przedszkolak idzie do biblioteki” przy-
pomni o nieocenionej roli czytania 
w rozwoju ich dziecka oraz o korzy-
ściach wynikających z częstego odwie-
dzania biblioteki.

Celem projektu „Mała książka – 
wielki człowiek” jest systemowa popra-
wa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez 
skoordynowane, wieloletnie działania 
na rzecz promocji, edukacji czytelniczej 
oraz kształtowania nawyku obcowania 
z książką od najmłodszych lat. Projekt 
ma zachęcić rodziców do odwiedzania 
bibliotek, które dzisiaj, poza udostęp-
nianiem księgozbiorów, pełnią również 
funkcję nowoczesnych centrów kultu-
ry. Dzieci natomiast, wyrabiając nawyk 
czytania, poznają bibliotekę jako miej-
sce będące ciekawą alternatywą dla te-
lewizji i komputera.

„Te działania mają charakter kom-
pleksowy i są niezbędne do tego, by 
w obszarze czytelnictwa w Polsce zaszły 

nie tylko zmiany znaczące, ale przede 
wszystkim trwałe.” – mówi prof. Piotr 
Gliński, wicepremier, minister kultury 
i dziedzictwa narodowego. „Mamy świa-
domość, że jest to inwestycja w przy-
szłość dzieci, ich zawodowy sukces oraz 
dobre relacje rodzinne i społeczne. Czy-
telnictwo to rozwój człowieka – obywa-
tela, absolutnie kluczowy obszar i misja 
polskiego państwa, wymagająca szcze-
gólnej uwagi i świadomego działania.” 
– dodaje Piotr Gliński.

Jesienią przekaz akcji wzmocni 
kampania telewizyjna i radiowa oraz 
promocja w Internecie i mediach spo-
łecznościowych, z udziałem pary ak-
torów Tamary Arciuch i Bartłomieja 
Kasprzykowskiego, prywatnie rodzi-
ców, którzy świadomie wychowują 
swoje pociechy w duchu zamiłowania 
do książek. Jednocześnie dzięki ekspo-
zycji informacji na nośnikach outdo-
orowych, kampania będzie widoczna 
w przestrzeni publicznej w wielu pol-
skich miastach. Aktywna jest również 
dedykowana strona internetowa www.
wielki-czlowiek.pl, a także prężnie 
działająca grupa facebookowa.

Pełna lista bibliotek biorących 
udział w projekcie dostępna jest na 
stronie www.wielki-czlowiek.pl.

MARATON LITERACKI

W dniach od 10 czerwca do 4 paź-
dziernika 2019 roku w bibliotekach 
powiatu nowosądeckiego odbywał się 
„Maraton literacki” obejmujący 40 
spotkań z autorami w bibliotekach 
publicznych, w tym w Gminnej Biblio-

tece Publicznej w Łącku i jej filiach 
w Jazowsku i Woli Kosnowej. Projekt 
dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji Kul-
tury w ramach programu Partnerstwo 
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dla Książki. Po raz kolejny dzięki współ-
pracy z Powiatową i Miejsko-Gminną 
Biblioteką Publiczną w Starym Sączu 
mogliśmy umożliwić dzieciom i mło-
dzieży z naszej gminy spotkanie ze zna-
nymi i cenionymi polskimi autorami.

Justyna Bednarek w Jazowsku
11.09.2019 r. w budynku wielofunk-

cyjnym w Jazowsku odbyło się spotka-
nie autorskie z panią Justyną Bednarek 
– dziennikarką, pisarką i ilustratorką, 
znaną z popularnej serii książek dla 
dzieci o przygodach skarpetek: „Nie-
samowite przygody dziesięciu skar-
petek”, „Nowe przygody skarpetek”, 
„Banda czarnej frotté. Skarpetki po-
wracają”, a także „Pięć sprytnych kun, 
„Babcocha”. W spotkaniu uczestniczyły 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jazow-
sku wraz z opiekunami. Autorka opo-
wiedziała im o sobie i swojej twórczo-
ści, czytała fragmenty oraz posługiwała 
się rekwizytami bohaterów w postaci 
kolorowych skarpet i sprytnych kun.

Paweł Wakuła w Łącku
18.09.2019 r. w Sali lustrzanej Hali 

Widowiskowo-Sportowej w Łącku go-
ścił Paweł Wakuła – absolwent malar-
stwa i pedagogiki artystycznej, autor li-
teratury dziecięcej, ilustrator, rysownik 

prasowy. Młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej w Łącku miała okazję posłuchać 
ciekawostek historycznych od czasów 
Mieszka i poznać wiele mało znanych 
faktów z życia polskich książąt i kró-
lów przedstawionych humorystycznie 
przez Pana Pawła. Swoje opowieści 
wzbogacał rysunkami wykonywanymi 
w trakcie spotkania wprowadzając tym 
samym w zachwyt wszystkich uczestni-
ków.

Jarosław Kaczmarek  
w Zagorzynie

03.10.2019 r. młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Zagorzynie uczestni-
czyła w spotkaniu autorskim z Panem 
Jarosławem Kaczmarkiem autorem 

książek o znanych sportowcach i nie 
tylko. Spotkanie miało niecodzienny 
charakter, gdyż poprowadzone było 
w formie relacji sportowej. Pan Ja-
rosław wcielił się w rolę komentato-
ra sportowego. Uczniowie będący na 
spotkaniu brali czyny udział a wiedza 
chłopców z zakresu piłki nożnej była 
imponująca.

Na zakończenie każdego ze spo-
tkań można było otrzymać autograf 
na książce lub zakładce wykonanej 
przez podopiecznych Środowiskowego 
Domu Samopomocy przy Stowarzysze-
niu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
GNIAZDO.

Aneta Mikołajczyk-Kurzeja
Maria Najduch

Katarzyna Gromala
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Wydarzenia organizowane przez GBP w Łącku 
Filię w Woli Kosnowej

29 września 2019 r. obchodzony 
był Ogólnopolski Dzień Głośne-
go Czytania. Został on ustanowiony 
przez Polską Izbę Książki w 2001 roku. 
Klasy 0 wysłuchały z tej okazji bajki ze 
znanej już serii Słodkie małe zwierząt-
ka, tym razem bohaterką książeczki 
była „Nineczka Biedroneczka”. Przygo-
dy sympatycznej biedronki, która pod 
wpływem czarów zmieniła się w brzyd-
ką i niesympatyczną biedronkę. Bajka 
pokazuje jakie wartościowe cechy char-
teru mogą się zmienić pod wpływem 
różnych czynników. Po przeczytaniu 
porozmawialiśmy o tym czy warto być 
miłym, sympatycznym, uczynnym czy 
raczej złym i niemiłym dla innych.

28 listopada 2019 r. przedszkolaki 
poznały jedną z przygód Kubusia Pu-
chatka. Wybór bajki nie był przypad-
kowy, gdyż jak co roku w listopadzie 
obchodzimy Dzień Pluszowego Mi-
sia. Po przeczytaniu bajki przypomnie-
liśmy sobie jakie były bajki w których 
główną postacią był miś. Dzieci otrzy-
mały kolorowankę, oczywiście misia.

Z okazji Dnia Pluszowego Misia 
GBP w Łącku Filia w Woli Kosnowej 
zorganizowała konkurs plastycz-
ny „Miś – mój najlepszy przyja-
ciel”. Na konkurs wpłynęły 24 prace, 
w dwóch kategoriach: klasy 0-3 oraz 
4-6. Wybór był bardzo trudny, różne 
techniki wykonania, prace przestrzen-
ne, wydzieranki itp. Po naradzie jurry 
wyłoniło następujące miejsca w pierw-
szej kategorii:
• I miejsce Milena Duda
• II miejsce Wiktoria Kaim
• III miejsce Tymoteusz Pelc
• III miejsce Zuzanna Duda
• Wyróżnienia: Anna Rucińska oraz 

Krystian Chlipała
W drugiej kategorii, z racji tylko 

4 prac, jury wybrało:
• I miejsce Oliwia Rams
• Wyróżnienie: Zuzanna Klimek

Wszystkim gratulujemy i zaprasza-
my za rok!

Aneta Mikołajczyk-Kurzeja

Wakacyjne spotkania czytelnicze z teatrzykiem 
kamishibai w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącku

Wspomnieniami wracamy do 
ciepłych wakacyjnych dni 
i naszych spotkań czytelni-

czych w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Łącku, podczas których zapo-
znawaliśmy się z inną formą czytania 

przedstawioną przy użyciu teatrzyku 
kamishibai. Jest to technika czyta-
nia i opowiadania wywodząca się 
z Japonii, do której wykorzystuje się 
plansze z obrazkami i tekstem oraz 
drewnianą lub kartonową skrzyn-

kę rozkładaną na wzór parawanu. 
Książki kamishibai mają formę kart 
z ilustracjami po jednej i tekstem 
po drugiej stronie. Każda ilustracja 
odpowiada kolejnemu fragmentowi 
opowiadania. 
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Spotkania czytelnicze w Przedszkolu  
Samorządowym w Łącku

Z okazji zbliżającego się Święta 
Pluszowego Misia Przedszkole 
Samorządowe w Łącku zaprosiło 

pracownika GBP w Łącku Filii w Ja-
zowsku p. Marię Najduch do comie-
sięcznego czytania książki „Miś Usza-
tek”. Dzieci chętnie słuchały opowieści 
o przygodach sympatycznego Misia, 
dzieliły się wrażeniami i opiniami. Na 
zakończenie każde z nich dostało od-
znakę „misiowego przyjaciela” oraz 
słodkości.

Spotkanie edukacyjne  
w Filii w Jazowsku

W dniu 15 listopada 2019r. biblio-
tekę odwiedziły dzieci z Przedszkola 
Samorządowego w Jazowsku. Podczas 
spotkania, które miało charakter edu-
kacyjny, dzieci poznały historię naj-
większego wynalazku ludzkości, czyli 
koła. Dowiedziały się również jak wiele 
ciekawych informacji można znaleźć 
w książkach. Najbardziej zaciekawiło 

ich jak ludzie radzili sobie zanim wy-
naleziono koło. Przedszkolaki miały też 
możliwość zapoznania się z bibliotecz-
nym działem z książkami popularno-
naukowymi dla dzieci. 

Święto Pluszowego Misia  
w Filii w Jazowsku

Cały tydzień trwały obchody Świę-
ta Pluszowego Misia w Filii w Jazow-
sku. Dzieci, które przybywały w tym 
czasie do biblioteki, miały okazje po-
oglądać i poczytać książki o najpopu-
larniejszych misiach oraz poprzytulać 
Bibliotecznego Misia. Z tej okazji od-
wiedziły nas również Przedszkolaki 
z Niepublicznego Przedszkola „Słowi-
czek”. Czytaliśmy bajki min. „Misia 
Uszatka”, „Kubusia Puchatka” oraz 
„Kto przytuli Misia Tulisia”. Dzieci po-
znały także historię niezwykłej maskot-
ki, która doczekała się swojego święta.

Maria Najduch

Podczas naszych zajęć czytaliśmy 
różne książki, bawiliśmy się i rozwią-
zywaliśmy łamigłówki, a także wyko-
nywaliśmy prace plastyczne. Dzieci 
zaplanowały i wykonały własne opo-

wiadania w formie kart do teatrzyku, 
które przedstawiły rodzicom pod-
czas zakończenia zajęć wakacyjnych. 
Wszystkie wykazały się ogromną po-
mysłowością oraz talentem aktorskim, 

co zostało docenione gromkimi brawa-
mi i drobnymi upominkami, a przede 
wszystkim wzruszeniem i dumą na 
twarzach rodziców.

