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JAK DAWNIEJ 
KOLĘDOWANO….

Dawną tradycją związaną ze Świętami Bożego 
Narodzenia były grupy kolędnicze, których przyjęcie 
gwarantowało gospodarzom dostatek na nadchodzą-
cy rok. Domostwa odwiedzały następujące grupy: 
kolędnicy z gwiazdą, nowolecięta, z szopką, Hero-
dy, z turoniem, a rzadziej z koniem, niedźwiedziem 
czy kozą. Oczywiście wszystkie te grupy składały się 
wyłącznie z chłopców lub młodzieńców, którzy roz-
poczynali kolędowanie od św. Szczepana, a kończyli 
w Trzech Króli. Z gwiazdą chodzili młodzi chłopcy, 
miała ona sześć lub osiem ramion, a w środku umiesz-
czone było światełko – świeczka wkładana od strony 
trzymającego. Gwiazda wprawiana była w ruch przez 
korbkę, lub ręczne nią kręcenie. Chłopcy składali 
życzenia, obsypywali domowników poświęconym 
w Szczepana owsem i oczywiście śpiewali kolędy. 
W podzięce za kolędowanie otrzymywali drobne dary 
– np. kawałek placka, sera, kiełbasy, kołacza, jajka 
lub drobne pieniądze.

Nadchodzi Nowy Rok... W tym okresie dawnymi 
czasy w naszym regionie chodziły nowolecięta. Byli 
to mali chłopcy, o których mówiono, że chodzili po 
"nowym lecie" (po nowym roku, stąd ich określenie), 
podchodzili pod drzwi, śpiewali kolędy, składali ży-
czenia, w zamian za co byli obdarowywani kołacza-
mi, kawałkiem chleba, czy słoniny, jabłkami, rzadziej 
pieniędzmi. Czasem zdarzało się, że mieli ze sobą 
długie kije, którymi zbijali źdźbła słomy zatknięte 
w chałupach za tragarz podtrzymujący powałę, co 
miało wróżyć urodzaj, ale ich wykorzystanie było cza-
sem bardziej prozaiczne – można nimi było "odgo-
nić" się od psów. 

W Nowy Rok był również zwyczaj obdarowy-
wania dzieci "kukiołkami", czyli słodkimi bułkami, 
przez matki chrzestne w trakcie zwyczajowych no-
worocznych odwiedzin. 

(b.g.)
(zdj. Kuba Mrówka)
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Oficjalne otwarcie Wieży Widokowej na Górze Modyń

Skatepark nad Dunajcem w Łącku już czeka na miłośników rolek, 
deskorolek, rowerów BMX i hulajnóg

15 sierpnia w miejscowości Wola 
Kosnowa miało miejsce oficjalne 
otwarcie Wieży Widokowej na Górze 
Modyń. Otwarcie obiektu zostało zain-
augurowane Mszą Świętą o godz. 11:00, 
którą koncelebrowali ks. Grzegorz Sko-
rupa (Proboszcz Parafii Wola Piskuli-
na), ks. Jan Betlej (Proboszcz Parafii 
Kamienica) oraz ks. Marek Ruciński 
(pochodzący z Woli Piskulinej).

W uroczystości prócz licznie zgro-
madzonych mieszkańców i turystów 
udział wzięli: Wójt Gminy Łącko Jan 
Dziedzina, Grzegorz Biedroń (Prezes 
Małopolskiej Organizacji Turystycz-
nej), Roman Potoniec (Przewodniczący 
Rady Powiatu Nowosądeckiego), Woj-
ciech Włodarczyk (Członek Zarządu 
Powiatu Limanowskiego), a także Rad-
ni Gminy Łącko na czele z Przewodni-
czącą Bernadettą Wąchałą-Gawełek.

Spośród uczestników wydarzenia wy-
łoniono i nagrodzono następujące osoby:

 ● Najstarszy uczestnik: Władysław 
Mamak, lat 95,

 ● Najmłodszy uczestnik: Staś Tarno-
polski, 4 miesiące,

 ● Uczestnik z najdalszego zakątka: 
Leszek Litwa ze Zgierza.
Otwarcie uświetniło Stowarzysze-

nie Banderia Konna "Iskra" Dolina 

Dunajca, a poczęstunek przygotowało 
Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Ko-
snowej na czele z Panią Grażyną Za-
sadni.

Budowa wieży widokowej na Górze 
Modyń, jest zadaniem, które Gmina 
Łącko zrealizowała dzięki aplikowa-
niu w ramach programu "Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność" objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 (nabory przeprowadzone 
przez Lokalną Grupę Działania Brama 
Beskidu). Oprócz pozyskanego dofinan-
sowania, również dwie gminy sąsiednie 
tj. Gmina Kamienica i Gmina Łukowica 
partycypowały w kosztach budowy tego 
obiektu (kwoty po 60 tys. zł). Wartość 
robót wyniosła blisko 728 tys. zł.

Wędrówka na Górę Modyń jest 
jednym z etapów akcji Odkryj Beskid 
Wyspowy. Organizatorem akcji jest Fo-
rum Gmin Beskidu Wyspowego na cze-
le z Prezesem Czesławem Szynalikiem. 
Od dwóch lat wędrówka ta ma charak-
ter indywidualny z uwagi na pandemię 
COVID-19.

Końcem listopada zakończono 
budowę i dokonano odbioru ska-
teparku, który znajduje się tuż 

przy niedawno powstałym pumptrac-
ku, i który będzie służył do jazdy na de-
skorolkach, rolkach, hulajnogach czy 
rowerach BMX.

W skład obiektu o powierzchni 
620 m2 wykonanego w technologii 
nawierzchni betonowej wchodzą takie 
elementy modułowe jak:

 ● Quarter pipe 45° – 2 szt.
 ● Bank ramp 90° – 1 szt.
 ● Funbox z poręczą + Grindbox 1 – 

1 szt.
 ● Funbox z grindboxem 3/3 + poręcz 

3/3 – 1 szt.
 ● Spin – 1 szt.
 ● Poręcz prosta – 1 szt.

Inwestycja kosztowała 376 363 zł, 
a na jej realizację Gmina Łącko pozyska-
ła dofinansowanie w kwocie 124 660 zł 

z projektu „Małopolska infrastruktura 
rekreacyjno – sportowa – MIRS”.

Skatepark powstał przy strefie re-
kreacji i wypoczynku nad Dunajcem 
w Łącku, tworząc dopełnienie tego 
kompleksu, który cieszy się dużą po-
pularnością. Mamy nadzieję, że nie-
bawem teren ten zostanie wzbogaco-
ny o kolejne atrakcje, co pozwoli na 
przyciągnięcie jeszcze większej liczby 
odwiedzających to miejsce. W tym celu 
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Gmina złożyła już wniosek o dotację 
w ramach ogłoszonego naboru przez 
Lokalną Grupę Działania „BRAMA BE-
SKIDU”, w ramach którego planowane 
jest rozpoczęcie prac związanych z bu-
dową placu zabaw – strefy wspinacz-
kowej, która będzie składać się między 
innymi z takich urządzeń jak:

 ● linarium – przestrzenna konstruk-
cja wspinaczkowa z trzema przy-
łączami; zjeżdżalnią, hamakiem 
i mostem o wymiarach 9,5 x 12,5 
wys. 5,50 m;

 ● zjazd linowy – lina rozciągnięta 
pomiędzy dwoma wieżami z rucho-

mym orczykiem, dł. 30 mb;
 ● karuzela słupowa;
 ● zestaw zręcznościowy; 3 drabinki, 

mostek, siatka wspinaczkowa;
 ● zestaw 3 trampolin o średnicy 3,00 

m;
 ● przestrzenną konstrukcję wspi-

naczkową w kształcie wieloboku 
o wymiarach 3,0 x 3,0 x 3,0.
W przypadku otrzymania pozy-

tywnej oceny wniosku i pozyskania 
środków finansowych na ten cel nie-
zwłocznie zostanie ogłoszona proce-
dura przetargowa, tak by atrakcja była 
gotowa na sezon wakacyjny 2022.

Gmina Łącko nabyła Górę Zyndrama w Maszkowicach

Gmina Łącko wyremontowała dwie drogi, na które pozyskała 
dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W połowie listopada Gmina 
Łącko nabyła grunt na Górze 
Zyndrama w Maszkowicach 

wraz z drogą dojazdową, na którym 
znajdowało się prehistoryczne osiedle 
obronne, a które obecnie stanowi sta-

nowisko archeologiczne, na którym 
prowadzone są prace wykopaliskowe 
pod kierownictwem dra hab. Marcina 
Przybyły z Instytutu Archeologii Uni-
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Dzięki ubiegłorocznemu skutecz-

nemu aplikowaniu o środki w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych, Gmina Łącko pozyskała środ-
ki na zakup wspomnianego gruntu, na 
którym planowane są prace związane 
z budową miejsc parkingowych oraz 
utworzeniem punktu obsługi turystów 
do jednego z najstarszych w Europie 
(poza basenem Morza Śródziemnego) 
i najstarszych w Polsce odkryć kamien-
nej architektury obronnej.

Inwestycja ta, przyczyni się do moż-
liwości promocji regionu oraz pozwoli 
większej liczbie turystów, bez proble-
mu, dotrzeć do miejsca, gdzie będą 
mogli obejrzeć pozostałości monumen-
talnych fortyfikacji.

Jako Gmina, jesteśmy wdzięczni po-
przedniemu właścicielowi tego terenu, 
który zarówno w poprzednich latach jak 
i na etapie negocjacji był bardzo przy-
chylny prowadzonym działaniom.

W połowie lipca w delegaturze 
Małopolskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Nowym Są-

czu odbyła się uroczystość podpisania 
umów na dofinansowanie zadań z Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z ramienia Małopolskiego Urzę-
du Wojewódzkiego umowę uroczyście 
podpisał I Wicewojewoda Małopolski 
Józef Leśniak, natomiast Gminę Łącko 
reprezentował Wójt Jan Dziedzina oraz 
Skarbnik Gminy Edyta Marczyk.

Podpisanie tej umowy jest efektem 
ogłoszonej końcem kwietnia br. listy 
zadań wybranych do dofinansowania 
w ramach Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg, gdzie zgodnie z listą ran-
kingową nasza gmina pozyskała środki 
na przebudowę drogi gminnej Czerniec 
– Borki Byniowa oraz na remont drogi 
gminnej Łącko – Nadbrzeżna.

W okresie wakacyjnym zakończo-
ne zostało jedno z zadań, a mianowicie 
wykonana została nowa nawierzchnia 
asfaltowa na drodze gminnej Łącko – 

Nadbrzeżna na odcinku o dł. 420 mb. 
Wartość zadania wyniosła 162 411,66 
zł, z czego 50% stanowi dofinansowa-
nie otrzymane w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg

Druga z inwestycji została zakoń-
czona początkiem listopada, a długość 
remontowanego odcinka to 641 mb. 
Zakres robót obejmował wykonanie 
podbudowy, nawierzchni jezdni, pobo-
czy, kanalizacji deszczowej, przepustu, 
rowu odwadniającego, oznakowania 
pionowego i poziomego oraz kanału 
technologicznego. Wartość tego zdania 
to 475 870 zł, z czego dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
wyniosło 309 314 zł, natomiast środki 
własne to 166 556 zł.

Fot. M. Książkiewicz /  
Portal Informacyjny Bobowa24.pl,  

MUW, UG Łącko
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Nowa nawierzchnia na drogach uszkodzonych w trakcie 
ulewnych deszczów w naszej gminie

Tegoroczny okres wakacyjny nie 
rozpieszczał naszej gminy, je-
śli chodzi o pogodę. Od czerwca 

do września w Gminie Łącko kilku-
krotnie wystąpiły gwałtowne deszcze, 
które spowodowały szereg zniszczeń 

zarówno w dobytku mieszkańców, jak 
i w infrastrukturze drogowej zarządza-
nej przez gminę. Wiele dróg zostało 
podmytych, a także ich nawierzchnia 
została uszkodzona.

Po szacowaniach szkód, Gmina Łąc-
ko zgłosiła najbardziej dotknięte drogi 
jako zadania do realizacji ze środków 
budżetu państwa przeznaczonych na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
2021 r. 

W efekcie, nasza gmina otrzyma-
ła promesę na środki finansowe na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
z przeznaczeniem na obudowę i re-
monty dróg gminnych, które zostały 
uszkodzone podczas czerwcowych i lip-
cowych nawałnic, którą końcem wrze-
śnia br. w Małopolskim Urzędzie Wo-
jewódzkim odebrał Wójt Gminy Łącko 
Jan Dziedzina 

Środki te, pozwoliły na poprawę na-
wierzchni i odbudowę kilku zniszczo-
nych dróg gminnych.

W uroczystym przekazaniu czeków 
potwierdzających przyznanie dotacji 
uczestniczyli Wojewoda Małopolski 
Łukasz Kmita wraz z Wicewojewoda-
mi Małopolski – Józefem Leśniakiem 
i Ryszardem Pagaczem, a także przed-
stawiciele samorządów, którym prze-
kazano promesy.