Katarzyna Gromala
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Gminny Konkurs Plastyczny dla 
Przedszkolaków „Jesień w lesie”

13 listopada 2019 r. odbyło się 
rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu 
Plastycznego „Jesień w lesie”. Organi-
zatorem konkursu było Przedszkole Sa-
morządowe w Jazowsku. W spotkaniu 
wzięli udział uczestnicy konkursu – dzie-
ci z przedszkoli z terenu naszej gminy, 
ich opiekunowie oraz goście zaproszeni 
specjalnie na ten dzień w osobach: Pani 
Bernadetty Wąchały – Gawełek – Prze-
wodniczącej Rady Gminy Łącko, Pani 
Lucyny Citak – Dyrektor SCUW w Łąc-
ku, Pana Józefa Tokarza – zaprzyjaźnio-
nego z przedszkolem artysty rzeźbiarza 
oraz Pani Marii Najduch – pracownika 
Biblioteki Publicznej w Jazowsku. Roz-
danie nagród poprzedziło przedstawie-
nie pt. "Zabawy z Jesienią" w wykonaniu 
starszych przedszkolaków z jazowskiego 
przedszkola. Dzieci otrzymały gromkie 
brawa za swój występ. Następnie ogło-
szono wyniki konkursu, rozdano nagro-
dy i wyróżnienia.
W kategorii dzieci 3 i 4-letnich:
• I miejsce – Marcelina Kurzeja – 

Przedszkole Samorządowe w Jazow-
sku

• II miejsce – Oliwia Florian – Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Kadczy

• III miejsce – Aleksandra Wojtas – 
Regionalne Przedszkole „Mały Baca” 
w Łącku

Wyróżnienia:
• Karol Tokarczyk – Samorządowe 

Przedszkole w Łącku
• Marlena Konieczny – Przedszkole 

Niepubliczne „Smerfiki” w Czerńcu
• Lena Wyrostek – Przedszkole Niepu-

bliczne „Promyczek” w Łącku
W kategorii dzieci 5 i 6-letnich:
• I miejsce – Natalia Grońska – Nie-

publiczne Przedszkole „Słowiczek” 
w Jazowsku

• II miejsce – Patryk Potoczek – Przed-
szkole Samorządowe w Jazowsku

• III miejsce – Anita Kołodziej – Ze-
spół Szkolno – Przedszkolny w Kad-
czy

Wyróżnienia:
• Adam Kozieński – Niepubliczne 

Przedszkole „Słowiczek” w Jazowsku
• Edyta Hejmej – Zespół Szkolno-

-Przedszkolny w Czarnym Potoku
• Adam Cedzidło – Zespół Szkolno-

-Przedszkolny w Czarnym Potoku
• Kornelia Baziak – Przedszkole Nie-

publiczne „Promyczek” w Łącku
• Karolina Baran – Przedszkole Niepu-

bliczne „Smerfiki” w Czerńcu
• Alan Tokarczyk – Regionalne Przed-

szkole „Mały Baca” w Łącku
• Arkadiusz Gałysa – Samorządowe 

Przedszkole w Łącku
Gratulujemy laureatom sukcesu!!! 

Dziękujemy nauczycielom i rodzicom 
za zaangażowanie. 

Serdeczne podziękowania kieru-
jemy na ręce przedstawicieli Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, która wsparła finan-
sowo organizację imprezy oraz Panu 
Pawłowi Czepielikowi za wynajem sali 
w Budynku Wielofunkcyjnym.

DZIEŃ REGIONALNY I HERB JAZOWSKA

W październikowy Dzień Re-
gionalny w Niepublicznym 
Przedszkolu „ Słowiczek” 

w Jazowsku przedszkolaki poznawa-
ły w historię naszej wsi. Ten dzień był 
również okazją to poznania herbu wsi 
JAZOWSKO – bo przecież taki po-
siadamy. Wiedzę na ten temat dzieci 
uwidoczniły w swojej grupowej pracy 
plastycznej. Herb wykleiły przedszko-
laki z grupy młodszej „Jeżyki”, który 
umieszczono w kąciku regionalnym. 
BRAWO!!

Opracowała Grażyna Słowik
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DZIEŃ REGIONALNY Z UDZIAŁEM PANA SOŁTYSA

Kolejny Dzień Regionalny w Nie-
publicznym Przedszkolu „ Słowi-
czek” w Jazowsku odbył się w li-

stopadzie tego roku.
 Atrakcją tego dnia był udział Soł-

tysa Jazowska Pana Grzegorza Olszew-

skiego. Pan Olszewski pełni funkcję 
sołtysa, ale również jest znakomitym 
historykiem, autorem książki „Jazow-
sko – dzieje wsi”. Dzieci z ogromnym 
zainteresowaniem słuchały o historii 
naszej wsi popartej wiadomościami 
z książki i ciekawymi zdjęciami z daw-
nego Jazowska.

 To była bardzo ciekawa „lekcja” 
historii. Dziękujemy serdecznie Panu 
Grzegorzowi i liczymy na nastepne 
spotkanie, bo o historii naszej wsi mo-
żemy jeszcze dużo opowiadać.

Dyrektor Przedszkola  
Grażyna Słowik

Z życia Szkoły Podstawowej w Maszkowicach 
Sprzątanie świata 2019 w której biorą udział wszyscy, którym 

nie jest obojętny los i wygląd naszej 
przestrzeni. W tych dniach w wielu 
miastach w Polsce i na świecie ludzie 
zbierają się w parkach, lasach itp. or-
ganizując zbiórkę odpadów wyrzuca-
nych przez resztę społeczeństwa. Naj-
częściej w zbiórce biorą udział dzieci ze 
szkół, ale coraz częściej przyłączają się 
do akcji także inne środowiska. Data 
sprzątania świata została wyznaczona 
na końcówkę września, gdyż zauwa-
żono ogromny wzrost liczby odpadów 
w przestrzeni publicznej po okresie wa-
kacyjnym. Niestety wielu turystów nie 
szanuje miejsc w których spędzają swój 
urlop. Jest to też swojego rodzaju przy-
gotowanie podłoża na zimę, tak żeby 
śnieg nie przykrywał śmieci. Sprzątanie 
świata ma też na celu zwiększenie świa-
domości ekologicznej, głównie wśród 
dzieci i młodzieży. Bardzo często nie 
zdajemy sobie sprawy, że nawet wyrzu-
canie pojedynczych śmieci przyczynia 
się do zanieczyszczania naszej planety. 
I do tego Was szczególnie właśnie za-
chęcamy: podejmujcie działania, dzięki 
którym nauczymy się nie tworzyć nie-
potrzebnych odpadów i będziemy sta-
wać się coraz bardziej odpowiedzialny-
mi konsumentami, a w konsekwencji 
dzięki temu nie będziemy zaśmiecać 
ani w takim stopniu jak dotąd zużywać 
i niszczyć środowiska.

Bezpłatna zbiórka elekrośmieci
Nasza szkoła uczestniczyła w zbiór-

ce elektrośmieci. Każdy uczeń mógł 
w niej wziąć udział i pozbyć się zale-
gającego w piwnicach, na strychach 
i w mieszkaniach starego sprzętu elek-

trycznego, takiego jak: sprzęt AGD, 
RTV, telefony, video, dvd, laptopy, 
komputery, monitory, baterie. Punkt 
bezpłatnego odbioru elektrośmie-
ci znajdował się przy remizie OSP 
w Maszkowicach. Dzięki zbiórce pla-
cówka może doposażyć się w sprzęt 
sportowy lub biurowy.

Międzynarodowy Miesiąc  
Bibliotek Szkolnych

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych, to święto które zostało usta-
nowione w 1999 r. przez Międzynaro-
dowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa 
Szkolnego, do 2007 roku święto było 
obchodzone corocznie w czwarty po-
niedziałek października a od roku 2008 

Hasło tegorocznej 26 akcji brzmia-
ło: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmie-
niamy”. W naszej szkole także po raz 
26 odbyła się akcja „Sprzątania świa-
ta”. Uczestnicy akcji otrzymali plasti-
kowe worki na śmieci i ochronne ręka-
wiczki., po czym wyruszyli na „wielkie 
sprzątanie” Uczniowie porządkowali 
tereny wokół szkoły oraz wyznaczo-
ne wcześniej miejsca w Maszkowi-
cach. Zakończeniem akcji obchodów 
„Sprzątania świata” w szkole był grill. 
Sprzątanie Świata to coroczna akcja, 
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„Śniadanie daje moc” –  
przedszkolaki

Już po raz kolejny nasza szkoła 
uczestniczy w programie ogólnopol-
skim Śniadanie Daje Moc. Głównym 
zadaniem tego programu edukacyjne-
go jest zwiększanie świadomości na 

codzienne. Zrobione własnoręcznie, 
smakowało wyjątkowo … mniaaam 
palce lizać! Po takim posiłku nie było 
mowy, by ktoś odszedł od stołu głodny. 
Dzieci nabrały dużo energii i mocy, aby 
sprostać szkolnym obowiązkom. Była 
to niezapomniana przygoda edukacyj-
na na temat zdrowego odżywiania. Po 
zajęciach kulinarnych dzieci obejrzały 
film i zaśpiewały piosenkę związaną 
tematycznie ze zdrowym stylem życia. 
Mamy nadzieję, że wszyscy będą pa-
miętać o tym, że „śniadanie” to najważ-
niejszy posiłek dnia, dzięki któremu 
mamy energię do nauki i zabawy oraz 
lepszej koncentracji podczas zajęć. Był 
to z pewnością udany dzień promujący 
zdrowie w naszej szkole.