Dzięki otrzymanym środkom, po 
przeprowadzeniu postępowań przetar-
gowych udało się wyłonić wykonaw-
ców, którzy zakończyli prace zwiazane 
z odbudową następujących dróg:

 ● Odbudowa drogi gminnej Czerniec 
– Ciosówka w m. Czerniec na odc. 
dł. 550 mb. Wartość inwestycji to 
275 171 zł, przy dofinansowaniu 
w kwocie 198 000 zł.

 ●  Remont drogi gminnej Łącko-Czer-
niec Byniowa w m. Łącko na odc. dł. 
420 mb. Wartość inwestycji wynio-
sła 216 449 zł, przy dofinansowaniu 
w kwocie 92 850 zł

 ● Remont drogi gminnej Zabrzeż – 
Kluczniki w m. Zabrzeż na odc. dł. 
4000 mb. Wartość inwestycji wy-
niosła 196 379 zł, przy dofinanso-
waniu w kwocie 134 400 zł.

 ● Odbudowa drogi gminnej Zagorzyn 
– Leśna Skalica w m. Zagorzyn na 
odc. dł. 700 mb. Wartość inwestycji 
to 114 912 zł, przy dofinansowaniu 
w kwocie 91 929 zł.

 ● Remont drogi gminnej Łazy 
Brzyńskie – Pod Prehybę w m. 
Łazy Brzyńskie na odc. dł. 
1000 mb. Wartość zadania wyniosła 
209 002 zł, przy dofinansowaniu 
w kwocie 167 199 zł.

Otrzymanie promesy na środki finansowe na 
tzw. powodziówki

Remont drogi gminnej Łazy Brzyńskie – Pod 
Prehybę w m. Łazy Brzyńskie

Remont drogi gminnej Łącko-Czerniec Bynio-
wa w m. Łącko

Remont drogi gminnej Zabrzeż – Kluczniki w 
m. Zabrzeż
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Remonty i modernizacje dróg gminnych

Druga połowa 2021 roku, z uwagi 
na sprzyjające warunki pogo-
dowe, owocowała w remonty 

i modernizacje dróg gminnych. Oprócz 
wspomnianych prac związanych z od-
budową dróg w ramach tzw. „powo-
dziówek” oraz zadań zrealizowanych 
w ramach Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg, nowe nawierzchnie zyskało 

ZESTAWIENIE ZMODERNIZOWANYCH DRÓG GMINNYCH W 2021 ROKU

L.p. Miejscowość Nazwa drogi Rodzaj  
nawierzchni

 Długość  
odcinka [mb] Wartość robót Udział środków 

zewnętrznych
1 Brzyna Brzyna – Sworniówka betonowa                 340        103 161,33 zł                   –   zł 
2 Brzyna Brzyna – Mroziówka Czesanki bitumiczna                 247         43 866,56 zł                   –   zł 
3 Brzyna Brzyna – Tokarze bitumiczna                 145         29 033,77 zł                   –   zł 
4 Czarny Potok Czarny Potok – Na Bystrek bitumiczna                 130         23 498,42 zł                   –   zł 
5 Czerniec Czerniec – Ciosówka bitumiczna                 550        275 170,68 zł       198 000,00 zł 
6 Czerniec Czerniec – Borki Byniowa bitumiczna                 641        475 869,62 zł       309 314,00 zł 
7 Jazowsko Jazowsko – Pod Krzyże Kozieńskie bitumiczna                 250         60 804,43 zł                   –   zł 
8 Jazowsko Jazowsko – Podkrzyzie bitumiczna                  40           9 800,64 zł                   –   zł 
9 Jazowsko Jazowsko – Do Turchałówki bitumiczna                  33           9 077,40 zł                   –   zł 
10 Kicznia Kicznia – do Pól bitumiczna                 117         24 571,34 zł                   –   zł 
11 Łazy Brzyńskie Łazy Brzyńskie – Masiowa betonowa                 200         58 892,40 zł                   –   zł 
12 Łazy Brzyńskie Łazy Brzyńskie – Na Sopatowiec betonowa                 265         74 163,44 zł                   –   zł 
13 Łazy Brzyńskie Łazy Brzyńskie – Pod Prehybę bitumiczna              1 000        209 001,60 zł       167 199,00 zł 
14 Łącko Łącko – Nad cmentarzem I bitumiczna                 130         37 173,60 zł                   –   zł 
15 Łącko Łącko – Nad cmentarzem II bitumiczna                 200         49 443,58 zł                   –   zł 
16 Łącko Łącko – Czerniec bitumiczna                 280         77 121,00 zł         38 560,00 zł 
17 Łącko Łącko –Kicznia Pod Pożogi betonowa                  75         19 311,06 zł                   –   zł 
18 Łącko Łącko dz. ew. nr 1753/9 betonowa                  90         23 173,27 zł                   –   zł 
19 Łącko Łącko – Nad Domami betonowa                  60         28 880,40 zł                   –   zł 
20 Łącko Łącko – Czerniec Byniowa betonowa                 420        216 448,98 zł         92 850,00 zł 
21 Łącko Łącko dz. ew. nr 755/14, 755/6 bitumiczna                  75         13 434,60 zł                   –   zł 
22 Łącko Łącko – Nadbrzeżna bitumiczna                 420        162 441,66 zł       105 567,00 zł 
23 Łącko Łącko – Niwy bitumiczna                  80         16 826,00 zł                   –   zł 
24 Maszkowice Maszkowice – dz. ew. nr 25 betonowa                  35         10 000,00 zł                   –   zł 
25 Maszkowice Maszkowice – W Potoki betonowa                  90         42 235,38 zł                   –   zł 
26 Maszkowice Maszkowice – Pod Grodzisko bitumiczna                  50         10 442,70 zł                   –   zł 
27 Obidza Obidza – Sajdaki betonowa                 170         47 532,19 zł         23 776,00 zł 
28 Szczereż Szczereż w Pasterniki bitumiczna                 270         70 620,33 zł                   –   zł 
29 Zagorzyn Wola Kosnowa – Do Pyrdoła                           bitumiczna                 150         34 245,05 zł                   –   zł 
30 Wola Kosnowa Wola Kosnowa Górki Zagórze – Kicznia bitumiczna                 230         46 565,34 zł         50 621,00 zł 
31 Wola Kosnowa Wola Kosnowa – Gromale Wygony bitumiczna                 210         56 106,45 zł         28 053,00 zł 
32 Wola Kosnowa Wola Kosnowa – Górki Sośnie bitumiczna                  67         20 467,20 zł                   –   zł 
33 Wola Kosnowa Wola Kosnowa – Boczna Wygony bitumiczna                  80         18 772,26 zł                   –   zł 
34 Wola Kosnowa Wola Kosnowa – Do Tokarzy (dz. ew. nr 841) bitumiczna                  90         17 745,21 zł                   –   zł 
35 Wola Kosnowa Wola Kosnowa – Jaskowiec betonowa                  50         12 874,04 zł                   –   zł 
36 Wola Kosnowa Wola Kosnowa – Bukówki bitumiczna                  58           8 736,44 zł                   –   zł 
37 Zabrzeż  Zabrzeż – Kluczniki betonowa                 400        196 378,73 zł       134 400,00 zł 
38 Zagorzyn Zagorzyn – Boconiec betonowa                  75         19 311,07 zł                   –   zł 
39 Zagorzyn Zagorzyn – Budze betonowa                  50         12 508,73 zł                   –   zł 
40 Zagorzyn Zagorzyn – Leśna Skalica bitumiczna                 250        114 911,52 zł         91 929,00 zł 
41 Zarzecze Zarzecze – Do Gromali bitumiczna                 110         21 618,48 zł  

RAZEM              8 223     2 802 236,90 zł    1 240 269,00 zł

także wiele innych dróg gminnych. 
Każdego roku władze Gminy Łącko 

kładą nacisk na poprawę warunków 
dojazdowych dla mieszkańców wszyst-
kich miejscowości. Od początku roku 
udało się wyremontować w sumie po-
nad 8 km dróg gminnych, na których 
została położona nowa nawierzchnia. 
Ponadto, w ramach inwestycji drogo-

wych wykonywane są również prace 
zwiazane z bieżącą konserwacją na-
wierzchni, udrażnianiem rowów od-
wadniających, wykonanie poboczy czy 
montowanie barier ochronnych.

Poniżej przedstawiamy zestawienie 
dróg gminnych modernizowanych/re-
montowanych w 2021 r., a także zdjęcia 
kilku zrealizowanych inwestycji.
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Ponad 9 mln złotych dla Gminy 
Łącko w ramach Polskiego Ładu

Gminne inwestycje pną się w górę!

Miesiąc październik 2021 roku 
zakończył się świetnymi wia-
domościami dla naszej gminy. 

Mianowicie, Premier Mateusz Mora-
wiecki ogłosił wyniki pierwszego naboru 
w ramach Programu Inwestycji Stra-
tegicznych „Polski Ład”. Dwa wnioski 
aplikacyjne złożone przez Gminę Łącko 
w sierpniu uzyskały pozytywną ocenę 
i znalazły się na liście rankingowej wy-
branej do dofinansowania. Pierwszy 
z wniosków otrzyma wsparcie w wyso-
kości ponad 4,5 mln zł i dotyczy popra-
wy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy 
Łącko poprzez odbudowę i modernizację 
infrastruktury drogowej, drugi nato-
miast, którego wartość dofinansowania 
również przekracza 4,5 mln zł odnosi się 
do zadań związanych z poprawą efektyw-
ności energetycznej budynków oświato-
wych na terenie Gminy Łącko. 

Dzięki otrzymanemu wsparciu 
możliwy będzie remont i modernizacja 

4 dróg gminnych, a mianowicie: 
• przebudowa drogi gminnej Jazowsko 

– Szczereż w m. Jazowsko na od-
cinku długości 1,93 km; zakres ro-
bot obejmuje wykonanie nowej na-
wierzchni jezdni, budowę chodnika 
i przebudowę odwodnienia; 

• przebudowa drogi gminnej Czar-
ny Potok – Główna Przez Wieś na 
odcinku dł. 1,85 km; zakres robót 
obejmuje poszerzenie i wykonanie 
nowej nawierzchni jezdni i przebu-
dowę odwodnienia; 

• odbudowa drogi gminnej Zagorzyn 
– Budze (Byniowa) na odcinku dł. 
1,7 km; zakres robót obejmuje po-
szerzenie i wykonanie nowej na-
wierzchni jezdni i przebudowę od-
wodnienia; 

• odbudowa drogi gminnej Kicznia – 
Wyrobiska na odcinku dł. 0,7 km; 
zakres robót obejmuje wykonanie 
nowej nawierzchni bitumicznej.

W ramach drugiego wniosku, trzy 
szkoły podstawowe, które do tej pory 
czekały w kolejce na docieplenie przej-
dą termomodernizację, a są to: 

 ● Szkoła Podstawowa w Szczereżu – 
docieplone zostaną ściany i stropy 
oraz zostanie wymieniona stolarka 
okienno-drzwiowa; 

 ● Szkoła Podstawowa w Jazowsku – 
docieplone zostaną ściany i stropy 
oraz zostanie wymieniona stolarka 
okienno-drzwiowa, a także wymie-
nione zostanie pokrycie dachowe 
na starej części szkoły; 

 ● Szkoła Podstawowa w Zabrzeży – 
docieplone zostaną ściany i stropy 
oraz zostanie wymieniona stolarka 
okienno-drzwiowa, a także wymie-
nione zostanie pokrycie dachowe, 
zostanie również wykonany remont 
kotłowni wraz z wymianą instalacji 
c.o. i wymieniony zostanie kocioł 
olejowy na gazowy.
Dofinansowania niestety nie uzy-

skał wniosek złożony przez Powiat No-
wosądecki dotyczący modernizacji dro-
gi powiatowej Łącko – Wola Kosnowa 
obejmujący przebudowę skrzyżowania 
przy Kościele w Łącku, budowę chod-
nika w Zagorzynie (430 mb.) oraz bu-
dowę chodnika w m. Wola Piskulina 
– Wola Kosnowa (420 mb.). Jak za-
powiada Premier, nowy nabór ukaże 
się za kilka tygodni, dlatego też mamy 
nadzieję, że następnym razem i wnio-
sek powiatu uzyska wsparcie i zostanie 
wybrany do dofinansowania, a także 
w ramach nowego naboru uda się po-
zyskać środki finansowe na realizację 
kolejnych inwestycji w naszej gminie.

Na terenie Gminy Łącko jedno-
cześnie trwają prace związa-
ne z budową wielu inwestycji 

gminnych. Począwszy od tych drob-
nych, przez remonty dróg gminnych, 
budowę kanalizacji sanitarnej, po bu-
dowę obiektów użyteczności publicz-
nej. Na chwilę obecną, najbardziej wi-
doczne inwestycje, na których postępy 
prac widać gołym okiem to zadania 
zwiazane z:
– budową Centrum Kultury i Eduka-

cji Muzycznej w Gminie Łącko,
– budową Budynku Wielofunkcyjne-

go w miejscowości Obidza,
– rozbudową Szkoły Podstawowej 

wraz z budową sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej w Masz-
kowicach,

– budowy oczyszczalni ścieków 
w Kadczy.
Poniżej przedstawiamy zdjęcia 

z aktualnie prowadzonych robót na 
wspomnianych obiektach.

Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w miej-
scowości Obidza

Budowa oczyszczalni ścieków w Kadczy

Budowa Centrum Kultury i Edukacji Muzycz-
nej w Łącku

Budowa sali gimnastycznej przy SP w Maszko-
wicach
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 ● huśtawka równoważna metalowa – 
1 szt., 

 ● huśtawka metalowa z profilu z siedze-
niem typu „bocianie gniazdo” – 1 szt.,

 ● zestaw zabawowy metalowy z dwo-
ma wieżami – 1 szt., 
Wartość całej inwestycji wyniosła 

niespełna 57 000 zł.

Kolejne place zabaw w naszej gminie już gotowe! 

W ostatnim czasie na terenie 
naszej gminy pojawiły się dwa 
place zabaw, które zostały 

utworzone w Jazowsku i w Zagorzynie. 
W ramach zadania na obydwu placach 
położono nawierzchnię bezpieczną ze 
sztucznej trawy syntetycznej najnow-
szej generacji, a także zamontowano 
urządzenia do zabaw. 

W Jazowsku na placu o powierzch-
ni ok. 207 m2 pojawiły się: 

 ● huśtawka wagowa – 1 szt. 
 ● bujak konik – 1 szt. 
 ● urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt., 
 ● huśtawka podwójna – 1 szt., 
 ● karuzela tarczowa – 1 szt., 
 ● piaskownica – 1 szt., 
 ● tablica regulaminowa – 1 szt., 
 ● kosz na śmieci –1 szt., 

Nowy plac zabaw w Jazowsku Nowy plac zabaw w Zagorzynie

 ● ławka bez oparcia – 3 szt.
Wartość całej inwestycji wyniosła 

127 850 zł. 
W Zagorzynie natomiast, na placu 

o powierzchni ok. 150 m2 znajdują się: 
 ● urządzenie linarne – 1 szt.,
 ● bujak dwuosobowy na dwóch sprę-

żynach – 1 szt.,

„Remont Mogiły Władysława Borzędowskiego 
„WRZOS” na Cmentarzu w Łącku

Gmina Łącko wykonała remont 
mogiły na cmentarzu w Łącku, 
która jest miejscem pochówku 

Władysława Borzędowskiego działa-
jącego pod pseudonimem „Wrzos”, 
żołnierza I Pułku Strzelców Podhalań-
skich Armii Krajowej, dowódcy grupy 
gospodarczej Batalionów Chłopskich.

Prace obejmowały demontaż sta-
rego nagrobka wykonanego z betonu, 

zamontowanie płyty granitowej na fun-
damencie, montaż postumentu zawie-
rającego nekrolog wraz z orłem.

Zadanie było realizowane w ramach 
konkursu pn. „Małopolska Pamięta 
– zachowanie miejsc pamięci narodo-
wej i martyrologii”. Wartość zadania 
to 20 300,00 zł, w tym dofinansowa-
nie z Województwa Małopolskiego 
8 000 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku zakupił 
ciągnik do odśnieżania chodników!

Przed zbliżającym się sezonem zi-
mowym ZGK w Łącku doposa-
żył się w ciągnik do odśnieżania 

chodników, a zakup ten był podykto-
wany brakiem odpowiedniego sprzę-
tu przystosowanego do odśnieżania 
wąskich chodników. Koszt zakupionej 
maszyny wyniósł 85 650 zł, a fundusze 
na ten cel pochodziły ze środków wła-
snych Urzędu Gminy i ZGK w Łącku.

Zakupiony sprzęt to ciągnik dwu-
napędowy o mocy 25 KM, wyposażo-
ny w komfortową, ogrzewaną kabinę, 
układ hydrauliczny z możliwością pod-

pięcia pługa i piaskarki oraz kosiar-
ki w sezonie wiosennym. W zestawie 
wraz z ciągnikiem znajduje się pług 

strzałkowy o szerokości 1,5 m z możli-
wością trzystronnej regulacji położenia 
lemiesza.
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Nowy radiowóz zasilił dzisiaj flotę 
starosądeckiego komisariatu policji

Spotkanie z Dyrektorami szkół i przedszkoli 
przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łącko

24 listopada odbyło się uroczyste 
przekazanie radiowozu marki volkswa-
gen transporter funkcjonariuszom Ko-
misariat Policji w Starym Sączu, którzy 

działają na terenie gminy Łącko, Sary 
Sącz i Podegrodzie.

Zakup pojazdu o wartości ponad 
200 tys. zł został sfinansowany ze 
środków Policji, budżetu trzech wspo-
mnianych samorządów oraz Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu. Gmina 
Łącko ze swojego budżetu przekazała 
na ten cel 20 tys. zł.

Nowy radiowóz niebawem pojawi 
się na drogach Sądecczyzny, by wspo-
magać zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom.

W przekazaniu samochodu udział 
wzięli Starosta Nowosądecki Marek 
Kwiatkowski, Wójt Gminy Łącko Jan 
Dziedzina, Wójt Gminy Podegrodzie 
Stanisław Banach, Burmistrz Miasta 
i Gminy Stary Sącz Jacek lelek oraz 

Komendant Miejski Policji w Nowym 
Sączu mł. insp. Krzysztof Dymura, 
a także Komendant Komisariatu Poli-
cji w Starym Sączu podinsp. Krzysztof 
Pawlak, któremu wręczono kluczyki do 
pojazdu.

Fot. Maria Olszowska, Starostwo 
Powiatowe w Nowym Sączu

31 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gmi-
ny Łącko odbyło się spotkanie Wójta 
Gminy Łącko Jana Dziedziny i Dyrek-
tora Samorządowego Centrum Usług 
Wspólnych Lucyny Citak z dyrektora-
mi szkół i przedszkoli samorządowych, 
w związku z rozpoczynającym się ro-
kiem szkolnym 2021/2022.

Podczas spotkania Wójt wręczył akt 
powierzenia obowiązków na stanowi-
sku dyrektora:

 ● Szkoły Podstawowej w Zagorzynie 
Pani mgr Jadwidze Wąchała;

 ● Szkoły Podstawowej w Szczereżu 
Pani mgr Irenie Babik;

 ● Przedszkola Samorządowego w Ja-
zowsku Pani mgr Ewie Jawor;

 ● Szkoły Muzycznej I stopnia w Łąc-
ku Panu dr. hab. Stanisławowi 
Strączkowi. 
Akt powierzenia obowiązków na 

stanowisku dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Maszkowicach otrzymała 
Pani mgr Sylwia Paluch, która pełni tę 
funkcję od 7 kwietnia 2021 r.

Akt nadania stopnia awansu za-
wodowego nauczyciela mianowanego 
otrzymało dwóch nauczycieli:

 ● Pani Sylwia Kubicz – nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Zarzeczu,

 ● Pani Maria Dąbrowska – nauczyciel 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Łącku.

Dalsza część spotkania miała cha-
rakter organizacyjny.

Na zakończenie Wójt Gminy oraz 
Dyrektor SCUW życzyli dyrektorom 
szkół sukcesów w pracy zawodowej na 
nadchodzący rok szkolny 2021/2022.

13 października 2021 r. w Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej w Łącku od-
było się uroczyste spotkanie z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, którego 
organizatorami byli Wójt Gminy Łąc-
ko – Pan Jan Dziedzina oraz Dyrek-
tor Samorządowego Centrum Usług 
Wspólnych Gminy Łącko Pani Lucyna 

Citak. W uroczystości wzięli udział za-
proszeni goście: Pani Bernadetta Wą-
chała-Gawełek – Przewodnicząca Rady 
Gminy Łącko, Radni Gminy Łącko: 
Pani Teresa Janczura, Pani Małgorza-
ta Kozik, Pani Elżbieta Majerska, Pani 
Elżbieta Sopata, Pan Edward Jurkow-
ski, Pan Jan Mrówka, Pan Tomasz Gro-

mala, Pan Tadeusz Kurzeja, Pan Daniel 
Dąbrowski, Pan Paweł Dybiec – Za-
stępca Wójta Gminy Łącko, Pan Woj-
ciech Jamro – Sekretarz Gminy Łącko, 
a także dyrektorzy szkół i przedszkoli, 
nauczyciele, pracownicy oświaty oraz 
emerytowani pracownicy.

Podczas uroczystości, zarówno dy-
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rektorom jak i nauczycielom szkół wrę-
czone zostały nagrody Wójta za bardzo 
dobre wyniki w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej. Nagrody 
otrzymali:

– Dyrektorzy szkół: Halina Setlak, 
Irena Babik, Ewa Jawor, Jolanta Dzie-
dzina, Anna Syktus, Agata Potoniec.

– Nauczyciele: Patrycja Budziacka, 
Anna Majerska, Katarzyna Leja-Pie-
trucha, Krystyna Rucińska, Stanisława 
Gawlik, Barbara Kosciółek, Agnieszka 
Tokarczyk oraz pracownik stołówki 
Urszula Duda.

Nauczycielom oraz pracownikom 
oświaty zostały złożone życzenia na 
nadchodzący rok szkolny. Uroczystość 
uświetnili uczniowie Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Łącku, którzy zaprezento-
wali swe umiejętności pod opieką swo-
ich nauczycieli.

Po części oficjalnej Dyrektor SCUW 
i Wójt Gminy Łącko zaprosili zgroma-
dzonych gości na poczęstunek przygo-
towany przez pracowników stołówki 

prowadzonej przez Samorządowe Cen-
trum Usług Wspólnych Gminy Łącko. 
Była to znakomita okazja do rozmów 
między pracownikami szkół.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”  
w Gminie Łącko

20 000 zł dofinansowania – tyle 
Szkoły Podstawowe w Jazowsku 
i w Zarzeczu oraz Samorządowe Przed-
szkole w Łącku i Przedszkole Samo-
rządowe w Jazowsku otrzymały w tym 
roku w ramach „Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 
2021-2025”. 

Środki te zostaną przeznaczone na 
zakup książek będących nowościami 

wydawniczymi, wyposażenia do biblio-
tek szkolnych oraz realizację działań 
promujących czytelnictwo.

Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa ma na celu poprawę stanu 
czytelnictwa w Polsce poprzez wzmac-
nianie roli bibliotek publicznych, 
szkolnych i pedagogicznych jako lokal-
nych ośrodków życia społecznego, sta-
nowiących centrum dostępu do kultury 

i wiedzy. Program ma wspierać, kształ-
tować oraz promować postawy proczy-
telnicze.

Dofinansowano ze środków finan-
sowych Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach reali-
zacji Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Aktywnie działające Ochotnicze Straże Pożarne 
w Gminie Łącko

19 września 2021 roku na stadionie 
sportowym w Podegrodziu odbyły się 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
dla gmin: Łącko, Podegrodzie oraz 
Chełmiec. W zawodach wzięło udział 
20 drużyn w tym 14 chłopięcych i 6 
dziewczęcych. Wyniki zawodów dla 
drużyn MDP z naszej gminy przedsta-
wiają się następująco:

 
Dziewczęta:

 ● I miejsce – MDP Obidza
 ● II miejsce – MDP Wola Kosnowa
 ● III miejsca – MDP Zagorzyn
 ● IV miejsce – MDP Kadcza
 ● V miejsce – MDP Maszkowice

Chłopcy:
 ● I miejsce – MDP Zagorzyn
 ● II miejsce – MDP Łącko
 ● III miejsce – MDP Wola Kosnowa
 ● IV miejsce – MDP Obidza
 ● V miejsce – MDP Czerniec

 ● VI miejsce – MDP Maszkowice
 ● VII miejsce – MDP Jazowsko
 ● VIII miejsce – MDP Kadcza

Następnie, 25 września 2021 odby-
ły się ćwiczenia zgrywające z udziałem 
wszystkich jednostek OSP z terenu 
Gminy Łącko. Tematem ćwiczeń był 
pożar budynku mieszkalnego w terenie 
trudnodostępnym – górzystym. Miej-
scem ćwiczeń i pozorowanego pożaru 
był budynek w miejscowości Zagorzyn 
przysiółek Byniowa – Gródek. Celem 

ćwiczeń było ugaszenie pożaru, udzie-
lenie pierwszej pomocy medycznej 
osobie poszkodowanej, zbudowanie 
sprawnego systemu dostarczania wody 
na miejsce pożaru metodą przepom-
powywania, zbudowanie stanowiska 
wodnego nieopodal naszej remizy OSP 
oraz wyznaczenie miejsca do przyjęcia 
śmigłowca LPR. Wszystkie założenia 
wykonano – cel ćwiczeń został osią-
gnięty.

Podsumowanie ćwiczeń oraz po-
częstunek odbył się w OSP Czerniec 

Ćwiczenia zgrywające jednostek OSP
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przy udziale: I Zastępcy Komendanta 
Miejskiego PSP w Nowym Sączu st. 
bryg. Pawła Motyki, Wójta Gminy Łąc-
ko Jana Dziedziny, Prezesa ZOSP RP 
w Łącku dh Jana Mrówki oraz organi-
zatora ćwiczeń Komendanta Gminnego 
dh Mariusza Piwowar.