Dzień Papieski
W szkolnym kalendarzu uroczysto-

ści szczególne miejsce ma Dzień Papie-
ski. Hasło tegorocznego XIX już Dnia 
Papieskiego brzmiało „Wstańcie, chodź-
my!”. W naszej szkole obchodziliśmy go 

przedłużono je na cały miesiąc. Dzie-
ciństwo często kojarzy się nam z książ-
kami czytanymi przez rodziców lub 
dziadków, a potem czytanymi samo-
dzielnie. Dlatego też, w ramach Miesią-
ca Bibliotek Szkolnych, zorganizowali-
śmy w naszej szkole atrakcje związane 
z obchodami tego wydarzenia. Celem 
akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną 
rolę bibliotek szkolnych w życiu szko-
ły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań 
czytelniczych. Tegoroczny Międzyna-
rodowy Miesiąc Bibliotek odbył się pod 
hasłem „WYOBRAŹ SOBIE…”. Zeszło-
roczne święto obfitowało w konkursy, 
wystawki i akcje czytelnicze i dostar-
czyło nam wielu cennych obserwacji 
i informacji o naszych czytelnikach. 
Z tej okazji nasza biblioteka już po raz 
kolejny przygotowała liczne wydarze-
nie promujące czytelnictwo i działal-
ność biblioteki. 9 października szkoła 
stała się „krainą bajek”, a uczniowie 
zamienili się w bajkowych bohaterów. 
Po korytarzach dumnie przechadza-
ły się księżniczki, spacerowały wróż-
ki i Czerwony Kapturek. Przybyli do 
nas zaproszeni goście, aby wspólnie 
uczcić to święto. Zaszczycili nas swoją 
obecnością: wójt gminy Łącko – Jan 
Dziedzina, przewodnicząca rady gminy 
Łącko – Bernadetta Wąchała – Gawe-
łek, Katarzyna Gromala – kierownik 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łąc-
ku, Antoni Łazarz – dyrektor szkoły, 
którzy wspólnie czytali dzieciom książ-
ki. Trzeba również przypomnieć, że 
w naszej bibliotece do końca miesiąca 
można obejrzeć wystawę starych wo-
lumenów, która u starszego pokolenia 
wyzwala wspomnienia z lat szkolnych. 
Trwają także wybory na „książkę roku”. 
Wszystkim dziękujemy za zaangażowa-
nie i zapraszamy do korzystania z na-
szego księgozbioru.

temat zdrowego odżywiania i roli śnia-
dania w diecie dziecka. Podsumowa-
niem programu jest, jak co roku, zor-
ganizowanie w szkole Dnia Zdrowego 
Śniadania. W tym roku przedszkolaki 
zaplanowały go na 11 października. Od 
początku października rozpoczęły się 
przygotowania. Dzieciaki dowiadywały 
się podczas cyklu zajęć o konieczności 
racjonalnego odżywiania się, pozna-
wały 12 zasad zdrowego żywienia, Pi-
ramidę Zdrowego Żywienia oraz rolę 
warzyw i witamin w codziennym jadło-
spisie. W końcu nadszedł długo oczeki-
wany dzień – 11 października... Dzieci 
przyniosły ze sobą wszystko, co jest 
niezbędne, aby przygotować „zdrowe 
śniadanie” tzn. świeże warzywa i owo-
ce, masło, sery, ciemne pieczywo, soki, 
dietetyczne ciasteczka itp. Pamiętając 
o higienie i bezpieczeństwie przedszko-
laki pod kontrolą swoich pań: Agaty 
Gromali, Beaty Wąchały i Eweliny Żyły 
przygotowali swoje śniadanie. Były to 
zdrowe, kolorowe i apetyczne kanapki 
oraz sałatka owocowa. Pan Dyrektor 
Antoni Łazarz pogratulował maluchom 
i wychowawcom pomysłowości, za-
angażowania i kreatywności podczas 
pracy, życząc wszystkim SMACZNE-
GO! Dzieci z entuzjazmem przystąpiły 
do degustacji przygotowanych przez 
siebie zdrowych śniadań. Taki poczę-
stunek było dla nich prawdziwą frajdą. 
Na twarzach promieniał uśmiech i za-
chwyt. Wyczarowali prawdziwe dzieła 
sztuki, które szybko znikały z talerzy. 
Pojawiło się wiele pomysłów na ko-
lorowe i zdrowe kanapki. Śniadanie 
było przepyszne, urozmaicone, nie-

17 października, czyli w 41 rocznicę wy-
boru księdza Karola Wojtyły na papieża. 
W tym dniu pamięć o wielkim Polaku 
uczciliśmy uroczystym apelem. Nie za-
brakło wspomnień o Papieżu, Jego zdjęć 
czy fragmentów przemówień. Szczegól-
ną uwagę chcieliśmy zwrócić na naukę 
Jana Pawła II, którą kierował do dzieci 
i młodzieży, ukazać relacje, jakie łączyły 
Papieża z najmłodszymi. Przypomnie-
liśmy dzieciństwo Karola Wojtyły, któ-
re nie było kolorowe i usłane różami, 
a jednak pomogło Mu stać się Wielkim 
Człowiekiem, znanym na całym świe-
cie i kochanym przez wszystkie narody. 
Jego wielka siła, którą czerpał od Boga 
i Matki Bożej prowadziła Go do najdal-

22 Wadomości Łąckie Nr 4/2019



szych zakątków świata. Chcieliśmy po-
kazać, że niósł On nadzieję tam, gdzie 
Jej brakowało. Spotykał na swej drodze 
dzieci i młodzież, przed którymi stawiał 
trudne zadania, wierząc, że młodzi są 
nadzieją i przyszłością świata. Wierzył, 
że każdy może się zmienić, być dobrym 
i świętym. Dzięki tej wzruszającej pre-
zentacji dzieci zobaczyły jak wielkim 
orędownikiem rodzin był święty Jan 
Paweł II.

Pasowanie na czytelnika
W czwartek (24 października) 

uczniowie klasy II naszej szkoły zostali 
uroczyście przyjęci w poczet czytelni-
ków Biblioteki Szkolnej Szkoły Pod-
stawowej w Maszkowicach. Ucznio-

ślubowanie i wręczenie dyplomów. Na 
dzieci czekało wiele atrakcji i niespo-
dzianek. Wśród nich znalazły się mię-
dzy innymi gry i zabawy integracyjne, 
zabawy ruchowe, konkursy, zawody 
sportowe, zabawy przy muzyce. Na 
zakończenie dzieci udały się do sali na 
poczęstunek. Wszyscy bawili się znako-
micie, a zadowolenie nie znikało z twa-
rzy przedszkolaków. Z pewnością ten 
szczególny dzień na długo pozostanie 
w pamięci każdego dziecka.

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
Dnia 29 października 2019 roku 

w Szkole Podstawowej w Maszkowi-
cach odbył się Konkurs Piosenki Ob-
cojęzycznej zorganizowany przez p. 
Joannę Trzepak i p. Tymoteusza Dem-
skiego. W konkursie wykonać można 
było utwór w dowolnie wybranym przez 
uczestnika języku obcym. Do udziału 
zgłosiło się 12 uczestników. Wszyst-
kie występy oceniało jury w składzie: 
p. Beata Wąchała, p. Joanna Trzepak 
i p. Piotr Matusiewicz. Uczestnicy na 
swoje wykonania wybrali język angiel-
ski i hiszpański. Zdecydowaną więk-
szość stanowił jednak język angielski. 
Poziom konkursu był bardzo wysoki, 

a ilość chętnych przeszła najśmielsze 
oczekiwania ku uciesze organizato-
rów. Młodzi wykonawcy włożyli wiele 
pracy i trudu w swoje wykonania. Jury 
po burzliwych naradach postanowiło 
przyznać następujące nagrody:
• I miejsce – Emilia Skut kl. IV,
• II miejsce – Karol Babik, Krystian 

Wojtyczka kl. V,
• III miejsce – Izabela Jawor, Gabrie-

la Piksa kl. V,
• III miejsce – Mateusz Cabała kl.V

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
wykonawcom ich wspaniałych wystę-
pów, a zwycięzcom gratulujemy zdoby-
tych miejsc. Wszyscy byliście wspania-
li. Mamy nadzieję, że Konkurs Piosenki 
Obcojęzycznej na stałe zapisze się 
w tradycji naszej szkoły. Z tym większą 
nadzieją zapraszamy za rok do udziału 
w kolejnym Konkursie Piosenki Obco-
języcznej.

Wszystkich Świętych
W poniedziałek 4.11.2019 r. grupa 

5 i 6 – latków wraz z nauczycielkami: 

wie wysłuchali krótkiej inscenizacji 
o smutnej książce. Dowiedzieli się co 
należy zrobić, aby książka już nigdy się 
nie smuciła, a na jej twarzy zawsze go-
ścił uśmiech. Dzieci mogły pochwalić 
się swoją wiedzą na temat poszanowa-
nia książek. W towarzystwie starszych 
koleżanek i kolegów z klasy III poznali 
zasady korzystania ze zbiorów biblio-
tecznych. Na zakończenie nowi czytel-
nicy złożyli przyrzeczenie, że będą ko-
chać i szanować książki. Potem wszyscy 
zostali pasowani na czytelników przez 
dyrektora Antoniego Łazarza. Na pa-
miątkę tego wydarzenia każde dziecko 
otrzymało okolicznościowy dyplom. 
Mamy nadzieję, że od tej pory każdy 
dzieciak będzie często odwiedzał bi-
bliotekę i rozbudzi w sobie potrzebę 
czytania oraz poznawania nowych bo-
haterów książkowych.

Dzień Przedszkolaka
29 października przedszkolaki 

z klas 0 obchodziły swoje święto – 
Dzień Przedszkolaka. W tym dniu ma-
luchy przygotowane przez swoje panie: 
p. Agatę Gromalę i p. Beatę Wąchałę 
zaprezentowały krótki program arty-
styczny, a po nim nastąpiło uroczyste 
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p. Beatą Wachałą, p. Agatą Groma-
lą i p. Heleną Sobczak wybrała się na 
spacer pod pomnik poległych w wojnie 
z hitlerowcami i cmentarz choleryczny. 
Okres ten, to odpowiedni moment na 
wspomnienie tych, którzy odeszli od 
nas, czas na rozmowę dotyczącą sza-
cunku dla zmarłych i o stosownym za-
chowaniu się w takim miejscu, jakim 
jest cmentarz. Dzieci tego dnia zapaliły 
znicze na mogiłach, również pomodliły 
się za poległych, wspominając przy tym 
swoich bliskich zmarłych.

Dzień Pluszowego Misia
„Miś jest mały i puchaty
Miś jest fajny i kudłaty
Miś jest gruby jak ta kula
Misia zawsze się przytula.”

VI Gminny Konkurs Wiedzy 
o Gminie Łącko „Gmina Łącko – 
poznajmy ją bliżej"

Już po raz szósty w naszej szkole 
5 grudnia odbył się Gminny Konkurs 
Wiedzy o Gminie Łącko „Gmina Łącko 
– poznajmy ją bliżej” dla uczniów klas 

Wszyscy zawodnicy otrzymali na-
grody ufundowane przez Wójta Gminy 
Łącko – p. Jana Dziedzinę, Przewodni-
czącą Rady Gminy Łącko – p. Bernadet-
tę Wąchała – Gawełek, Wiceprzewodni-
czącą Rady Gminy Łącko – p. Elżbietę 
Majerską, Radę Rodziców Szkoły Pod-
stawowej w Maszkowicach, Gminny 
Ośrodek Kultury – p. Józefa Strączka, 
Zespół Świetlic Środowiskowych w Łąc-
ku, Łącki Bank Spółdzielczy, K. i A. Sku-
tów, A. i L. Pasoniów oraz pamiątkowe 
dyplomy. Należy dodać, że poziom był 
bardzo wyrównany i zwycięzców dzieliła 
niewielka różnica punktów od pozosta-
łych uczestników. Wszystkim biorącym 
udział w konkursie gratulujemy ogrom-
nej wiedzy o naszej Gminie i życzymy 
kolejnych sukcesów. Mamy nadzieję, że 
spotkamy się znów za rok.

Spotkanie z Mikołajem
Chociaż za oknami brak śniegu, to 

nastrój świąteczny zagościł już w na-
szej szkole. W tym wyjątkowym dniu, 
pojawili się również uczniowie, którzy 
w swoim stroju mieli coś czerwone-
go, czyli mikołajowego. Tradycyjnie, 
jak co roku, tego dnia, panował u nas 
szczególny klimat, przede wszystkim 
za sprawą szanownego Gościa – Mi-
kołaja. Był to dobry znak, świadczący 
o tym, że dzieci były grzeczne i za-
służyły na prezenty. Mikołaj dotarł 
do szkoły z workiem pełnym niespo-
dzianek, co nasi uczniowie przyjęli 
bardzo entuzjastycznie. Dla każdego 
znalazła się niespodzianka i dla młod-
szego i dla starszego, i dla grzecznego 
i mniej grzecznego. Było dużo radości 
i uśmiechów. Przejęte i uradowane 
buźki, zwłaszcza najmłodszych dzieci 
potwierdziły, że z niecierpliwością na 
niego czekały. Spotkanie z Mikołajem 
minęło bardzo szybko i dostarczyło 
dzieciom wiele radości i wrażeń.

Beata Wąchała

Duże, małe, kolorowe, puchate 
i mięciutkie. Pluszowe Misie opanowa-
ły naszą szkołę. Przybyły one ze swoimi 
małymi właścicielami, aby bawić się, 
świętować i uczyć. W dniu 26.11.2019r. 
przedszkolaki uczestniczyły w obcho-
dach Światowego Dnia Pluszowego 
Misia . Mimo coraz nowocześniejszych 
i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda 
na misie nie przemija. Tego dnia każde 
dziecko przyszło do przedszkola ze swo-
im przyjacielem – Misiem. Przybyły mi-
sie małe, duże, bardzo duże, białe, różo-
we, zielone wprost bajecznie kolorowe 
a każdy był piękny i wyjątkowy. Przed-
szkolaki zostały zaproszone do wspólnej 
zabawy w misiowej krainie. Poznały hi-
storię Święta Pluszowego Misia, wspól-
nie bawiły się przy piosenkach. Dla 
dzieci w tym dniu przygotowano wiele 
atrakcji: zabawy ruchowe, plastyczne, 
konkursy, quizy, misiowe tańce. Po 
zakończeniu imprezy dzieci ozdabiały 
„Misiowe ciasteczka”. Ten dzień pełen 
był uśmiechu oraz radosnej, wspólnej 
zabawy a każde dziecko z dumą przed-
stawiało kolegom i koleżankom swojego 
ukochanego misia.

IV – VIII. W rywalizacji wzięli udział 
przedstawiciele wszystkich szkół Gminy 
Łącko. Organizatorami konkursu były p. 
Beata Wąchała i p. Cecylia Zbozień. Pa-
tronat nad konkursem objął wójt gminy 
– Jan Dziedzina. Celem konkursu była 
popularyzacja wiedzy o gminie, w któ-
rej mieszkamy, ukazanie elementów 
i cech środowiska lokalnego, poznanie 
historii i miejsc związanych z historią 
gminy, poznanie tradycji poszczegól-
nych sołectw, poznanie sylwetek cieka-
wych ludzi związanych z życiem gminy 
oraz umiejętność określenia położenia 
gminy na tle kraju, województwa i po-
wiatu. Komisja konkursowa w składzie: 
Bernadetta Wąchała-Gawełek, Elżbieta 
Majerska, Beata Wąchała, po dokona-
niu analizy i poprawy 20 testów wyłoni-
ła najlepszych uczestników. W czołówce 
znalazły się następujące osoby:
• I miejsce– Alicja Turek ZSP Kadcza
• II miejsce– Tomasz Duda ZSP 

Czarny Potok
• III miejsce– Justyna Mrówka SP 

Maszkowice

24 Wadomości Łąckie Nr 4/2019



Narodowe Czytanie 2019 w Szkole Podstawowej 
w Obidzy

Święto Szkoły

06 IX 2019 zgromadziliśmy się na 
kolejnej, już szóstej, odsłonie Narodo-
wego Czytania w naszej szkole.

Uroczystość zaszczycili swą obecno-
ścią zaproszeni goście, którzy zechcieli 
się włączyć do naszej akcji i uczestni-
czyć w naszym szkolnym Narodowym 
Czytaniu.

Gościliśmy więc Panią Lucynę Ci-
tak, dyrektora Samorządowego Cen-
trum Usług Wspólnych Gminy Łącko, 
która odczytała list Prezydenta RP, Pa-

nią Marię Słowik, radną Gminy Łącko, 
Pana Krzysztofa Kaweckiego, sołtysa 
naszej wsi oraz zarząd Rady Rodziców 
naszej szkoły: Panią Adelajdę Szczepa-
niak, Panią Krystynę Sajdak oraz Panią 
Elżbietę Tokarczyk.

Podczas tegorocznej odsłony akcji 
Narodowe Czytanie para prezydenc-
ka zaproponowała do czytania osiem 
nowel. W naszej szkole zaproszeni 
goście oraz przedstawiciele społecz-
ności uczniowskiej: Sylwia Sajdak, 

Klaudia Słowik, Martyna Latasiewicz, 
Kasia Grońska, Dominika Owsianka, 
Agnieszka Walkosz przeczytali nowelę 
Elizy Orzeszkowej „Dobra pani”.

Akcja Narodowe Czytanie ma na 
celu propagowanie czytelnictwa, zwró-
cenie uwagi na bogactwo polskiej lite-
ratury, potrzebę dbałości o polszczyznę 
oraz wzmacnianie poczucia wspólnej 
tożsamości.

Edyta Mysior, Dorota Bazielich

 Święto Szkoły dnia 08. 10. 2019 r. 
rozpoczęło się od wspólnego zaśpie-
wania pieśni turystycznej „Jak dobrze 
nam zdobywać góry”. Następnie prze-
wodniczący przypomniał krótki życio-
rys naszego Patrona, prof. Kazimierza 
Sosnowskiego. Kolejnym punktem 
naszego świętowania była wędrówka 
w stronę Dorochówki, która łączyła za-
żywanie ruchu

na świeżym powietrzu i oczywiście 
„kontemplowanie” pięknej, jesiennej 
przyrody.

Po dotarciu na miejsce, gdzie już 
czekali na nas Rodzice z pysznościa-
mi, rozpoczęliśmy biwakowanie. Było 

pieczenie kiełbasek na ognisku, gry 
i zabawy, a także Konkurs Piosenki 
Turystycznej. Czas nam upłynął szyb-
ko, na pewno długo zapamiętamy ten 
jesienny, słoneczny, październikowy 
dzień. Już czekamy na kolejne Święto 
Szkoły…… .

A oto wyniki konkursów:
Szkolny Konkurs  
Piosenki Turystycznej
• I m. – kl. III
• II m. – kl. II
• III m. – kl. VII
Szkolny Konkurs  
Wiedzy o Patronie Szkoły
kategoria klas IV – V

• I m. – Damian Basiaga i Jakub Li-
zoń kl. V

• II m. – Gabriela Łabuda i Natalia 
Botor kl. IV

• III m. – Kacper Kurzawa i Arka-
diusz Tokarczyk kl. V

kategoria klas VI – VIII
• I m. – Lucjan Basiaga i Artur Wierz-

bicki kl. VIII
• II m. – Ignacy Obrzud i Eryk Ja-

strząb kl. VII
• III m. – Klaudia Słowik i Sylwia Saj-

dak kl. VII

Dorota Bazielich, Edyta Mysior
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TRZY KORONY 
ZDOBYTE!

Góry się nie nudzą!!! Chodzenie 
po górach to świetna okazja 
do sprawdzenia swoich możli-

wości, a także przekraczania barier. 
W górach łatwo można się przekonać, 
że nasze ograniczenia to często tylko 
kwestia psychiki, a fizyczny zapas siły 
jest znacznie większy, niż może się 
wydawać. Pokonanie wewnętrznych 
ograniczeń, związanych z niewygodą 
i zmęczeniem, daje dużo frajdy i poma-
ga uwierzyć we własne siły.

 Patron naszej Szkoły, Kazimierz 
Sosnowski, powiedział: „W znajomo-
ści naszych gór nie dajmy się ubiec 
obcym…, idźmy tam, idźmy licznie”. 
Wierni jego słowom staramy się propa-
gować aktywny wypoczynek w górach. 
Uczniowie kl. V i VII już od wiosny 

wędrowali szlakami górskimi ze swo-
imi rodzicami, kolegami, koleżankami, 
zdobywając różne szczyty gór. W ten 
sposób zyskali punkty do Popularnej 
Odznaki Turystycznej. W dniu 17. 10. 
2019 r. uczniowie Ci wraz z opieku-
nami: p. Edytą Mysior, p. Dorotą Ba-
zielich, p. Krzysztofem Adamczykiem 
i przewodnikiem, p. J. Brajnerem, zdo-
byli szczyt Trzy Korony w Pieninach. 
Wędrowali przez przepiękny Wąwóz 

Szopczański, Przełęcz Szopka, aż na 
Trzy Korony. Stamtąd oglądali wspa-
niałe, jesienne krajobrazy. Następnie 
przez Górę Zamkową zeszli do Kro-
ścienka. Trasa wiodła żółtym i niebie-
skim szlakiem.

Wszyscy wrócili zmęczeni, ale 
szczęśliwi i upojeni wspaniałymi wido-
kami.

Dorota Bazielich, Edyta Mysior

CZYTELNICZY PAŹDZIERNIK  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OBIDZY

Październik to Międzynarodowy 
Miesiąc Bibliotek Szkolnych, dla-
tego w tym okresie

w naszej szkole odbyły się akcje 
promujące bibliotekę i czytelnictwo.

Od 09 października w bibliotece 
odbywa się kiermasz taniej książki pro-
wadzony

we współpracy z wydawnictwem 
Drugi Tom. Cieszy się on ogromnym 
zainteresowaniem wśród uczniów i ich 
rodziców.

 Na początku miesiąca zostały ogło-
szone dwa konkursy promujące czyta-
nie i bibliotekę szkolną. Uczniowie klas 
I-IV mieli za zadanie wykonać plakat 
„Najpiękniejsza okładka książkowa”, 
zaś uczniowie klas V-VIII przygotowy-

wali plakat tematyczny „Czytam – po-
lecam!”

W konkursie wzięło udział 31 osób: 
Magdalena Lizoń, Sylwia Sajdak, Lu-
cjan Basiaga, Klaudia Słowik, Anna To-
karczyk, Katarzyna Grońska, Damian 
Basiaga, Weronika Sopata ,Gabriela 
Słowik, Gabriela Łabuda, Agnieszka 
Walkosz, Ilona Tomasiak, Tomasz Po-
dosek, Bartłomiej Grzegorz Gomółka, 
Patrycja Szczepaniak, Krystian Lizoń, 
Rafał Pogwizd, Anna Walkowska, Ka-
rolina Łabuda, Szymon Biel, Miłosz 
Tomasiak, Natalia Botor, Wiktor Bo-
tor, Zuzanna Kozieńska, Natalia Łat-
ka, Grzegorz Sajdak, Adam Tokarczyk, 
Patrycja Lizoń, Julia Basiaga, Bartosz 
Kiklica, Bartosz Owsianka
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Zabawa andrzejkowa

25 X komisja w składzie p. W. Po-
ręba, p. Bazielich dokonała oceny prac 
konkursowych.

Zwycięzcy konkursu:
Grupa młodsza: 
• I miejsce – Adam Tokarczyk – kl. I
• II miejsce – Julia Basiaga – kl.I
• III miejsce – Bartosz Owsianka –  

kl. II
• wyróżnienie: Anna Walkowska –  

kl. II, Miłosz Tomasiak – kl. I
Grupa starsza:
• I miejsce – Damian Basiaga – kl.V
• II miejsce – Magdalena Lizoń – kl. VI
• III miejsce – Lucjan Basiaga –  

kl. VIII
• wyróżnienie: Katarzyna Grońska – 

kl. VI, Sylwia Sajdak – kl. VII
23 X został zorganizowany Szkolny 

Konkurs Recytatorski pt.: „Wśród pla-
net, planetek i gwiazd z Księciem z baj-
ki”, w którym wzięło udział 10 uczniów 
z klas V-VIII: Dominika Owsianka, 
Weronika Słowik, Damian Basiaga, 
Kacper Kurzawa, Magdalena Lizoń, 
Karolina Biel, Gabriela Słowik, Eryk 
Jastrząb, Natalia Podobińska, Lucjan 
Basiaga.