Zastępy biorące udział w ćwicze-
niach:
1. OSP Zagorzyn: GBA-Rt, GCBA, 

SLRR
2. OSP Czerniec: GBA-Rt
3. OSP Łącko: GBA-Rt, GCBA
4. OSP Wola Kosnowa: GBA
5. OSP Kicznia: GBA
6. OSP Kadcza: GBA-Rt
7. OSP Jazowsko: GBA
8. OSP Obidza GBA-Rt
9. OSP Maszkowice: GLBA
10. OSP Czarny Potok: GBA
11. OSP Zabrzeż: GLM
12. OSP Zarzecze: GLM 

W przeprowadzonych ćwiczeniach 
udział wzięło 77 druhów.

Natomiast w dniu 25 października 
zakończyło się trwające ponad cztery ty-
godnie szkolenie podstawowe dla stra-
żaków ratowników OSP naszej gminy. 
Grupa liczyła 24 druhen i druhów.

Szkolenie obejmowało 126 godzin 
dydaktycznych (w tym 59 godzin teorii 
i 67 godzin praktyki).

Zajęcia głównie odbywały się w jed-
nostce OSP Czerniec, a także w remizie 
w Woli Kosnowej, Nadleśnictwie Stary 
Sącz, trenażerze pożarowym i autozło-

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Szkolenie podstawowe dla strażaków ratowni-
ków OSP

mie w Nowym Sączu. Zajęcia prowa-
dzili pracownicy Wydziału Operacyj-
no-Szkoleniowego Komendy Miejskiej 
PSP w Nowym Sączu jak i funkcjona-
riusze Państwowej Straży Pożarnej po-
chodzący z naszej gminy.

Wszystkie osoby biorące udział 
w szkoleniu uzyskały pozytywny wynik 
z egzaminu teoretycznego i praktycz-
nego. Serdecznie gratulujemy ukoń-
czenia kursu. Uzyskane umiejętności 
z pewnością przyczynią się do poprawy 
bezpieczeństwa w naszej gminie.

Po ogłoszeniu wyników egzaminu 
i rozdaniu świadectw nastąpiło uroczy-
ste ślubowanie.

W zakończeniu szkolenia udział 
wzięli m.in. Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego st. bryg. Paweł Motyka, 

Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina, Pre-
zes Zarządu Oddziału Gminnego dh 
Jan Mrówka, Komendant Gminny dh 
Mariusz Piwowar oraz Prezesi i Naczel-
nicy jednostek OSP z Gminy Łącko.

Wizyta delegacji Powiatu  
Olsztyńskiego i Gminy Dywity

Pod koniec października br. w na-
szej gminie gościliśmy delegację 
Powiatu Olsztyńskiego i Gminy 

Dywity w składzie:
 ● Andrzej Abako – Starosta Olsztyń-

ski
 ● Daniel Zadworny – Wójt Dywit
 ● Maria Bąkowska – Sekretarz Po-

wiatu Olsztyńskiego
 ● Janusz Ciepliński – Dyrektor Sa-

morządowej Szkoły Muzycznej 
w Dywitach (organem prowadzą-
cym szkoły jest Powiat Olsztyński)

 ● Angelika Stawisińska – Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dy-
witach

 ● Anna Jary – Kierownik Referatu 
Projektów Rozwojowych Urzędu 
Gminy Dywity

 ● Piotr Zabuski – Dyrektor Wydzia-
łu Inwestycji i Rozwoju Lokalnego 
Starostwa Powiatowego w Olszty-
nie

Nasi goście, którzy z informacji 
internetowych dowiedzieli się o inwe-
stycjach realizowanych przez Gminę 
Łącko, postanowili z bliska przyjrzeć 
się funkcjonowaniu i działaniom naszej 
gminy. W szczególności chcieli zapo-
znać się realizacją inwestycji Centrum 
Kultury i Edukacji Muzycznej, z pro-
blematyką projektowania inwestycji 
i źródeł jej finansowania oraz realiza-
cją budowy. Ponadto, chcieli zapoznać 
się z funkcjonowaniem obszaru kultury 
i edukacji muzycznej w Łącku oraz ob-
szarem inwestycji i rozwoju lokalnego 
w naszej gminie.

Wspomniane samorządy mają 
w planach wykonanie podobnej inwe-
stycji, dlatego tak cenna była wymiana 
doświadczeń z samorządowcami Gmi-
ny Łącko. Gminie Dywity i Starostwu 
Powiatowemu w Olsztynie życzymy 
powodzenia w realizacji ich zamierzeń.

Gmina Dywity

Starostwo Powiatowe w Olsztynie
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Ruszyły czaty online 
z Wójtem Gminy Łącko!

Jeżeli masz pytanie do wójta? Ciekawe pomysły? Propo-
zycję nowych inwestycji? Zapraszamy do wzięcia udzia-
łu w czacie online z wójtem!

Od niedawna, z inicjatywy Wójta Gminy Jana Dziedziny, 
mogą Państwo zaczerpnąć informacji bądź otrzymać odpo-
wiedź na nurtujące Państwa pytania bez konieczności wcze-
śniejszego umawiania się na z nim na spotkanie.

W miarę możliwości (z uwagi na napięty i szybko zapeł-
niający się terminarz włodarza gminy) czaty te będą orga-
nizowane w ostatnie poniedziałki miesiąca w godz. 16.00-
16.40. O terminach czatów informujemy wcześniej na profilu 
Gminy Łącko na Facebooku oraz na stronie internetowej 
www.lacko.pl.

Serdecznie zachęcamy to tej formy kontaktu z Wójtem 
Gminy Łącko.

Srebro dla Gminy Łącko w Turnieju Piłki Nożnej 
Samorządowców i Służb Mundurowych

W sobotę 13 listopada w Hali Wi-
dowiskowo – Sportowej w Łąc-
ku gościliśmy samorządowców 

oraz przedstawicieli służb mundurowych 
z terenu powiatu nowosądeckiego, którzy 
przybyli na Turniej Piłki Nożnej. 

Po zaciętej walce, spośród dziewięciu 
drużyn, wyłoniony został zwycięzca tur-
nieju – Komenda Miejska Policji w No-
wym Sączu, która w finale pokonała repre-
zentację Gminy Łącko. 

Oprócz zwycięskich zespołów w rozgryw-
kach udział wzięli przedstawiciele Gminy 
Korzenna, Miasta i Gminy Stary Sącz, Gmi-
ny Kamionka Wielka, Starostwa Powiatowe-
go w Nowym Sączu, PSP w Nowym Sączu, 
ZOSP RP Nowy Sącz i Gminy Rytro. 

Na boisku można było oglądać zmaga-
nia m. in. starosty nowosądeckiego Marka 
Kwiatkowskiego, radnego powiatowego 
Antoniego Poręby, wójta Łącka Jana Dzie-
dziny, wójta Korzennej Leszka Skowrona, 
wójta Rytra Jana Kotarby oraz zastępcy 
Komendanta Miejskiego PSP w Nowym 
Sączu st. bryg. Pawła Motyki i szefa Kry-
nickiej Grupy GOPR Michała Słabonia.

Nagrody i dyplomy zostały wręczone za-
wodnikom przez starostę nowosądeckiego, 
a także przez przewodniczącego Rady Po-
wiatu Nowosądeckiego Romana Potońca, 
członka Zarządu Powiatu Mariana Dobo-
sza, wójta Gminy Łącko, przewodniczącą 
Rady Gminy Łącko Bernadettę Wąchała-
-Gawełek oraz Komendanta Miejskiego Po-
licji mł. insp. dra Krzysztofa Dymurę.

Cały turniej przebiegał w duch fair 
play, a za jego sprawny przebieg odpowia-
dał Pan Jan Mrówka.
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Budowa Budynku Wielofunkcyjnego 
w m. Obidza

Budowa oczyszczalni ścieków 
w m. Kadcza

Budowa Centrum Kultury i Edukacji
Muzycznej w Łącku

Planowane wydatki na 2022 rok 
w kwocie  124 095 195 zł, w tym:
wydatki na zadania inwestycyjne  
w kwocie: 38 837 859 zł,
         (co stanowi 31,30% wydatków ogółem).

Wydatki Gminy 
Łącko na 2022 r.

31,3%

68,7%

Wydatki bieżące
85,3 mln

 

Wydatki  inwestycyjne
38,8 mln
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Planowane dochody na 2022 rok 
w kwocie 98 899 736 zł, w tym: 
dochody majątkowe w kwocie: 
11 440 935 zł.

Dochody Gminy 
Łącko na 2022 r.

25%

Część oświatowa 
subwencji ogólnej

19%

Część wyrównawcza 
i równoważąca

 subwencji ogólnej  
21%

Dotacje celowe na zadania 
własne i zlecone 

12%

Dochody majątkowe
 

15%

9%

Pozostałe dochody

Udziały w podatku 
dochodowym od 
osób fizycznych 

 i prawnych

Po uwzględnieniu środków 
przyznanych Gminie Łącko 

w ramach tzw. Polskiego Ładu w wysokości 
19 395 288 zł, 

przyszłoroczny budżet 
będzie wynosił 

118 295 024 zł dochodów 
oraz 

143 490 483 zł wydatków.
 

Planowane wydatki na
realizację zadań

współfinansowanych 
z budżetu Unii Europejskiej

na 2022 rok:
30,6 mln zł.
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Festyn Wakacyjny w Łącku

Festyn Wakacyjny w Łącku od-
był się w dniu 22 sierpnia przy 
wspaniałej pogodzie i w atmos-

ferze spotkań. Można było również 
skorzystać z możliwości zaszczepienia 
się przeciwko Covid-19, a także spisać 
się w ramach Narodowego Spisu Po-
wszechnego Ludności i Mieszkań.

Na początek wszystkich zgromadzo-
nych powitali wójt Gminy Łącko wraz 
z przewodniczącą Rady i dyrektorem 
GOKu, a potem odbyły się animacje dla 
dzieci z wieloma konkursami, wspól-
nymi tańcami, kolorowymi bańkami 
mydlanymi, a także w towarzystwie 
specjalnego gościa – Myszki Miki. Na-
stępnie w wir wspólnej zabawy porwał 
wszystkich zgromadzonych zespół Ba-
bylon-Boney M. Cover Show. Nieśmier-
telne przeboje legendarnej grupy Bo-
ney M. towarzyszyły wspólnej zabawie. 
Nadszedł również czas na prezentację 
łąckiego folkloru poprzez występ Zespo-
łu Regionalnego "Górale Łąccy".

Ogromnym zainteresowaniem cie-
szył się występ kabaretu Paranienor-
malni, którego doskonały program 
z licznymi skeczami, nawiązującymi 
również do łąckiej okolicy bardzo się 
spodobał licznie zgromadzonej pu-
bliczności.

Na zakończenie wystąpił zespół 
Rompey. Ich przeboje takie jak "Sel-
fie", czy "Moja góraleczko" były śpie-
wane wspólnie z rozbawionym pod 
sceną tłumem.

Festyn odbył się przy pięknej pogo-
dzie i we wspaniałej atmosferze. Moż-
na było również wesprzeć w jego trak-
cie Aleksandrę Kozę z Kiczni, chorą na 
mukowiscydozę. Zbiórkę zorganizowa-
ła i przeprowadziła Fundacja I Can Fly, 
która wcześniej w obrębie ścieżek nad 
Dunajcem zorganizowała również Bie-
gi Charytatywne "Po oddech dla Oli".

(b.g.)
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Narodowe 
Czytanie 
w Łącku

Już po raz piąty w Łącku odbyło się 
Narodowe Czytanie. Tegoroczną 
lekturą była "Moralność Pani Dul-

skiej" Gabrieli Zapolskiej. Zebranych 
powitali Jan Dziedzina wójt gminy Łąc-

ko i Józef Strączek dyrektor GOK. Wy-
stąpili: Aniela Dulska – Violetta Romul-
-Pomietło, Felicjan Dulski, Zbyszko (akt 
III) – Krzysztof Pomietło, Zbyszko (akt 
II) – Józef Więcławek, Mela – Joanna 
Pyrdoł, Hesia – Aneta Mikołajczyk-
-Kurzeja, Hanka – Anna Muszyńska, 
Juliasiewiczowa – Jagoda Jastrzębska, 
Tadrachowa – Marcin Wnęk.

Zgromadzona publiczność nagro-
dziła występujących owacjami na sto-
jąco. Dodatkowo obejrzeć można było 
wystawę przygotowaną przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną, a także zabrać na 
pamiątkę okolicznościową zakładkę do 
książki.

50-lecie Koła Pszczelarzy w Łącku
5 września swój jubileusz 50-lecia 

istnienia świętowało Koło Pszczelarzy 
w Łącku. Na uroczystej Mszy Świętej, 

sprawowanej w intencji pszczelarzy, 
ale również sadowników gminy Łącko, 
dla których ten rok był wyjątkowo cięż-
ki przez gradobicia, oprawę muzyczną 
zapewniła Orkiestra Dęta im. Tade-
usza Moryto. W trakcie Mszy został 
poświęcony również piękny sztandar 
pszczelarskiego koła. Potem oficjalne 
uroczystości odbyły się na hali wido-

wiskowo-sportowej w Łącku, gdzie zo-
stały wręczone odznaczenia Zasłużony 
dla Gminy Łącko oraz pamiątkowe dy-
plomy dla pszczelarzy. Odznaczeniami 
Zasłużony dla Gminy Łącko wyróżnieni 
zostali: Piotr Cebula, Bogusław Duda, 
Władysław Pierzga, Władysław Plechta 
i Benedykt Tokarczyk. Z kolei pamiąt-
kowe dyplomy przyznano następują-
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cym osobom: Władysława Borzęcka, 
Jan Borzęcki, Andrzej Chlebda, Jan 
Duda, Janusz Duda, Stanisław Florian, 
Jan Jędraczka, Piotr Kurpisz, Józef 
Majerski, Stanisław Myjak, Wojciech 
Piksa, Antoni Poparda, Józef Pyrdoł, 
Krzysztof Pyrdoł, Stanisław Rusnar-
czyk, Stanisław Zygmunt, Stefan Po-
gwizd, Stanisław Łazarz, Kazimierz 
Kurzeja, Władysław Franczyk. 