Recytatorzy przedstawili głosową 
interpretację wybranych przez siebie 
fragmentów „Małego Księcia”.

Komisja w składzie: p. W. Poręba, 
p. S. Owsianka, p. M. Gorczowski wy-
różniła:
• Magdalenę Lizoń – I miejsce
• Damiana Basiagę – II miejsce
• Kacpra Kurzawę – III miejsce

Uczniowie wyróżnieni w konkur-
sach otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i nagrody książkowe ufundowane przez 
Radę Rodziców.

Zwieńczeniem podjętych przez nas 
działań była akcja „Noc w bibliotece”, 
która odbyła się 25/26 X. W naszej szko-
le ta akcja odbyła się po raz drugi. Brali 
w niej udział uczniowie klas V-VI-VII, 
nad którymi opiekę sprawowały wy-
chowawczynie (E. Mysior – polonista, 
bibliotekarz, D. Bazielich – polonista, 
historyk, S. Owsianka – matematyk).

Podobnie jak w roku ubiegłym spo-
tkanie rozpoczęło się od wspólnego 
czytania w bibliotece szkolnej – tym 
razem opiekunki wybrały książkę „Ta-
jemnica biblioteki”. Później był czas na 
zabawy w grupach i kolację, po której 
już bawiliśmy się wspólnie. Został prze-
prowadzony konkurs „Kto uważnie słu-
chał?”, następnie uczniowie popisywali 
się talentem poetyckim, uczestnicząc 
w zabawie „wierszykowanie”, na koniec 
odbyła się zabawa „wędrująca skrzyn-

ka zadań”. We wszystkich działaniach 
uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli, 
znakomicie się przy tym bawiąc. Około 
godziny 00. 30 ci, którzy byli zmęczeni, 
mogli się udać na zasłużony odpoczy-
nek, zaś wytrwali – oglądali film „Był 
sobie pies”. Pozorna cisza nocna na-
stała dopiero około godziny 3.00, za 
to ranek rozpoczął się wcześnie, bo już 
o 6.30 pierwsi uczniowie udali się na 
poranną toaletę. Potem szybkie śnia-
danie i ciepła herbata, uporządkowanie 
szkolnych pomieszczeń i przywitanie 
się ze stęsknionymi rodzicami. Szkolna 
noc biblioteczna po raz kolejny okazała 
się strzałem w dziesiątkę.

 Edyta Mysior, Dorota Bazielich

Dzieci z klasy 0 i I zabawę andrzej-
kową świętowały na sali zabaw 
w Nibylandii w Łącku. Na samym 

początku dzieciaki zostały mile przy-
witane przez właścicielkę panią Beatę 
Sajdak. Następnie udały się na salę za-
baw aby mile spędzić czas na wspólnej 
zabawie w dobrym towarzystwie przy-
jaciół. Nie obyło się również bez cieka-
wych wróżb andrzejkowych. Uczestni-
czyliśmy także w zajęciach tanecznych 
i zabawach ruchowych prowadzonych 
przez animatorkę zabaw. Na koniec za-
bawy otrzymaliśmy słodki poczęstunek 
i napoje. Było naprawdę super!
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Od listopada prowadzę we współ-
pracy z bibliotekarzem szkolnym p. 
Edytą Mysior akcję pt. „Poczytam Ci 
przyjacielu”. W każdą środę na długiej 
przerwie uczennice klasy VI i VII że 
Szkoły Podstawowej w Obidzy czytają 
przedszkolakom wybrane książeczki. 
Akcja ma na celu wzbudzenia zain-
teresowań czytelniczych wśród naj-
młodszych, oraz zachęcenie dzieci do 
poznawania świata bajek. Głośne czy-
tanie ciekawych książeczek to nie tylko 
poznawanie ich treści, ale również miłe 
chwile spędzone w towarzystwie star-
szych koleżanek.

W minionym tygodniu przedszkola-
ki wysłuchały prelekcji na temat zdro-
wego odżywiania. Następnie zabraliśmy 
się do wykonania plakatu pt. „Zdrowo 
jemy”. W ramach praktyki dzieci same 
przygotowały zdrowe i kolorowe śniada-
nie oraz przekąski owocowe.

Małgorzata Mrówka

I Regionalny Turniej Rugby w Zarzeczu
10 października mogliśmy być świadkami historycznej 

chwili dla Zarzecza – dzieci i młodzież ze szkół podstawo-
wych wzięła udział w I Regionalnym Turnieju Rugby TAG 
„Tłocznia Maurer CUP”. Świetna zabawa okraszona mię-
dzyszkolną rywalizacją najmłodszych rugbistów sprawia, że 
widzimy tę dyscyplinę w zupełnie innym obliczu.

W turnieju wzięło udział szkoły: SP Zarzecze, SP Łącko, 
SP37 Kraków, SP 103 Kraków, SP Prusy, SP 20 Nowy Sącz 
(w sumie aż 110 uczestników!) w kategoriach osobnych dla 
klas IV,V i VI. W sportowej walce w swoich kategoriach zwy-
ciężyły: Szkoła Podstawowa nr 20 z Nowego Sącza. Zwycięz-
com serdecznie gratulujemy! Niemniej ważne są też inne 
fakty...

Wprowadzane dopiero od niedawna w szkołach TAGi – 
bezkontaktowa odmiana rugby – zaczynają zbierać swoje 
żniwa. Gołym okiem widać, że dzieci szybko przyswajają ko-
lejne zasady i umiejętności, szybko przenosząc je na boiska...

Cieszę się z ilości uczestników i pięknej pogody, która po-
zwoliła na sprawne przeprowadzenie zawodów. Na pochwałę 
zasługują widowiskowe akcje zespołowe, po których widać, 
że duch rugby wszedł do szkół w naszym regionie – powie-
dział po turnieju Jacek Konstanty, organizator turnieju z SP 
Zarzecze.

Po zadowoleniu uczestników, ale też ich opiekunów i or-
ganizatorów można stwierdzić, że wszystko zmierza w odpo-
wiednim kierunku. Najważniejsze, że rugby spodobało się 

dzieciom i być może już w następnym turnieju liczba uczest-
ników co najmniej się podwoi. Jednak krok milowy w rozwo-
ju dyscypliny w regionie został zrobiony!

Organizatorzy turnieju Szkoła Podstawowa 
w Zarzeczu pragnie podziękować partnerom i spon-
sorom turnieju: Tłoczni Maurer, Radzie Rodziców 
przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu, OSP Zarze-
cze, Biało-Czarni Rugby Club Nowy Sącz, Nowa-
-Huta Rugby Club Kraków, Owoc Łącki, Gminnej 
Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Łącku, Stelli 
Klliner-Hadelce.-Regionalny oficer rugby Tag.
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Podsumowanie działalności Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów z Koła nr 5 w Łącku

Nowy sezon turystyczny i piel-
grzymkowy rozpoczęliśmy od 
Lichenia. Przyjechaliśmy do 

Pani Licheńskiej, aby podziękować za 
miniony rok i zawierzyć jej swoje spra-
wy, troski i kłopoty.

Odbyliśmy Drogę Krzyżową w La-
sku Grąblińskim, w którym Matka Boża 
objawiła się po raz pierwszy pasterzowi 
Mikołajowi. W drodze powrotnej byli-
śmy na Jasnej Górze w Częstochowie.

Drugą naszą wycieczką był wyjazd 
w Bieszczady. Zwiedziliśmy pustelnię 
św. Jana z Dukli, klasztor sióstr naza-
retanek w Komańczy, w którym znaj-
duje się izba pamięci internowania 
księdza kardynała Stefana Wyszyńskie-
go. Mieliśmy również okazję zobaczyć 
proces wypalania węgla drzewnego, co 

jest ciężką i mozolną pracą. Końcową 
atrakcją był przejazd 10-kilometrowej 
trasy bryczkami, po którym degusto-
waliśmy „czarcie żarcie”.

Miło również spędziliśmy czas 
w trakcie ogniska nad naszym Dunaj-
cem, w trakcie którego piekliśmy kieł-
baski, a że pogoda nam dopisała, więc 
byliśmy bardzo zadowoleni.

W miesiącu wrześniu wybraliśmy 
się do Ojcowa, tam zwiedziliśmy zamek 
oraz zobaczyliśmy wspaniałą Maczugę 
Herkulesa. Bardzo ciekawa, warta zo-
baczenia, była również Grota Łokietka.

Jak co roku w listopadzie organizu-
jemy dwudniową wycieczkę do kopalni 
soli w Bochni. W programie był zjazd 
do kopalni, jej zwiedzanie, pyszna ko-
lacja i wspólne biesiadowanie przy 

muzyce i śpiewie. W drodze do kopal-
ni byliśmy w sanktuarium św. Stani-
sława w Szczepanowie, gdzie znajduje 
się cudowne źródełko, z którego mo-
gliśmy napić się tej wody, jak również 
zabrać ją do domu. Zwiedziliśmy rów-
nież sanktuarium maryjne w Porąbce 
Uszewskiej, wzniesione na wzgórzu, 
wzorowane na sanktuarium z Lourdes 
we Francji, gdzie Matka Boża objawiła 
się Bernadecie.

Raz w miesiącu organizujemy rów-
nież wyjazdy na Chochołowskie Termy, 
w których emeryci chętnie biorą udział. 
W każdy czwartek możemy się spotkać 
w naszej siedzibie Związku, mile spę-
dzić czas przy ciastku, kawie lub her-
bacie.

Krystyna Rozmus

JAK MAŁY JON NIE USŁOCHNOŁ KANONIKA 
ONI SWOJE BABY I POSED W ZODUSKI WŁOCYĆ 
GAŁOZIE Z LASA

Downi ludzie gaduwali, ze kiej 
przychodziuła Wilijo to trza 
boło uwazuwać od somego 

rona jak sie ino łocy łotwarło az do 
wiecerze, zeby wszystko robić tak 
jak Pon Bog przykozoł, bo jak sie co 
nie podarzoło to tyz taki boł cały rok. 
Tak wej we Wilijo kazdo baba, chłop 
z wielkom troskom zagoniali, zeby 
zaś wszystko boło na swoim miejscu, 
zeby Boze broj sie nie powadzic, nie 
powiedzieć drugiomu cłowiekowi co 
przykrego, cegosi nie przewrocić, na 
cymsi sie nie utchnoć, cegosi nie zwa-
lić. Zeby casomi jaki kosycek na łeb 
nie spod bo to miało wrozyć, ze bedo 
jabka spaduwały z drzew i śliwy, i gru-

ski, a i ze cejniajakie stropionia bedo 
sie na łeb zwolać. Cebrzyki do pojo-
nio bydła musiały być cyściutkie, bo 
kiejby we Wilijo bydło nie kciało z nik 
pić, to i bez cały rok, no a bez to mo-
gło by być ladace, chude, jałowe, a łod 
takiego to ni ma mlyka. Baby cyściuły 
popiołom i łoctom gorki, zeby casomi 
co nie przywarło, nie przypoliuło sie, 
a juz niek Pon Bog broni zeby we Wi-
lio pożycyć jaki babie jojek nawet kiej 
by ik zbywało. Barz sie tego wystrzy-
gały młode gosposie co to niedowno 
sie wydały, bo to wrozoło, ze nie bedo 
miały dzieci. Dzieciarnia musiała 
uwazuwać, zeby co nie zwyrobiać i nie 
dostać lejtow, bo tak by boło bez cały 

rok, a ze łod rona az do wiecerze boł 
post to tyz burcało w brzuchak przeło-
kropnie. W gorkak na blase gotuwała 
sie kapusta, groch, grzyby do zuru i to 
co gospodyni mogła uryktuwać: u jen-
nych bogaci u innych biydni. Chodo-
cyska jak przynosili drzewo do pieca 
to ino popatruwali zeby ik kto nie spo-
strzyg i to kojsi ziomnioka chycili, to 
poro grochow byle ino cosi połknoć, 
a jak juz ik przychycili, to prali koj 
popadło i cym popadło, a starzy wtej 
im gaduwali tak: we wilijo dzieci bijo, 
za piec kłado jeś nie dadzo. Tak to wej 
cego by sie nie chycić to Wilio boła ło-
kroponie wozno, a ludzie barz mocno 
wierzyli w te wilijne przestrogi.
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U Małego Jona Spod Brzegu boło 
siedmioro dzieciarnie; mało chałpi-
na, stodołka ze stajonkom pod jennom 
szczechom, a za nimi kawołek pola pod 
łozimino i ziomnioki, krowa zywicielka, 
poro kur no i kupa trusi bo Jon barz 
lubioł ich chować to tyz za stodołkom 
stoły budy, a nawet w stajonce boła 
mało grodka po to by na zimo kłotne 
somice i te z młodymi nie pomarzły na 
polu. Niedaleko snuł sie potocek i jakie-
si charce: poro łolsyn, grabina, głogi no 
i trowska, zielska cejniejakie to tyz boło 
co trusiom dawać jeś, no bo trowa boła 
dlo krowy. Jon hondluwoł trusiomi, 
wymionioł z innymi chłopomi nawet 
wypłocoł dromniejse roboty, a mioł do 
tego dryg tak ze syroko daleko gaduwali, 
ze jak sie wymioniuło somico u Jona to 
sie zawse podarzoło. Skłory sprzedawoł 
Zydowi, a i casomi kuśniyrz zrobiuł jaki 
kołniyrz albo copko na zimo tak ze gaz-
duwali jak mogli łoboje z babom zeby 
dzieciarnia nie przymiyrała głodom.

Honusia Jonowa boła dromno ba-
bina zachukono, bo wiecnie ino robota 
i robota. Jak miała dziesioć rokow to po-
sła na słozbo i tak całe dziecinne lata i za 
ponny poniewiyrała sie po gazdoskik 
majotkak, ale nigdy nie narzykała i sta-
le gaduwała; kiej Bozia doł dwoje zdro-
wych rok do roboty to trza za nie dzio-
kuwać bo zawse tymi zdrowymi rokomi 
cosi uzagoniom. To tyz od roboty do 
roboty, jak nie po słozbak to po łodrob-
kak albo na swoi cupawinie. Spokojno 
boła dobro baba, a do tego barz ciesoły 
jo śpasy, a najbardzi to lubiuła cosi wy-
psocić swojomu Jonowi co to gaduwali 
na niego Mały tomu, ze boł rzecywiście 
mały, ale za to raźny, na roboto zawzio-
ty, jak se co umyśloł to nie boło zmiłuj. 
Kojsi przed somom Wilijom paskunnie 
boło na polu: psica, wiater, śniyg, kur-
niawa to tyz zywego ducha nie boło wi-
dać. Ludziska siedzieli w chałpak i cosi 
ta dudrali, a to kosyki naprawiali, baby 
pletły swetry, rokawice, dzieciarnia zaś 
siedziała poskulono cichutko, zeby ta 
co nie kozali zrobić. Honusia pomoła 
z dzipiotomi gorki i miski, zeby rono jak 
nastonie Wilijo boło mni roboty. Pod 
blachom sie nie poliuło bo po połniu to 
zawse wygasło jaz do wiecerze, to tyz 
Jon lubioł łokropnie siaduwać jak mioł 
cas na ty ciepły blase. Tak tyz boło i tym 
razom: siod se wzioł fajko, z kapciucha 
napchoł tabaki i kurzoł az ciomno boło 
w cały chałpie.

 – Jeeeee poset byś przed chałpo, 
siod na progu i tom kurzoł, a nie tu w ty 
ciasnocie az w krztoniak zatyko – doga-
duwała mu Honusia. Jon boł popadyjo 
tak tyz sie zgniwoł i godo: – Cooooooooo 
tyz ta jesce, bedzies mnie w tako psico 
z chałpy wygoniała? Jeeeeeee widzie-
liście ludzie zeby jo se ni mog w swoi 

chałpie zakurzyć! Znalazła sie hoj wielgo 
poni co to jo tabaka dusi – łod kiedy ześ 
tako delikatno ? Siedzioł dali na ty blase 
i kurzoł, a Honusi zaroz cosi kojsi zacoło 
po głowie łazić co by tu Jonowi zrobić 
jako psoto. Godo mu tak: – Jasiek zaś 
jutro to zeby cie koj diabli nie nosili jak 
łojskiego roku bo wiys jutro Wilijo, a jak 
cie rok tomu diabli przechleptali we Wi-
lio toś bez cały rok chodziuł stale łofu-
cony, a i dzisiok ześ nie lepsy. – Ty mi 
tu nie wypominoj bo dobrze wiys comu 
zem w Wilio zloz z pościele łofucony, 
ale wy baby to umiycie chłopa zrusać. 
– Aaaaaa bo wom to ino jenno w głowie 
– godo mu Honusia – a po tym co? Je-
sce jenna goba do miski, a juz siedmioro 
w ty ciasnocie sie gniyździ.

Jonowi coroz bardzi zacoło gu-
lom siepać, wytrzepoł z fajki popioł, 
napchoł zaś tabaki i zaś zacoł kurzyć. 
Honusia popatruwała na chłopa spod 
coła, podśmiychuwała sie po kryjomu 
i dali ze zygo do niego. – A pomiytos 
jak zem ci godała zebyś w zoduski nie 
sed w krzoki po gałozie? – Coooo mi 
tu bedzies przypominała, poset zem bo 
mi Garłoc powiedział, ze jak ik nie wy-
zbiyrom to do komu innomu, to co zem 
mioł zrobić? – Ale w zoduski ci nikto 
nie kazuwoł łazić po krzokak, bo jak 
gaduwała momusia nieborzycka wtedy 
mozna spotkać jako zatracono duso i jo 
ci tyz godała, zebyś nie sed ale ty prze-
cioz musis zawse postawić na swoim no 
to ześ postawiuł.

Garłoc mioł kupa lasu i jak mu chło-
py pumogały przy ścince to za to mogły 
se pozbiyrać gałozie ze smreków i jedlic, 
a i po poro wiyrchow na łostrewki. Przy-
warło do niego garłoc bo doś ze łokrop-
nie głośno godoł to jesce tak bulcoł przy 
tym, a wszystko bez to ze mioł wole na 
syji, a juz jak sie udar na kogo albo na 
co to sie widziało kiejby indora usłysoł.

Z tymi zoduskomi boło tak: Jon 
z Honusiom i z dzieciarniom łobeśli 
rono do kościoła, na smotorz i wrocili 
sie do chałpy, a ze kanonik prosiuł z ko-
zonice zeby przy zoduskach zonnych 
cioskich a niepotrzemnych robot nie 
robić, totyz Jon parzocka łaziuł z kąta 
w kąt bo go mierziało tak siedzieć i nic 
nie robić az godo do Honusie: – Wiys 
pódo w krzoki to pościogom te gałozie 
na jenno kupo bo to robilimy to ścinko 
w rozmajtyk miejsca, to se zwleko ku 
drodze i wolniejsym casom pozwlykom 
pomału ku chałpie. – Posiedź ze na ryj-
ci w chałpie co nie swysołeś co kanonik 
dzisiok godoł? – Jeeeee przecio to nie 
ciosko robota to grzychu ni ma, a nie 
bedo sie śpiesoł, piyknie na polu sło-
necko grzeje to do wiecora se pozwly-
kom. – No to gnojze gnoj jak juz tak 
kces, bedzie kwila spokoju nie bedzies 
łaziuł i momroł poza usomi.

Wzioł siykiyrko tako nieduzo, po-
wrozek i poset w krzoki tom gdzie robili 
ścinko no i zacoł pomału zwlykać gało-
zie blizy drogi. Doś sie mu to robiło bo 
Jon do roboty mioł dryg i jak juz skojcoł 
tak se myśli: – Nody piyknie to posło, 
a słonko jesce wysoko. Przypomnioł se 
jak mu garłoc łobiecoł, ze jak by kcioł to 
moze pozbiyrać jesce te dromne i suche 
gałozie co łojskiego roku zostały po ścin-
ce, bo jego dzieciarnia (łod garłoca) nie 
wyzbiyrała, a jesce rozwlekła po całyk 
krzokak no ale jak to gazdoskie dzie-
ciska rozbisurmonine, za barz sie im 
nie kciałoto to tyz zrobili na sermater. 
Tak tyz se umyśloł i zacoł zbiyrać, a to 
tu gałozka, tom gałozka i tak se myśloł: 
– Ej te psiekrwie jenne tyle sie marnu-
je polonio i to jesce suche. Sed zbiyroł 
składoł na kupki i dali, i dali, i dali w las, 
az sie łopomiytoł, przystonoł i se myśli: 
– A gdzies jo to zaset ? Zeby boło jesce 
lepi to zauwozoł, ze zacyno sie ściom-
niać. Strach go łoblecioł, bo niby wie-
dzioł gdzie jes ale tak nie cołkom. My-
śli se: – Jeeee przecio zyjdo na doł ku 
potockowi, a tom jes ściyzka do chałpy. 
No i zacoł schodzić, ale nie barz mu sie 
to widziało bo schodziuł coroz nizy, a las 
coroz bardzi gosty i ciyrnie jakiesi i takie 
jakiesi dziwne to wszystko.

 Az tu naroz usłysoł końkie rzonie, 
ale łokropnie ździorne, za kwilo zaś wy-
cie i charconie wilkow kiejby cało wata-
ha na niego sła i zaś rzonie i jakiesi dar-
cia wniebogłosy, chichot przeraźliwy, ze 
ciyrpła skłora na grzbiecie. Przystonoł 
Jon na kwilo i wtedy se przypomnioł jak 
starzy ludzie łopowiadali zeby sie wy-
strzygać i nie chodzić w jenno miejsce 
co go nazywali tatarskim jarom, bo tom 
sie łokropne rzecy dzioły i ze tom stra-
sy. Przekazuwali se z dziada pradziada, 
ze przed wiekomi kiej Tatary rabuwali, 
morduwali, polili naokoło wioski i bra-
li w jasyr wszyskik kto used z zyciom, 
wydarzoło sie cosi łokropnego. Jennego 
razu rozłozyli sie na noc nad tom pary-
jom, a tyk co zabrali do niewole zegnali 
w doł i tom sie na nik mścili. Podomno 
zywcom łobdarli ze skory śtyrek dwor-
skik chodokow i łowiesili na drzewak 
na doł głowomi, złonacyli kupo dziywek 
i cejniejakie inne ciyrpionia ludziom za-
dawali tak, ze lamont strasny swychać 
boło daleko. Wyswysały to wilki i w nocy 
całymi watahomi napadły na tyk nie-
borokow i na Tatarow. Porozdziyrały 
ludzi i konie tak, ze tulmut zrobiuł sie 
łokropny. Za jakisi cas łopowiadała ło 
tyk łokropnościak jenna dziywka co to 
usła z zyciom z tego piekła. Tatar porwoł 
jo i przerzuciuł przez kojski grzbiet i tak 
uciekoł przed wilkomi. Te gnały za nim 
i juz zacoły sarpać zobiskomi kojski zod 
choć proł kopytomi ile wlazło to nie fol-
guwały i kiej sie widziało ze ik dopanno 
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wtej ton Tatar cisnoł dziywko wilkom ale 
jakimsi cudom łony tego nie uwidziały 
i dali, ze hajda za nim. Biydula w całym 
tym niescościu ztocoła sie kojsi w jakie-
si charce i tom z dusom na romioniu, 
zmarznioto na kłoś, potargono, zekrwa-
wiono przecupiała do rona.