Gratulacje dla wszystkich pszcze-
larzy z okazji Jubileuszu. Ciekawą pu-
blikację pt. „Koło Pszczelarzy w Łącku. 

Historia i teraźniejszość” pod red. Wła-
dysława Pierzgi można nabyć w sklepie 
ADK System w Łącku.

Warsztaty w ramach  
VII Kongresu Kultury Regionów

W dniach 19-21 października 
odbył się VII Kongres Kultu-
ry Regionów z cyklu Żywioły 

dziedzictwa "Woda jest kobietą" zorga-
nizowany przez Małopolskie Centrum 
Kultury "Sokół" w Nowym Sączu. To 
wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich, 
którym szeroko pojęta kultura jest bli-
ska. W ramach kongresu poruszane są 
tematy z zakresu ochrony niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego, odby-
wają się wykłady, panele dyskusyjne 
i warsztaty, a uczestnicy przyjeżdżają 
z całej Polski. 

W dniu 21 października w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Łącku odbyły 
się warsztaty "Płynąc z rytmem!" – pod 
kierunkiem Moniki Dudek – etnoloż-

ki, regionalistki, miłośniczki folkloru 
i animatorki kultury.

To był niezwykle inspirujący wie-
czór, pełen muzyki, tańca i śpiewu, 
a także rozmów o kulturze, folklorze, 
regionalizmie.

Mamy nadzieję, że będziemy mieć 
jeszcze okazję się spotkać.
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GMINNY KONKURS PLASTYCZNY  
Z OKAZJI XXI DNIA PAPIESKIEGO POD HASŁEM
,,Św. Jan Paweł II – Nie lękajcie się”

Jury w składzie:
 ● Magdalena Leszko – plastyk 
 ● Józef Strączek – dyrektor GOK
 ● Bernadetta Wąchała-Gawełek – in-

struktor GOK
po obejrzeniu 133 prac plastycz-

nych (8 w kategorii I, 70 w kategorii II, 
44 w kategorii III i 11 w kategorii IV) ze 
szkół podstawowych gminy Łącko po-
stanowiło przyznać następujące miej-
sca i wyróżnienia:

kat. I – oddziały przedszkolne i kl. 0
 ● I m-ce: Kamila Duda – kl. 0 – SP w Zagorzynie 
 ● II m-ce: Karolina Gondek – kl. 0 – ZSP w Łącku
 ● III m-ce: Sylwester Owsianka – kl. 0 – ZSP w Łącku

kat. II – kl. I-III
 ● I m-ce: Dariusz Gromala – kl. I c – ZSP w Łącku
 ● II m-ce: Anna Garwol – kl. I a – SP w Zagorzynie

Lilianna Liber – kl. I a – SP w Kiczni
 ● III m-ce: Dawid Klag – kl. III a – ZSP w Łącku

 Julia Lesiak – kl. III b – ZSP w Łącku
 ● Wyróżnienie: Anita Wingralek – kl. II b – ZSP w Łącku

kat. III – kl. IV-VI
 ● I m-ce: Karolina Koza – kl. IV a – SP w Jazowsku
 ● II m-ce: Ada Gorczowska – kl. V a – ZSP w Łącku
 ● III m-ce: Karol Twardowski – kl. IV a – ZSP w Łącku

 Milena Duda – kl. IV – SP w Zagorzynie
 ● Wyróżnienie: Klaudia Mazurkiewicz – kl. VI – SP w Szczereżu

Oskar Kozik – kl. IV – ZSP w Kadczy

kat. IV – kl. VII-VIII
 ● I m-ce: Paulina Dąbrowska – kl. VIII a – SP w Zagorzynie
 ● II m-ce: Kornel Kozik – kl. VII – ZSP w Kadczy
 ● III miejsce: nie przyznano

Jury przy ocenie w pierwszej kolej-
ności brało pod uwagę zgodność z te-
matem konkursu, staranność i tech-
nikę wykonania. Komisja doceniła 
wysoki poziom konkursu, a także wiel-
kie zaangażowanie dzieci, dziękując 
jednocześnie nauczycielom i rodzicom 
za przygotowanie dzieci i młodzieży 
do udziału w konkursie. Pełną galerię 
prac konkursowych można obejrzeć na 
fb GOKu.
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VI Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej 
i Żołnierskiej „Póki Polska żyje w nas…”

W dniu 4 listopada w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Łącku odbył się VI Gminny 

Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żoł-
nierskiej "Póki Polska żyje w nas...", 
w którym udział wzięło ponad pięć-
dziesięciu uczestników. Otwarcia kon-
kursu dokonali wójt gminy Łącko Jan 
Dziedzina i dyrektor GOK w Łącku Jó-
zef Strączek.

Jury w składzie: Agata Życzyńska 
– muzyk, nauczyciel Ogniska Muzycz-
nego w Łącku, skrzypaczka i dyrek-
tor Sinfonii Carpathia, Marcin Wnęk 
– muzyk, organista łącki i dyrygent 
Chóru Parafialnego Zew Gór, wokalista 
Orkiestry Dętej im. T. Moryto, Marek 
Lipień – muzyk i wokalista Orkiestry 
Dętej im. T. Moryto, nauczyciel Ogni-
ska Muzycznego w Łącku. Po przesłu-
chaniach pięćdziesięciu czterech mło-
dych wokalistów, komisja nagrodziła 
i wyróżniła następujące osoby:

kat. I – kl. I-III SP
 ● I miejsce: Rita Zygadło – ZSP 

w Łącku
 ● II miejsce ex aequo: Maria Kramar-

czyk – SP w Szczereżu, Lena Biel – 
SP w Szczereżu

 ● III miejsce: Anna Szczepaniak – 
ZSP w Łącku

 ● wyróżnienie: Bartosz Subik – ZSP 
w Łącku 

kat. II – kl. IV-VI SP
 ● I miejsce: Aleksandra Talar, akomp. 

Aleksandra Lasyk – SP w Maszko-
wicach

 ● II miejsce: Piotr Domek – SP w Za-
gorzynie

 ● III miejsce: Emilia Kurnyta – SP 
w Zagorzynie

kat. III – kl. VII-VIII SP
 ● I miejsce: Julia Ferenc – SP w Za-

brzeży
 ● II miejsce: Dominika Podobińska – 

ZSP w Czarnym Potoku
 ● III miejsce ex aequo: Zuzanna Pisz-

czek – ZSP w Kadczy, Kamila Za-
remba – ZSP w Kadczy

Komisja dziękuje dzieciom i mło-
dzieży za tak liczny udział w konkursie, 
aktywną postawę patriotyczną i wysoki 
poziom artystyczny, zaś nauczycielom 
i opiekunom dziękujemy za przygoto-
wanie uczestników. 

Nagrody i dyplomy ufundowane 
przez GOK, wręczali dyrektor placówki 
Józef Strączek oraz członkowie jury.

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko  19



W dniu 10 listopada w sali te-
atralnej w Domu Kateche-
tycznym w Łącku odbył się 

Wieczór Patriotyczny. We wspólnym 
montażu muzyczno-słownym zaty-
tułowanym "Moja Ojczyzna" zapre-
zentowali się uczniowie Ogniska Mu-
zycznego w Łącku, Grupy Teatralnej 
"Berecik" oraz laureaci VI Gminnego 
Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żoł-
nierskiej "Póki Polska żyje w nas..." 
– Rita Zygadło z ZSP w Łącku, Alek-
sandra Talar z akompaniamentem 
Aleksandry Lasyk ze SP w Maszkowi-
cach oraz Julia Ferenc ze SP w Zabrze-

Gminne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w Łącku
Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Łącku miały wyjątkowy charakter.

ży. W drugiej części zagrała Orkiestra 
Dęta im. Tadeusza Moryto pod dyr. 
Stanisława Strączka z udziałem soli-
stów: Anny Gromali i Marcina Wnęka. 
Usłyszeć można było znane pieśni pa-
triotyczne, ale również piosenki żoł-
nierskie, które śpiewała wraz z orkie-
strą licznie zgromadzona publiczność. 
Głos zabrali wójt gminy, przewodni-
cząca Rady, dyrektor GOK w Łącku, 
którzy podziękowali za udział, zapra-
szając na kolejne dni wspólnego świę-
towania niepodległości. Proboszcz 
parafii Łącko ks. Czesław Noworolnik 
wyraził swoją radość z tego tytułu, iż 

inauguracja sali teatralnej miała miej-
sce w trakcie tak wyjątkowej uroczy-
stości, jaką był Wieczór Patriotyczny 
z okazji 103. rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę.

11 listopada o godz. 9.00 w koście-
le parafialnym w Łącku odbyła się 
uroczysta Msza Św. za Ojczyznę, po 
której zakończeniu wszyscy uczestni-
cy pomaszerowali na Plac Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, gdzie po odśpie-
waniu hymnu państwowego i złożeniu 
kwiatów, miał miejsce program arty-
styczny. Na zakończenie uroczysto-
ści zabrał głos wójt gminy Łącko Jan 
Dziedzina, który podkreślił wartość 
wolności i niepodległości.
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W niedzielę 14 listopada w godzi-
nach podpołudniowych odbyło się 
widowisko historyczne "Partyznackim 
szlakiem" zorganizowane wspólnie ze 
stowarzyszeniem Amatorski Ruch Ar-
tystyczny Ziemi Łąckiej, które na ten 
projekt otrzymało dofinansowanie 
z Województwa Małopolskiego. W ra-
mach widowiska zobaczyć można było 
potyczki partyzanckie z hitlerowcami, 

w wykonaniu stowarzyszenia Żandar-
meria wraz z innymi zaprzyjaźniony-
mi rekonstruktorami. Obejrzeć można 
było również sprzęt wojskowy oraz 
zapoznać się z historią ruchu party-
zanckiego na naszym terenie. Mimo 
listopadowej aury w wydarzeniu tym 
uczestniczyło naprawdę wiele osób. 
Szczególnie dla najmłodszych było to 
wyjątkowe spotkanie z historią.

„Partyzanckim szlakiem – widowi-
sko historyczne w Łącko” – projekt zre-
alizowano przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego. 

(b.g.)
Zdj. b.g., Małgorzata Zygadło,  

Tim Demski

Podsumowanie działalności  
Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów koła nr 5 w Łącku
za rok 2021

Radość była wielka, bo znowu mo-
gliśmy się spotkać i pobyć ze sobą 
razem po długiej nieobecności. Ze 

względu na pandemię covid-19, związek 
musiał być zamknięty, w trosce o nasze 
bezpieczeństwo. Siedzibę naszą otwarto 
w miesiącu maju. Zrobiliśmy sobie spo-
tkanie przy grillu nad Dunajcem. Pogo-
da nam dopisała, było bardzo radośnie. 
Bardzo nam tego brakowało, szczegól-
nie kontaktu z drugą osobą. 

W miesiącu sierpniu zorganizo-
wana została wycieczka w Bieszczady. 
Program zwiedzania był bardzo cie-
kawy. Zobaczyliśmy piękną cerkiew 
bojkowską, zagrodę żubrów oraz wspa-

niałą pracownię ikon. Bardzo fajną 
atrakcją był przejazd drezynami. Po-
goda była piękna, więc wycieczka była 
bardzo udana. 

W miesiącu wrześniu i październi-
ku byliśmy na basenach Termy Cho-
chołowskie, w których emeryci chętnie 
biorą udział i wracają zadowoleni. 

Raz w tygodniu spotykamy się 
w naszej siedzibie, gdzie możemy spę-
dzić miło czas przy kawie lub herbacie. 
Mamy tylko nadzieję, że pandemia nas 
znowu nie odizoluje od naszej działal-
ności. 

Krystyna Rozmus 
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Spotkanie  autorskie w Zespole  
Szkolno-Przedszkolnym w Łącku

Narodowe Czytanie 

W piątkowy poranek, 1 października 
2021r. uczniowie klas III mieli przy-
jemność gościć w progach swojej 

szkoły panią Joannę Krzyżanek,znaną i lubia-
ną autorkę książek dla najmłodszych dzieci. 
Niezwykłe pozycje literackie oprócz urokliwej 
szaty graficznej i ciekawych historyjek oferują 
wiele cennych rad. Uczą czytać i pisać, a także 
wprowadzają w świat gotowania i udzielania 
pierwszej pomocy. Podczas spotkania ucznio-
wie zaznajomili się z bohaterami Knedelkowa. 
Poznali Cecylkę, kurę Adelę i kota Paplę oraz 
rodzinę Wafelków, dzięki temu kształtowali 
swoją wyobraźnię i wrażliwość estetyczną.