Jon wtedy dopiero se wspomnioł ło 
kanonikowyk i Honusinyk przestrogak 
i ło tym, ze do tatarskiego jaru nikto nie 
chodziuł som, a juz broj Boze w nocy 
i ło tym jak starzy przykazuwali, zeby 
go syroko łobchodzić. Przezegnoł sie 
i zacoł gnać na łoślep ale te łokrop-
ne wycia i darcia gnały za nim. Naroz 
pocuł ze mo połno w gaciak. Dopod go 
taki strach, ze jak lecioł przez te krzocy-
ska to sie mu widziało, ze nogomi wcale 
ziomie nie dotyko. Jak dłogo gnoł som 
nie wiy bo jak nogle pocuł wodo pod 

nogomi, to łoprzytomnioł i uwidzioł, 
ze jes w potocku przy chałpie. Stonoł 
i nasłuchuje ale nic, cichusiojko ino 
psy casomi kojsi scekno, a tak to oni 
wycio, oni darcio oni rzonio koni nie 
swychać i juz mioł sorgnoć do chałpy 
ale se wtoncos roz dwa przypomnioł, ze 
przecio taki do chałpy nie wlezie bo do-
piyyyyyyyro by sie baba hyrała z niego.

I tak to Honusia przegaduwała sie 
z Jonom, a pomału ryktuwała pod bla-
chom rozpolko. Zapoliuła, dołozoła 
suchyk gałozi tyk co ich Jon w zoduski 
zwłocoł i dali ze sie go dopytuje. – Ja-
siek, a pomiytos jak ześ w zoduski do 
miesiocka siasztoł gacie w potocku? Jak 
ześ zza pazuchy wyciogoł gałozki jedli-
ny i ciyrnie? Jak ci kudły na łepie zesi-
wiały? – Tyyyyyyy babo, przestoj mnie 
droźnić, bo jak hipno zaroz do ciebie, to 

przestonies gdokać. No i hipnoł, bo pod 
blachom juz sie tak rozpoliuło, ze Jona 
spiekło w rijć. Wydar w pole, czasnoł ze 
złości drzwiomi az wopno pospaduwało 
i posed przyziyrać. Honusia zaśmiywa-
ła sie do rozpuku i wzioła sie ryktuwać 
cosi głonniejsego na wiecerzo, roz zeby 
przed Wilijom ponapychać brzuchy, 
a bardzi bez to co by jakosi na wiecor 
przed sponiom udobruchać Jona.

I tak to dłogo ludziska łopowiadali 
jak to Mały Jon nie usłochnoł oni kano-
nika, oni swoje baby i poset w zoduski 
do lasa włocyć gałozie. Jak go w tym 
lesie tak cosi wystrogało, ze łosiwioł, 
narobiuł w gacie i z tego wszystkiego 
musioł ik po kryjomu przed babom 
siasztać w potocku.

 Marek Lipień

Znaczenie słów i zwrotów:

– Wilijo– Wgilia Bożego Nrodzenia
– do wiecerze – do uroczystej wie-

czerzy wigilijnej, a również w zna-
czeniu– do kolacji

– zagoniali – starali się
– ceiniejakie stropionia – przeróżne 

złe zdarzenia
– cebrzyki – drewniane naczynia do 

pojenia bydła
– na blase – blacha w starych kuch-

niach służyła do gotowania po-
dobnie jak obecnie płyta induk-
cyjna

– chodocyska – chłopcy
– kupa trusi – bardzo dużo królików
– pola pod łozimino – ziemia pod 

zboże wysiewane jesienią
– mało grodka – mały chlewik
– snuł sie potocek – płynął potok
– zachukono – zapracowana

– cosi uzagoniom – zapracuję, zdo-
będę środki do życia

– cupawina – bardzo małe gospo-
darstwo często w niedogodnym 
terenie

– śpasy – żarty, figle, psoty
– raźny – sprawny, szybki
– cosi ta dudrali – coś robili
– z kapciucha – ze specjalnego wor-

ka na tytoń
– napchoł tabaki – nabił tytoniu do 

fajki
– popadyjo – narwaniec, nerwus
– łojskiego roku – w zeszłym roku
– diabli przechleptali – coś spowo-

dowało złe wręcz nie do wytrzyma-
nia zachowanie, samopoczucie

– chłopa zrusać – zdenerwować męża
– zacoło gulom siepać – zaczęło do-

prowadzać do złości
– zygo do niego – dokucza mu, de-

nerwuje go

– zatracono dusa – zabłąkana, potę-
piona dusza – coś strasznego

– wiyrchow na łostrewki – wierz-
chołków na ostrwie, które służyły 
do suszenia siana

– parzocka – niecierpliwy, podeks-
cytowany

– mierziało – denerwowało
– powrozek – cienki sznur
– mioł dryg – miał zmysł, zapał
– ździorne – straszne, upiorne
– złonacyli kupo dziywek – zgwałcili 

bardzo dużo młodych dziewczyn
– hyrała sie – zanosiła się śmiechem
– siasztoł gacie – prał, płukał kaleso-

ny
– wydar w pole – z impetem wybiegł 

z domu 
– cosi głonniejsego – coś lepszego 
– cosi wystrogało – coś wystraszyło 

Sierpień 2019

Seminarium „Poznaj Górala spoza Podhala”

7 grudnia w hotelu Perła Południa 
w Rytrze odbyło się pierwsze z semi-
nariów podsumowujących projekt 
"Odkrywanie skarbów dziedzictwa po-
łudniowej Małopolski", realizowany 
również przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Łącku. Głównym tematem były 
zwyczaje świąteczne w różnych góral-
skich regionach.

Zobaczyliśmy z bliska wyrabiane 
przez Górali Nadpopradzkich furmań-
skie rękawice, oglądaliśmy rekonstruk-

cję zagórzańskiej szopki z pajtokami, 
dowiedzieliśmy się, jak wyglądało na 
Spiszu chodzenie z Betleyemkiem oraz 
odkryliśmy szopki i zwyczaje bożo-
narodzeniowe towarzyszące Góralom 
Białym. Prezentację na temat tych 
ostatnich zaprezentowała Bernadet-
ta Wąchała-Gawełek, zaś swoją pracę 
konkursową nagrodzoną pierwszym 
miejscem zatytułowaną „Z szopką” od-
czytał Łukasz Setlak. 

Uzupełnieniem góralskiej części 
była prezentacja wyników badań po-
święconych Góralom Nadpopradzkim. 
Duet naukowców, dr Łukasz Sochacki 
(Instytut Etnologii i Antropologii Kul-
turowej Uniwersytetu Jagiellońskiego) 
wraz z dr Agnieszką Bednarek-Boh-
dziewicz (Uniwersytet Gdański) przez 
ostatnie miesiące przeprowadzili dzie-
siątki rozmów z tą góralską grupą oraz 

skrupulatnie analizowali materiały 
źródłowe. 

Seminarium zakończyło się panelem 
dyskusyjnym „Jak wykorzystać góral-
skie skarby do rozwoju edukacji regio-
nalnej, turystyki i przedsiębiorczości". 

Dzięki temu spotkaniu można było 
poznać następujące góralskie grupy et-
nograficzne: Górali Nadpopradzkich, 
Spiskich, Zagórzańskich i Białych. 

Kolejne seminarium odbędzie się 
w lutym w Łącku. 

fot. Tomasz Łakoma
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Kolejnym projektem realizowanym przez stowarzyszenie jest zadanie pn. „Z muzyką przez pokolenia…”. 1 października 
w Muzeum Armii Krajowej miało miejsce rozdanie promes w ramach programu Małopolskie Orkiestry Dęte 2019, gdyż po-
wyższe zadanie jest realizowane w ramach właśnie tego programu. W ramach zadania Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto 
koncertowała dla mieszkańców z okazji Narodowego Święta Niepodległości, a ze środków finansowych zostanie zakupiony 
instrument (trąbka) oraz wydany folder orkiestrowy.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Warto również zaznaczyć, że w roku 2019 
stowarzyszenie zrealizowało ogółem osiem 
zadań (łącznie z wymienionymi powyżej), 
a są to: Gminny Dzień Kobiet, 50. Roczni-
ca śmierci Tadeusza Moryto, Gminny Dzień 
Działacza Kultury, Akcja Profilaktyczna „Żyj 
radośnie”, Wydanie książki „Przemalowani” 
– przy wsparciu finansowym Gminy Łącko, 
Święto Kwitnącej Jabłoni – przy wsparciu 
finansowym Powiatu Nowosądeckiego i Wo-
jewództwa Małopolskiego.

Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej

Stowarzyszenie Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej zakończyło realizację projektu pn. Nasza tożsamość” – warsz-
taty regionalne oraz zakup strojów dla Zespołu Regionalnego „Jazowiaczek”.

W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone warsztaty z muzyki, śpiewu i tańca regionalnego dla najmłod-
szych członków jazowskiej społeczności, aby uświadomić im niezwykle istotna rolę własnej kultury i przynależności regional-
nej. Warsztaty te odbywały się w Szkole Podstawowej w Jazowsku, a prowadzone były przez Wandę Talarczyk i Mirosława 
Hejmeja. Zadanie to oprócz działań warsztatowych, objęło również zorganizowanie występów zespołu. Na występy zespołu 
koniecznym był zakup stosownych strojów regionalnych. W występie wieńczącym zadania uczestniczyli również dorośli – 
rodzice i dziadkowie dzieci, przedstawiciele społeczności lokalnej, dla których zaprezentowane zostały umiejętności nabyte 
w trakcie warsztatów dzieci i młodzieży z zespołu „Jazowiaczek”.
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Amatorska Liga Futsalu w sezonie 2019/2020

W Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbywa się Ama-
torska Liga Futsalu. Rozgrywki rozpoczęły się 24 listopada 2019 
r. i trwać będą do 2 lutego 2020 r. Warunki wystąpienia w zawo-
dach były takie same jak rok temu tzn. ukończenie 16 lat i zgło-
szenie drużyny do 20 listopada 2019 r. W tym roku udział bierze 
10 drużyn. Po trzech kolejkach liderem jest Drink Team. Naj-
skuteczniejszym graczem tej kolejki był Karol Klimek z Olimp 
Team, który zdobył 5 bramek. To początek rozgrywek, a emocje 
podczas meczów są ogromne.