Dzieci ponadto aktywnie uczestniczyły w za-
bawach, które przygotowała pisarka. Wszyscy 
uznali to wydarzenie za miło spędzony czas, 
a najmłodszym ciężko było rozstać się z panią 
Joanną. Spore grono czytelników zamówiło 
wybrane książki i po kilku dniach otrzymało 
przesyłkę ze specjalnymi imiennymi dedyka-
cjami. Tym samym autorka będzie na pewno 
częstym gościem w wielu łąckich domach. 

Biblioteka szkolna również dokonała zaku-
pu i wzbogaciła księgozbiór o kolejne egzem-
plarze nowości pani Krzyżanek. 

Dziękujemy za możliwość zorganizowania 
tego niezwykłego i bogatego w nowe doświad-
czenia spotkania.

 Ewa Majerska

Rok 2021 to jubileuszowa 10 edycja Naro-
dowego Czytania propagującego znajomość 
literatury narodowej. W br. wybór padł na tra-
gikomedię Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani 
Dulskiej”.

Na zaproszenie nauczyciela bibliotekarza 
odpowiedzieli uczniowie klasy 8a i 8c. Wspól-
nie zasiedli, by przeczytać fragmenty tego 
dzieła, który stał się dla nich swoistą podróżą 
w czasie, lekcją historii, polskiej obyczajowości, 
tradycji oraz języka, który tak zmienił się na 
przestrzeni lat. Utwór nie jest lekturą szkolną, 
a w szczególności przypadł do gustu młodzieży.

Spotkaniu towarzyszyła również wystawa 
książek Gabrieli Zapolskiej, przygotowana przez 
p. Katarzynę Gromalę – kierownika GBP w Łąc-
ku. Takie wspólne działanie uczniów i nauczy-
cieli uczy nie tylko wzajemnego szacunku, ale 
także zrozumienia. 

Wydarzenie podsumowała pani dyrektor, 
Barbara Stolarska, nadmieniając, że wybrana 
książka to ponadczasowy i uniwersalny obraz 
ludzkich przywar i ułomności charakteru. 

Za odwagę, zaangażowanie i piękną inter-
pretację utworu uczniom biorącym udział w wy-
darzeniu, należą się podziw i podziękowanie. 

E. Majerska
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Informacje ze Szkoły Podstawowej  
w Maszkowicach
Sprzątanie świata 
2021

Hasło tegorocznej 28-letniej ak-
cji brzmiało: „Myślę, więc nie śmie-
cę”. W naszej szkole także po raz 28 
dnia 17 września odbyła się akcja 
„Sprzątania świata”. Tegoroczna edy-
cja kampanii rozpoczęła się krótkim 
apelem, w którym wzięły udział dzieci 
klas 0-VIII, po czym uczniowie wraz 
z nauczycielami wyruszyli na „wielkie 
sprzątanie”. Uczestnicy akcji otrzymali 
plastikowe worki na śmieci i ochronne 
rękawiczki. Uczniowie porządkowali 
tereny wokół szkoły oraz wyznaczone 
wcześniej miejsca w Maszkowicach. 
Sprzątanie Świata to coroczna akcja, 
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.

Międzynarodowy 
Dzień Języka 
Romskiego

W piątek 5 listopada obchodzili-
śmy Międzynarodowy Dzień Języka 
Romskiego. Dzień ten został ustano-
wiony z inicjatywy Międzynarodowe-
go Związku Romów i organizacji ,,Kali 
Sara” w dniu 5 listopada 2009r. na 
posiedzeniu Komisji do Spraw Języka 
w Zagrzebiu. Świętowanie tego dnia 
jest okazją do rozmowy o wyjątkowym 
języku, który jako jeden z niewielu na 
świecie nie ma swojej pisanej formy, 
a historia i tradycja przekazywane są 
ustnie. Oznacza to, że słowa są zapisy-
wane ze słuchu. Ten sam wyraz moż-
na zapisać na kilka sposobów. Taki 
mówiony język szybko się zmienia, bo 
Romowie przejmują wyrazy z innych 
języków. Oczywiście z biegiem czasu 
i przemianami zachodzącymi w społe-
czeństwie, język również ulega zmia-
nom. Pomimo to Romowie pozostają 
odrębną nacją z dość silnie zakorze-
nioną tradycją i zhierarchizowanym 
systemem społecznym. Język romski, 
inaczej nazywany romani, w zależno-
ści od tego, w jakim kraju europejskim 
się znajdujemy, będzie się trochę róż-
nił. Rozmaite dialekty i brak tradycji 
piśmienniczej sprawiają, że Romom 

z poszczególnych części świata czasem 
trudno jest siebie zrozumieć. Podczas 
apelu nie zabrakło wierszy popularnej 
poetki Papuszy, ani żywiołowego rom-
skiego tańca. Święto to jest doskonałą 
okazją do promowania postaw toleran-
cji i poszanowania drugiego człowieka.

Międzynarodowy 
Dzień Praw Dziecka 
z UNICEF

20 listopada to szczególny dzień. 
Jest to doskonała okazja do przypo-
mnienia wszystkim, iż dzieci mają 
prawo do szczególnej troski i pomo-
cy. To również rocznica uchwalenia 
Konwencji o prawach dziecka. Nasza 
szkoła przyłączyła się do akcji „Mię-
dzynarodowy Dzień Praw Dziecka 
z UNICEF” i wspólnie świętowaliśmy 
ten dzień. Z tej okazji zostały zaplano-
wane do realizacji działania, które mia-
ły na celu zapoznać dzieci z prawami 
ustanowionymi kilkadziesiąt lat temu 
przez Janusza Korczaka. Wychowawcy 
przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla 
uczniów w oparciu o scenariusze zajęć 
dostarczone przez UNICEF. Przybliży-
li tematykę praw dziecka, korzystając 
z „Konwencji Praw Dziecka”. Podsu-
mowaniem uroczystych obchodów 
tego ważnego dnia było przebranie się 
społeczności szkolnej „na niebiesko”.

Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czy-
tania to jedno z tych wydarzeń w ka-
lendarzu świąt nietypowych. Inicjaty-
wa powstała w Polskiej Izbie Książki 
w 2001 roku. Patronką wybrano Jani-
nę Porazińską, wybitną pisarkę, która 
wiele swoich książek napisała z myślą 
o dzieciach. Data 29 września to dzień 
urodzin zasłużonej Polki. Dzieciństwo 
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często kojarzy się nam z książkami czy-
tanymi przez rodziców lub dziadków, 
a potem czytanymi samodzielnie. Dla-
tego też, w ramach tego święta zorga-
nizowaliśmy w naszej szkole atrakcje 
związane z obchodami tego wydarze-
nia. Z tej okazji już po raz kolejny przy-
gotowaliśmy liczne wydarzenie promu-
jące czytelnictwo. 30 września szkoła 
stała się „krainą bajek”, a uczniowie 
zamienili się w bajkowych bohaterów. 
Przybyli do nas zaproszeni goście, aby 
wspólnie uczcić to święto. Zaszczyci-
li nas swoją obecnością: Wójt Gminy 
Łącko – Jan Dziedzina, przewodni-
cząca Rady Gminy Łącko – Bernadetta 
Wąchała-Gawełek, Maria Najduch – 
bibliotekarka z filii Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Jazowsku, Sylwia Paluch 
– dyrektor szkoły, którzy wspólnie czy-
tali dzieciom książki. Czytanie na głos 
stymuluje rozwój, rozwija wyobraźnię 
dzieci oraz wzbogaca ich słownictwo. 
Uczy myślenia, poprawia koncentra-
cję, poszerza wiedzę i pomaga odnieść 
sukcesy w szkole. To idealny sposób 
na nudę w czasie deszczowych i jesien-
nych dni. Jak widać czytanie ma wiele 
zalet, więc zamiast siedzieć bezczynnie 
weź do ręki książkę i poczytaj!

Pasowanie na 
czytelnika

W poniedziałek (11 października) 
uczniowie klasy II naszej szkoły zo-
stali uroczyście przyjęci w poczet czy-
telników Biblioteki Szkolnej Szkoły 
Podstawowej w Maszkowicach. Wszy-
scy wysłuchali krótkiej inscenizacji. 
Dowiedzieli się, co należy zrobić, aby 
książka już nigdy się nie smuciła, a na 
jej twarzy zawsze gościł uśmiech. Dzie-
ci mogły pochwalić się swoją wiedzą na 
temat poszanowania książek. W towa-
rzystwie starszych koleżanek i kolegów 
z klasy III poznali zasady korzystania ze 
zbiorów bibliotecznych. Na zakończe-
nie nowi czytelnicy złożyli przyrzecze-
nie, że będą kochać i szanować książ-
ki. Potem wszyscy zostali pasowani na 
czytelników przez panią dyrektor. Na 
pamiątkę tego wydarzenia każde dziec-
ko otrzymało okolicznościowy dyplom 
i pamiątkową książkę. Mamy nadzieję, 
że od tej pory wszyscy będą często od-

wiedzali bibliotekę i rozbudzą w sobie 
potrzebę czytania oraz poznawania no-
wych bohaterów książkowych.

Wycieczka

Przedszkolaki klasy 0a i 0b wyko-
rzystując piękną pogodę i uroki jesieni 
udali się dnia 20 października 2021r. 
na wycieczkę ścieżkami wzdłuż Dunaj-
ca. Przyroda odkryła przed nami swe 
piękno. Podziwialiśmy jesienne barwy, 
rosnące krzewy i drzewa, słuchaliśmy 
odgłosów przyrody, ,,rozmawialiśmy" 
z drzewami, obserwowaliśmy zwie-
rzęta. Podczas wycieczki zbieraliśmy 
najpiękniejsze kolorystycznie liście, 
żołędzie i kasztany i szyszki, którymi 
przyozdobiliśmy nasze kąciki przyrody. 
Znaleźliśmy również chwilę czasu na 
zabawę. W drodze powrotnej zwiedzi-
liśmy oczyszczalnię ścieków w Łącku, 
gdzie zdobyliśmy wiadomości dotyczą-
ce wody, jej znaczenia dla życia roślin, 
zwierząt i ludzi. Poznaliśmy sposoby 
zanieczyszczania jej i skutki tej działal-
ności. W czasie wycieczki zwiedziliśmy 
obiekt oraz przede wszystkim dowie-
dzieliśmy się, jak wodę oczyścić. Po-
znaliśmy tego poszczególne etapy i do-
wiedzieliśmy się, że oczyszczamy wodę 
poprzez filtrowanie, a następnie odzy-
skiwanie jej za pomocą odpowiednich 

bakterii. Podczas zwiedzania obiektu 
dzieci nie ukrywały, że przeszkadza im 
zapach, który towarzyszył nam przez 
cały czas, jednak mieliśmy świado-
mość, że istnienie oczyszczalni jest co 
najmniej konieczne. Uzmysłowiliśmy 
sobie, jak bardzo ludzie zanieczyszcza-
ją wodę i ile pracy należy włożyć w jej 
oczyszczanie i uzdatnianie. Było to nie-
zwykłe przeżycie dla przedszkolaków. 
Dzięki tej wycieczce dzieci uzmysłowi-
ły sobie jak bardzo ludzie zanieczysz-
czają wodę i ile pracy należy włożyć 
w jej oczyszczanie i uzdatnianie. Zaję-
cia w oczyszczalni poszerzyły wiedzę 
uczniów z zakresu przyrody oraz zwięk-
szyły świadomość ekologiczną. Dzięku-
jemy kierownikowi ZGK w Łącku panu 
Pawłowi Czepielikowi, pracownikom 
ZGK w Łącku – pani Magdalenie Kru-
kowskiej i panu Stanisławowi Chlipa-
le – za umożliwienie nam zwiedzania 
obiektu i ciekawą lekcję ekologii.

Warsztaty "Las 
w słoiku"

W dniu 3 listopada przedszkolaki 
uczestniczyły w warsztatach ekolo-
gicznych „Las w słoiku” organizowa-
nych przez Centrum Zabaw Nibylandia 
w Łącku. Dzieci podczas zajęć wyko-
nały swój własny las używając do tego 
żwirku, ziemi, piasku, kamyków, rośli-
nek, liści i szyszek . Wszystko według 
instrukcji pani Beaty ułożone zostało 
w słoiku w odpowiedniej kolejności. 
Przedszkolaki dowiedziały się wielu 
ciekawostek na temat ziemi, roślin, 
wody i lasu, poznały zasady doboru 
roślin i podłoża oraz odpowiedniej pie-
lęgnacji. Zajęcia te sprawiły dzieciom 
wiele radości i okazały się dobrym spo-
sobem połączenia zabawy z nauką.
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Ślubowanie klas 
pierwszych

We wtorkowy poranek, tj. 26 paź-
dziernika 2021r. w Szkole Podstawo-
wej w Maszkowicach miało miejsce 
niezwykłe wydarzenie – ślubowanie 
klas pierwszych. W tym roku szkolnym 
składała je klasa I pod opieką p. Barba-
ry Drabik. 

Do tego ważnego dnia pierwszokla-
siści przygotowywali się kilka tygodni, 
by wszystkim udowodnić, że nie są już 
przedszkolakami, lecz prawdziwymi 
uczniami. 

Zanim pierwszaki zostały przyjęte 
do grona uczniów musiały wykazać się 
umiejętnościami śpiewu i deklama-
cji. Występ dzieci spotkał się z bardzo 
ciepłym przyjęciem widowni. Artyści 
po każdym występie byli nagradzani 
gromkimi brawami. 

Następnie pierwszoklasistów cze-
kało uroczyste ślubowanie na flagę 
państwową i tradycyjne pasowanie na 
ucznia symbolicznym wielkim ołów-
kiem przez p. dyrektor Sylwię Paluch. 
Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali pa-
miątkowe dyplomy.

VIII Gminny 
Konkurs „Gmina 
Łącko – Poznajmy 
ją bliżej. Zaproś 
gości do swojej 
miejscowości”

Już po raz ósmy w Szkole Podstawo-
wej w Maszkowicach odbył się Gmin-
ny Konkurs Wiedzy o Gminie Łącko 
„Gmina Łącko – poznajmy ją bliżej” dla 
uczniów klas IV – VIII. W tym roku po 
raz kolejny przybrał on trochę inną for-
mę, a mianowicie prezentacji multime-
dialnej pt. „Zaproś gości do swojej miej-
scowości”. Organizatorami konkursu 
byli: p. Joanna Koza, p. Beata Wąchała, 
p. Dariusz Bielak. W rywalizacji wzięli 
udział przedstawiciele szkół Gminy Łąc-
ko. Patronat nad konkursem objęli: Sta-
rosta Nowosądecki – Marek Kwiatkow-
ski i Wójt Gminy Łącko – Jan Dziedzina. 
Celem konkursu była popularyzacja 

wiedzy o gminie, w której mieszkamy, 
ukazanie elementów i cech środowiska 
lokalnego, poznanie historii i miejsc 
związanych z historią swojej miejscowo-
ści, poznanie sylwetek ciekawych ludzi 
związanych z życiem poszczególnych 
wsi. Komisja konkursowa w składzie: 
Józef Strączek, Bernadetta Wąchała-Ga-
wełek, Elżbieta Majerska po obejrzeniu 
prezentacji multimedialnych wyłoniła 
najlepszych uczestników. W czołówce 
znalazły się następujące osoby:

 ● I miejsce – Karolina Cabała SP 
Maszkowice

 ● II miejsce – Emilia Majkrzak SP 
Kicznia

 ● III miejsce – Agnieszka Kaliniecki 
SP Szczereż

 ● III miejsce – Martyna Warzecha 
ZSP Kadcza

 ● Wyróżnienie – Damian Basiaga SP 
Obidza
Wszyscy zawodnicy otrzymali na-

grody i pamiątkowe dyplomy ufundo-
wane przez: Starostwo Powiatowe – p. 
Marka Kwiatowskiego, Wójta Gminy 
Łącko – p. Jana Dziedzinę, Przewod-
niczącą Rady Gminy Łącko – p. Ber-
nadettę Wąchała-Gawełek, Wiceprze-
wodniczącą Rady Gminy Łącko – p. 
Elżbietę Majerską, Gminny Ośrodek 
Kultury – p. Józefa Strączka, Firmę 
„Owoc Łącko”, Firmę EIFAM, Firmę 
„Skut”, Firmę SOK Z GÓR, Firmę ADK 
SYSTEM, Firmę PSB Mrówka Łącko .

Wszystkim biorącym udział w kon-
kursie gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów. Mamy nadzieję, że spotka-
my się znów za rok.

Beata Wąchała

Informacje ze Szkoły Podstawowej w Obidzy
W hołdzie  
dla Niepodległej

„Wolność żyje w nas” – te słowa 
dominowały w Szkole Podstawowej Nr 
1 im. prof. Kazimierza Sosnowskiego 
w Obidzy podczas obchodów Święta 
Niepodległości.

11 listopada to data, która tkwi 
w sercach Polaków od dawien dawna. 
Jest wyrazem pamięci o trudnych lo-
sach naszej ojczyzny. Przypomina nam 
również o tym, że wolność raz zdoby-
ta i niepodległość raz osiągnięta nie są 
czymś trwałym, tylko czymś danym, co 
trzeba pielęgnować.

10.11.2021 r. społeczność naszej Szko-
ły wraz z reprezentantami Obidzy, Panią 
Marią Słowik – radną, Panem Krzyszto-
fem Kaweckim – sołtysem, uroczyście 
uczciła obchody 103. rocznicy Odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę.

Z racji pandemii i przy zachowa-
niu wszelkich środków ostrożności, 

uczniowie uczestniczyli w akademii 
w dwóch grupach wiekowych.

W odpowiedzi na akcję Ministra 
Edukacji Narodowej „Szkoła do Hym-
nu” 2021 został odśpiewany „Mazurek 
Dąbrowskiego”, przy akompaniamen-
cie Pana Mariusza Gorczowskiego, na-
uczyciela muzyki w naszej szkole, We-
roniki Słowik grającej na trąbce oraz 
Natalii Godawskiej, Aleksandry Go-
mółki, Amelii Bieryt, wtórujących na 
gitarach, a także Michała Owsianki, 
grającego na akordeonie.

Następnie uczniowie z kl. IV i kl. 
VII w montażu słowno-muzycznym 
przedstawili losy narodu polskiego. 
Zaprezentowali dzieje naszego kraju 
przez kolejne rozbiory, zrywy niepod-
ległościowe, wybuch I wojny światowej 
i nadzieje Polaków na odzyskanie wol-
ności, wreszcie powrót na mapę Euro-
py jako niepodległy, suwerenny kraj.

Przekazywane treści były przepla-
tane patriotycznymi pieśniami, pięknie 

zaśpiewanymi przez występujących, 
przy wtórze grających uczniów. Nad 
całością występu czuwały wychowaw-
czynie, Pani Edyta Mysior i Pani Doro-
ta Bazielich.

Cieszymy się, że kolejne obchody 
odzyskania Niepodległości uczciliśmy 
wraz z przedstawicielami mieszkańców 
Obidzy. Było to nasze wspólne święto, 
podniosła, ale też radosna lekcja pa-
triotyzmu.

Dorota Bazielich, Edyta Mysior
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Z wdzięcznością 
Powstańcom 
Warszawskim

Już po raz kolejny nasza szkoła 
przystąpiła do wspaniałego projektu 
BohaterON. Jest to ogólnopolska kam-
pania mająca na celu upamiętnienie 
i uhonorowanie uczestników Powsta-
nia Warszawskiego oraz promocję hi-
storii Polski XX wieku. 

Powstanie Warszawskie zapisało 
się na kartach historii Polski jako jed-
no z najważniejszych wydarzeń kształ-
tujących naszą polską tożsamość. Było 
uosobieniem takich wartości jak pa-
triotyzm czy wolność.

Nazwa BohaterON stanowi połą-
czenie dwóch słów – polskiego „boha-
ter” oraz angielskiego „ON”, czyli „włą-
czyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone 
z popularnego przymiotnika „on-off”, 
dosłownie włącza historię bohatera – 
film lub prezentację. Nazwa projektu 
ma również sygnalizować chęć włą-

czenia do świadomości społecznej wy-
darzeń realizowanych w celu promocji 
dziejów naszego narodu oraz historii 
ludzi żyjących w czasach drugiej woj-
ny światowej i wykazujących się pa-
triotyczną postawą – osób, które nie 
chciały zostać bohaterami i wcale się za 
nich nie uważają, ale narażając swoje 
zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się 
wzorami do naśladowania.

W ramach tego projektu zostały 
przeprowadzone zajęcia: w klasach 
IV – VI – „Mały roznosiciel nadziei”, 
a w kl. VII – VIII – „Co za historia!”. 

Realizacja projektu pozwoliła w cie-
kawy sposób przybliżyć uczniom te-
matykę II wojny światowej oraz realia 
Powstania Warszawskiego. Możliwość 
napisania kartki do żyjących świadków 
historii wzbudziła u dzieci wiele emocji, 
zachęciła do głębszej refleksji i zadumy 
nad trudnymi losami Polaków. Każda 
z kartek była inna, bo bardzo osobista 
i szczera. Projekt BohaterON to bardzo 
ważna i wartościowa lekcja historii.

Dorota Bazielich, Anna Majerska

Międzynarodowy 
Miesiąc Bibliotek 
Szkolnych – 
Październik 

W bieżącym roku, wzorem lat mi-
nionych, nasza szkoła włączyła się 
w obchody Międzynarodowego Miesią-
ca Bibliotek Szkolnych, który na całym 
świecie obchodzony jest w październi-
ku już od 18 lat.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na 
ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, 
w nauce i rozwijaniu zainteresowań 
czytelniczych dzieci i młodzieży.

W tym roku tematem przewodnim 
jest hasło: „Baśnie i legendy z całego 
świata”.

Podjęte działania:
 ● W październiku rozpoczęliśmy 

akcję „Poczytam ci, przyjacielu”, 
której celem jest rozbudzenie zain-
teresowań czytelniczych wśród naj-
młodszych uczniów naszej szkoły. 
Uczniowie klasy VII każdego dnia 
na długiej przerwie czytali baśnie 
i legendy kolegom z oddziału przed-
szkolnego. Akcja będzie kontynu-
owana w kolejnych miesiącach.

 ● 22 i 25 X została przeprowadzona 
akcja „Przerwa na czytanie”, pod-
czas której na górnym korytarzu 
i w świetlicy szkolnej głośno czyta-
ne były wybrane legendy polskie. 
W roli lektora świetnie odnalazł się 
Michał Kudrawczuk z kl. V.

 ● Na stronie internetowej szkoły zo-
stała udostępniona prezentacja 
multimedialna poświęcona C.K. 
Norwidowi – rok 2021 został uzna-
ny Rokiem C.K. Norwida.

 ● Odbyły się dwa konkursy czytelni-
cze dla uczniów klas IV i V – uczest-
nicy musieli wykazać się znajomo-
ścią „Pinokia” oraz dla uczniów klas 
VI-VIII, dla których lekturą kon-
kursową była powieść „W 80 dni 
dookoła świata”.

 ● Zostały przeprowadzone dwa kon-
kursy promujące bibliotekę szkol-
ną i czytelnictwo: plastyczny dla 
uczniów kl. I-III pod hasłem: Bi-
blioteka moich marzeń oraz lite-
racko – plastyczny dla klas IV-VIII 
– uczniowie mieli zaprojektować 
kartkę pocztową i zachęcić kolegę 
do przeczytania wybranej książki.

 ● 26 października rozpoczął się Kier-
masz taniej książki. Akcja prowa-
dzona jest przez bibliotekę szkolną 
we współpracy z wydawnictwem 
Drugi tom. Ma ona na celu propa-
gowanie czytelnictwa, rozwijanie 
zainteresowań uczniów. 

Edyta Mysior
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Narodowe Czytanie
 W bieżącym roku przypadła 10. 

– jubileuszowa odsłona Narodowego 
Czytania. Nasza szkoła już po raz ósmy 
(06 września), mimo panującej pande-
mii, przystąpiła do akcji.

Akcja Narodowe Czytanie organizo-
wana jest przez Prezydenta RP od 2012 
roku. Została zainicjowana wspólną 
lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mic-
kiewicza.

Akcja ma na celu propagowanie 
czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bo-

gactwo polskiej literatury, potrzebę 
dbałości o polszczyznę oraz wzmacnia-
nie poczucia wspólnej tożsamości.

Podczas tegorocznej, jubileuszowej, 
odsłony akcji Narodowe Czytanie para 
prezydencka zaproponowała do czyta-
nia dramat Gabrieli Zapolskiej: „Mo-
ralność pani Dulskiej”.

Gabriela Zapolska „Moralność pani 
Dulskiej” napisała jesienią 1906 roku. 
Utwór bardzo szybko stał się popularny 
i jest uważany za jedno z najważniej-
szych osiągnięć pisarki. Dzieło cechuje 
komizm, bogactwo obserwacji obycza-

jowych, a zwłaszcza silna wymowa spo-
łeczna. Utwór piętnuje obłudę i zakła-
manie.

W bieżącym roku, tak jak w ubie-
głym, z uwagi na sytuację epidemicz-
ną Narodowe Czytanie w naszej szkole 
odbyło się w nietypowy sposób – nie 
było zaproszonych gości, nie zgroma-
dziliśmy się na wspólną lekturę dzieła 
G. Zapolskiej, a czytaliśmy jego frag-
menty w klasach (IV – VIII), na języku 
polskim.

Edyta Mysior, Dorota Bazielich

Szkolny Konkurs 
„Pocztówka dla 
Niepodległej”

Już po raz drugi w naszej Szkole zo-
stał przeprowadzony Szkolny Konkurs 
„Pocztówka dla Niepodległej”. Celem 
konkursu było uczczenie 103. rocznicy 
Odzyskania Niepodległości, wykonanie 
oryginalnego projektu kartki, napisanie 
życzeń dla Niepodległej i kształtowanie 
dumy z osiągnięć naszej Ojczyzny. Na 
konkurs wpłynęło 48 „Pocztówek dla 
Niepodległej”, przepięknych i bardzo 
pomysłowych. Komisja wyłoniła zwy-
cięzców w dwóch kategoriach – kl. I – 
III i IV – VIII. 