Zapraszamy wszystkich do Hali Widowiskowo – Sportowej 
w Łącku. Zapewniamy dobrą zabawę, sportową rywalizację oraz 
walkę do ostatniego gwizdka sędziego.

D.S.

Międzynarodowe Pokazy  
Sztuk Walki BUDO-BUSHI 2019

7 grudnia 2019 roku w Hali Widowiskowo – Sportowej w Łąc-
ku odbyła się już ósma Gala Budo Bushi. Organizatorem imprezy 
był Pan Stanisław Majchrzak reprezentujący Stowarzyszenie Samo-
obrony Sztuk Walki (International Self Defense Association) wraz 
z innymi organizacjami. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy 
Łącko i Starosta Nowosądecki. Gala rozpoczęła się od przeprowa-
dzenia seminarium i egzaminów na stopień DAN. O godz. 17:00 od-
były się główne pokazy mistrzów ju jitsu, aikido, karate i wszelkich 
odmian sztuki walki, którzy zaprezentowali bicie rekordu w rozbi-
ciach, testy mieczy i organizmu oraz techniki powietrzne.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców 
Gminy Łącko oraz przybyłych gości.

D.S.
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Zakończenie Ligi Oldbojów
28 października 2019 r. odbyła się ostatnia kolejka Ligi 

Oldbojów o puchar Wójta Gminy Łącko. Mistrzem tegorocz-
nych rozgrywek zostali Oldboje Woj – Tom Łącko.

Przed ostatnią kolejką piłkarze Woj-Tomu mieli dwa 
punkty przewagi nad drużyną Gorc Ochotnica i 9 punktów 
nad drużyną Oldbojów Jazowsko.

Ostatnia kolejka zapowiadała się bardzo ciekawie, po-
nieważ do końca mogliśmy obserwować rywalizację mię-
dzy drużynami. Jednakże piłkarze Oldbojów Woj – Tomu 
bardzo wysoko postawili w tym dniu poprzeczkę i pokonali 
rywali nie przegrywając ani jednego spotkania. Podczas spo-
tkań strzelili 17 goli i stracili tylko trzy gole. Tym samym za-
pewnili sobie tytuł mistrza ligi.

Po zmaganiach sportowych odbyła się uroczystość pod-
sumowująca ligę. Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątko-
we puchary i medale, przyznano również nagrodę specjalną 
dla najlepszego bramkarza ligi, którą otrzymał zawodnik 
Oldbojów Łącko Piotr Chronowski, a najlepszym zawodni-
kiem wybrano Matusza Polak z drużyny Gorc Ochotnica. Te-
raz nasza liga Oldbojów przenosi się do Hali Widowiskowo 
– Sportowej, gdzie będzie można oglądać zmagania naszych 
Oldbojów.

D.S. 

Sezon rowerowy zakończony
Od maja 2019r. można było wypo-

życzyć rowery w Hali Widowiskowo-
-Sportowej w Łącku.  Cieszy nas fakt, 
że wypożyczalnia rowerów sprawdza 
się doskonale. Od momentu otwarcia 
czyli w ciągu jednego miesiąca wypo-
życzyliśmy 136 rowerów,a w paździer-
niku suma ta wzrosła do 400 rowerów. 

Podsumowując, można powiedzieć, 
że wypożyczalnia rowerów to strzał 
w dziesiątkę. Wszystkich, którzy chcie-
liby aktywnie spędzić czas zapraszamy 
już w marcu ;-) 

D.S. 
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ELIMINACJE DO  MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO STRAŻY POŻARNEJ

W dniu 7 listopada w Hali Widowi-
skowo-Sportowej w Łącku odbyły się 
ELIMINACJE DO XI MISTRZOSTW 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
STRAŻY POŻARNEJ. Do rywalizacji 
przystąpiły 4 jednostki Państwowej 
Straży Pożarnej z terenu nowosądec-
kiego :
– Nowy Sącz
– Gorlice
– Dąbrowa Górnicza
– Proszowice

Po uroczystym otwarciu eliminacji 
przez Zastępcę Komendanta PSP Nowy 
Sącz – pana Pawła Motykę oraz nasze-
go Wójta pana Jana Dziedzinę druży-
ny przystąpiły do rywalizacji. Ekipa 
z Nowego Sącza okazała się najlepsza. 
Pewnie i wysoko wygrywała swoje 
spotkania, które dały im kwalifikacje 
do MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO STRAŻY POŻAR-
NEJ.

Warto dodać, że w drużynie straży 
pożarnej z Nowego Sącza występował 
mieszkaniec Gminy Łącko pan Krzysz-
tof Krzyśko.

D.S

Sauna!!!
Zapraszamy  

w zimowe  
chłodne wieczory!!!

– zadzwoń do nas z godzinnym wy-
przedzeniem – przygotujemy saunę 
dla Ciebie

– 1/2 h – 10 zł osoba (min 3 osoby lub 
równowartość 3 osób)

– możliwość skorzystania z olejków 
zapachowych

– we własnym zakresie tylko ręcznik

Zapisy po nr tel. 505 542 489
Zapraszamy!

D.S.
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GLKS ZYNDRAM Z NOWYM PREZESEM  
I SKŁADEM ZARZĄDU

29 listopada 2019 odbyło się WAL-
NE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-
-WYBORCZE Gminnego Ludowego 
Klubu Sportowego Zyndram Łącko, 
podczas którego został wybrany nowy 
prezes naszego klubu pan Zdzisław Ce-
lusta – gratulujemy.

Skład zarządu przedstawia się na-
stępująco:
ZDZISŁAW CELUSTA – prezes
DAWID SŁOWIK – wiceprezes
MAREK CWENAR – sektetarz
SZYMON TOMASIAK – skarbnik
PAWEŁ DYBIEC – członek zarządu
WITOLD MAJERSKI – członek zarządu

Trzecie Świąteczne granie  
w Hali Widowiskowo – Sportowej w Łącku

Jak co roku zapraszamy do Hali 
Widowiskowo-Sportowej wszystkich 
mieszkańców na cykl sportowych roz-
grywek. Już 27 grudnia 2019r. odbę-
dzie się Świąteczny Turniej piłki ha-
lowej o Puchar Wójta Gminy Łącko, 
w którym mogą wziąć udział chłopcy 
urodzeni w 2007r. i młodsi. Dzień póź-
niej tj. 28 grudnia 2019r. będą mogli 
swoje umiejętności sportowe spraw-
dzić zawodnicy z rocznika 2001 i młod-
si. Udział w turniejach jest bezpłatny. 
Warto dodać, że każdy uczestnik tur-
nieju otrzyma pamiątkowy medal, na 
trzy najlepsze drużyny czekają pucha-
ry, natomiast najlepszy bramkarz i za-
wodnik turnieju nagrodzeni zostaną 
statuetkami.

Serdecznie zapraszamy młodzież 
do udziału w turniejach, a wszystkich 
chętnych do kibicowania.

Świąteczny Turniej Piłki Halowej 
o Puchar Wójta Gminy Łącko – rocz-
nik:2007 i młodsi – 27.12.2017r. godz. 
9:00

Świąteczny Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Łącko – rocznik 2001 
i młodsi 28.12.2017r godz.8:00

Zapisy pod numerem telefonu: 505 – 542 – 489
D.S

ARKADIUSZ LASYK – członek zarzadu
MARCIN MRÓWKA – członek zarządu

Skład komisji rewizyjnej:
DAMIAN KUCIA
KONRAD PIKSA
DARIUSZ BRZEGOWSKI

Na zdjęciu poniżej nowo wybrany 
zarząd GLKS Zyndram. Od lewej: Mar-
cin Mrówka, Witold Majerski Marek 
Cwenar, Szymon Tomasiak, Zdzisław 
Celusta, Arkadiusz Lasyk, Dawid Sło-
wik, Damian Kucia i Paweł Dybiec.

(M. C.)

36 Wadomości Łąckie Nr 4/2019



Międzyszkolny Konkurs „Szopka Betlejemska”
10 grudnia w sali GOKu odbyło się podsumowanie 

Międzyszkolnego Konkursu „Szopka Betlemska”, zor-
ganizowanego wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Łącku i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy.

Jury w składzie: Magdalena Leszko – plastyk, Jó-
zef Tokarz – twórca ludowy, Józef Strączek – dyrektor 
GOK po obejrzeniu 10 szopek ze szkół podstawowych 
gminy Łącko postanowiło przyznać następujące miej-
sca:
–  I miejsce: Piotr Gierczyk – kl. III a – SP w Jazow-

sku
–  II miejsce: Zuzanna Baziak – kl. III – SP w Zabrze-

ży
–  III miejsce: Jan Borek – kl. VI – ZSP w Kadczy

Pozostałym szopkom przyznano równorzędne wy-
różnienia:
–  Karol Babik – SP w Maszkowicach
–  Emilia Cedzidło – kl. I – ZSP w Czarnym Potoku
–  Klaudia Jarek – kl. I c – ZSP w Łącku
–  Witold Majewski – kl. III a – SP w Zagorzynie
–  Klaudia Mazurkiewicz – kl. IV – SP w Szczereżu
– Karolina Oleś – SP w Zarzeczu
– Mikołaj Podobiński – kl. 0 – SP w Obidzy

Jury podkreśliło różnorodność technik i pomy-
słowość wykonawców, a także wielkie zaangażowanie 
dzieci, jak również rodziców, dziękując jednocześnie 
nauczycielom za rozpropagowanie idei konkursu. Jed-
nocześnie jury prosi, aby przestrzegać regulaminu, 
a także nie stosować gotowych elementów dostępnych 
w sklepach, ale aby prace w całości były wykonane wła-
snoręcznie.

Piękny świąteczny program zaprezentowały uczen-
nice z ZSP w Kadczy, a potem nastąpiło rozdanie na-
gród ufundowanych przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Łącku oraz Gminną Komisję ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.
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Jerzy Trzajna 

Kolęda – Szopka

Zapadła śpiesznie noc grudniowa

poświatą bieli zamarznięta. 

Osiołek z wołem sianko zjedli 

w drogę szykuje Anioł skrzydła. 

 W zamieci śnieżnej majaczy droga

 nie przetarł jej dzisiaj wielki wóz.

 Wędruje wioską szopka ludowa

 a w uszy szczypie wiatr i mróz. 

Idą z kolędą chłopcy mali

Dzisiaj w ich szopce rodzi się Bóg.

Wypatruj Jurek, gdzie lampa się pali

może tam wpuszczą nas za swój próg.

 Idziemy gazdowie z dobrą nowiną, 

którą zły Herod zniweczyć chciał,

że narodziło się w szopie Dziecię,

które lud prosty Królem swym zwał. 

Cieszą się skrzypiąc drzwi otwierane

Wesołym ogniem wita nas piec

Będzie cieplutko mówił do rana

Hej – były dziwy przy blasku świec. 

 Mały teatrzyk zbiorów i podań

 historii prawdy zwyczajów mit,

 miał miejsce poczesne w kulturze zachowań

 zanim na dobre z tradycji znikł.

Zdrowych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia 
oraz samych szczęśliwych chwil w Nowym Roku 2020 

życzą  
dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku

fot. Tomasz Łakoma

fot. Jakub Mrówka
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Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Wieczór Patriotyczny z okazji Narodowego Święta Niepodległości

„Przemalowani” – wieczór autorski Marzeny Setlak i Mariusza Obrzuda