Dorota Bazielich, Edyta Mysior

„JESIEŃ LISTOPADOWA”  
– w Szkole Podstawowej w Zarzeczu

W listopadowe popołudnie 
dzieci z oddziału przedszkol-
nego, pod czujnym okiem 

wychowawczyni p. Małgorzaty Roz-
mus, przedstawiły wspaniały występ 
słowno – muzyczny „Jesień listopado-
wa”. Dzieciaki zaprezentowały swoje 
talenty wokalne i aktorskie. Wcieliły 
się w różne role: Pani Jesieni, skrzata, 
borowika, jeżyka, wietrzyka, żołędzia, 
kasztana, jarzębinki, owoców i różno-
rodnych listków. Nie zabrakło insce-

nizacji „O Borowiku i Skrzacie oczeku-
jących na przyjście Pani Jesieni” oraz 
„O Smutnym Listopadzie”. 

Dzieci dały też popis taneczny, za-
tańczyły w rytm „Jesiennej poleczki” 
i „Jesiennego walczyka”. Pochwaliły się 
również umiejętnościami muzycznymi, 
zaśpiewały i zagrały na instrumentach 
perkusyjnych piosenkę „Co Jesienią 
w parku gra…” Dopełnieniem przed-
stawienia był taniec z parasolkami przy 
dźwiękach „Deszczowej piosenki… 

Kap, kap, kap kapu, kap, sto melodii 
deszczyk zna…”

Na zakończenie p. Dyrektor podzię-
kowała małym artystom za piękny, je-
sienny występ.

Małgorzata Rozmus
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Pracownicy Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Łącku wzięli udział 
w warsztatach dla bibliotekarzy 

powiatu nowosądeckiego zorganizo-
wanych we wrześniu przez Powiatową 
i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Starym Sączu. Prowadziła je Joanna 
Krzyżanek – autorka bajek, opowie-
ści i wierszy dla dzieci, w tym serii o 
Ignasiu Ziółko, Kurze Adeli i Kocie 
Papli. Warsztaty dotyczyły niestandar-

Warsztaty „Formy pracy z najmłodszym 
czytelnikiem”

dowych metod pracy, zachęcających 
dzieci i młodzież do czytania. Pokazały 
jak w prosty sposób wykonać niesza-
blonowe dekoracje, by lepiej wczuć się 

w atmosferę danej książki. Pani Joanna 
prowadzi również warsztaty kulinarne, 
literackie i teatralne.

K. Gromala

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Łącku wraz z filiami prowa-
dziły w czasie wakacji zajęcia 

czytelnicze dla dzieci. W programie 
było: czytanie, recytowanie, kodowa-
nie, wykonywanie prac plastycznych, 
gry, układanie puzzli itp.

Spotkania w Łącku odbywały się 
pod hasłem „Wakacje z krasnolud-
kiem”, podczas których wykorzystywa-
liśmy informacje zawarte w „Wielkiej 
Encyklopedii Krasnoludków” autor-
stwa Marcina Przewoźniaka i wiersze 
poetów dotyczące krasnali. Powstało 
wiele ciekawych prac plastycznych t.j.: 
krasnoludki, domki dla krasnali, rybki, 
żaby itp. Dzieci doskonaliły znajomość 
kodowania. Wykonały też zabawne 
okładki na książki.

Podsumowanie zajęć wakacyjnych
„Czytamy ze zwierzakami” to ha-

sło spotkań czytelniczych w bibliotece 
w Obidzy. Zgodnie z tematem dzieci 
przyprowadzały na zajęcia swoje ulubio-
ne zwierzęta (pieski i kotki) oraz maskot-
ki. Odbywało się wtedy „czytanie na tra-
wie” książek o ukochanych pupilach tj.: 
„Dzielny piesek Tobi”, „Kotka-Psotka”, 
„O psie, który jeździł koleją” i „Lassie, 
wróć!”, zajęcia plastyczne, gry i zabawy. 

Filia w Jazowsku zaoferowała czy-
telnikom szereg akcji t.j.: „Wakacyj-
na lista przebojów książkowych dla 
dzieci” prezentująca ciekawe pozycje 
do przeczytania, „Twórcze wakacje” 
zajęcia plastyczne z instruktarzem 
wykonania np.: magicznych kamie-
ni czy lampionu z polnych kwiatów, 
„Wakacyjny Pamiętnik Książkożercy”, 

w którym wszyscy „pożeracze książek” 
mogli wpisywać tytuły przeczytanych 
książek wraz z pieczęcią biblioteki oraz 
akcja „Wylosuj sobie książkę na waka-
cje”, która bardzo ucieszyła wszystkich 
obdarowanych. Zorganizowano też 
konkurs „Zabierz książkę na wakacje”, 
w którym należało wykonać fotogra-
fię potwierdzającą spędzenie wakacji 
w towarzystwie książki. Nagrody roz-
dane! Gratulujemy zwycięzcom!

Filia w Woli Kosnowej prowadziła 
spotkania czytelnicze „Mądra główka 
w wakacje nie próżnuje, tylko pracuje!”, 
podczas których mali czytelnicy mogli 
rozwiązywać łamigłówki, krzyżówki, 
quizy, układać puzzle i grać w gry.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom spotkań wakacyjnych!
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Gminna Biblioteka Publiczna 
w Łącku gościła w październiku 
dzieci z Samorządowego Przed-

szkola w Łącku, uczestników Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej w Czarnym 
Potoku oraz dzieci z Niepublicznego 
Językowo-Sportowego Przedszkola 
„Kraina Uśmiechu” w Łącku. 

Spotkania były okazją do zapoznania 
się z pracą biblioteki, zasadami wypoży-
czania, różnymi rodzajami wydawnictw, 
a nawet przeczytania fragmentów ksią-
żek, których z ogromnym zainteresowa-
niem wysłuchali uczestnicy WTZ.

Cieszymy się z wszystkich odwie-
dzin! Chcielibyśmy również bardzo 

Spotkania z czytelnikami
podziękować naszym wiernym czytel-
nikom, którzy w związku z zapobiega-
niem rozprzestrzenianiu się koronawi-
rusa SARS-CoV-2 są obsługiwani przy 
okienkach, bez możliwości samodziel-
nego wyszukiwania pozycji książko-
wych. Dziękujemy Wam za cierpliwość 
i za rozsądek, bo bezpieczeństwo to na-
sze dobro wspólne i musimy o innych 
dbać, by oni też dbali o nas. Wiemy, że 
pozbawiamy Was bezpośredniego kon-
taktu, ale przynajmniej macie świado-
mość, że nikt tych książek wcześniej 
nie dotykał, że przeszły kwarantannę, 
a bibliotekarz podaje je zdezynfeko-
wanymi dłońmi. Dziękujemy Wam za 

wyrozumiałość i za zachowanie zasad. 
Chcielibyśmy, aby ta pandemia skoń-
czyła się jak najszybciej, byśmy mogli 
spotykać się z Wami tak, jak dawniej!

K. Gromala

8 września 2021 r. w Klubie Senio-
ra w Łącku odbyło się spotkanie 
autorskie z Joanną Babiarz i Ja-

nuszem Szotem, podczas którego arty-
ści recytowali i śpiewali swoje wiersze 
równocześnie grając na różnych instru-
mentach. Opowiadali o swojej drodze 
literackiej i artystycznej przy akompa-
niamencie nastrojowych ballad.

Joanna Babiarz to autorka tomików 
wierszy, m.in.: „Tak być bez końca”, 
„Miłość bezdrożna”, „Nie stało się nic”, 

„Jeszcze Zdążymy”
Spotkanie z poezją śpiewaną

„Piąta pora roku”, „Być obok”, czy „Tu 
i teraz”. Pisanie łączy z grą tworząc pro-
gramy poetycko-muzyczne, prowadzi 
warsztaty literackie, redaguje almana-
chy i antologie.

Janusz Szot to poeta, satyryk, mu-
zyk, były członek grupy Ersatz, malarz, 
rysownik, autor tomików poezji t.j.: 
"W każdej chwili nowy tomik", „Kusze-
nie licha”, „Bez sztucznej pozy”.

Klub Seniora w Łącku i Gminna Bi-
blioteka Publiczna pragną serdecznie 

podziękować Pani Jadwidze Jastrzęb-
skiej za pomoc w zorganizowaniu spo-
tkania.

K. Gromala

W Hali Widowiskowo-Spor-
towej w Łącku odbywa się 
Amatorska Liga Futsalu. 

Rozgrywki rozpoczęły się 20 listopa-
da i trwać będą do końca lutego. Wa-
runkiem wzięcia udziału w zawodach 
było ukończone 16 lat oraz zgłoszenie 
drużyny do 15 listopada 2021r. W tym 
roku udział bierze 10 drużyn. Po kil-
ku rozegranych spotkaniach dominują 
drużyny: Zyndram Łącko, MZ ubez-

Amatorska Liga Futsalu 
w sezonie 2021/2022

pieczenia oraz ubiegłoroczni triumfa-
torzy Olimp Team. Jednak wszystko 
się może zmienić. 

Zapraszamy do oddawania głosów 
w naszej ankiecie, gdzie trzeba odpo-
wiedzieć na pytanie: Kto Twoim zda-
niem wygra tegoroczną ALF ? Każdy 
może oddać swój głos na jedną z drużyn. 
Warto śledzić również oficjalną stronę: 
http://ligafutsalu.futbolowo.pl/, gdzie 
można znaleźć informacje o lidze, wy-

niki, statystyki, zapowiedzi, podsumo-
wanie, zdjęcia itp.

Jednak przede wszystkim zaprasza-
my do Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Łacku do kibicowania. Zapewniamy 
duże emocje związane z rywalizacją 
drużyn, szybkie składne akcje oraz wal-
kę do ostatniego gwizdka sędziego. 

D.S.
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Dzięki zagospodarowaniu terenu nad Dunajcem mogliśmy zorgani-
zować pierwszy Turniej Piłki siatkowej plażowej-mikstów o puchar 
Wójta Gminy Łącko. Piękna pogoda oraz duże zainteresowanie mło-

dzieży utwierdziło tylko nas w przekonaniu,że za rok ponownie się spotka-
my podczas turnieju. 

 Gratulujemy zwycięzcom drużynie Bumerzy którzy w finale pokonali 
zespół Minionki. W pierwszym turnieju wzięło udział 12 zespołów.

D.S.

Turniej piłki siatkowej plażowej – mikstów

W dniu 27 sierpnia 2021r. na to-
rze pumptrack odbyła się dru-
ga edycja zawodów o Puchar 

Wójta Gminy Łącko. Uczestnicy mogli 
sprawdzić się w dwóch kategoriach, na 
rowerze lub hulajnodze. Każdy zawod-
nik po przejechaniu trasy otrzymał pa-
miątkowy medal z rąk pana Wójta Jana 
Dziedziny. Za najszybsze pokonanie 
toru 3 pierwszych uczestników zostało 
nagrodzonych statuetkami.

Podsumowanie 
zawodów na 
pumptracku
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Na zakończenie zawodów każdy 
zawodnik w nagrodę za uczestnictwo 
w zawodach udał się na pyszną watę cu-
krową sponsorowaną przez firmę VELO 

BUDKA. Pragniemy tutaj podziękować 
p. Rafałowi Faron za ufundowanie po-
częstunku.

Mamy nadzieję, że za rok będziemy 

mogli znów oglądać poczynania naszej 
młodzieży na Pumptracku.

D.S.

Turniej Sołectw
W dniu 11.09.2021r. na Orliku w Łącku odbył się Turniej Piłki Nożnej Sołectw 

o Puchar Wójta Gminy Łącko. W tegorocznej edycji 1 miejsce zajęła drużyna Obi-
dzy, która w Wielkim Finale 1 – 0 pokonała gospodarzy z Łącka. 3 miejsce przypa-
dło Zabrzeży, a tuż za podium uplasowały się zespoły Czernca i Zarzecza. 

Serdeczne podziękowania wójtom Janowi Dziedzinie i Pawłowi Dybiec, pani 
Marii Słowik, sołtysom wsi – Józefowi Janczura, Stanisławowi Gałysie i Michało-
wi Rdzawskiemu oraz wszystkim uczestnikom turnieju i kibicom! 

A oto przebieg rywalizacji sołectw:
GRUPA A
ZARZECZE – OBIDZA 1 – 7
Bramki: Wojciech Giblak – Kacper Godawski (5), Piotr Latasiewicz, Rafał Sopata.
OBIDZA – CZERNIEC 1 – 1
Bramki: Mariusz Kiklica – Michał Opyd.
ZARZECZE – CZERNIEC 1 – 2
Bramki: Paweł Drabik – Karol Klag, Michał Opyd.
1. OBIDZA 4 8 – 2
2. CZERNIEC 4 3 – 2
3. ZARZECZE 0 2 – 9
GRUPA B
ŁĄCKO – ZABRZEŻ 4 – 1
Bramki: Andrzej Miśtak (2), Maciej Kutwa, Bogdan Miśtak – Sławomir Konopka.
1. ŁĄCKO 3 4 – 1
2. ZABRZEŻ 0 1 – 4
(Z turnieju wycofał się zespół Szczereża)
PÓŁFINAŁY: 
OBIDZA – ZABRZEŻ 1 – 0
Bramka: Piotr Latasiewicz .
ŁĄCKO – CZERNIEC 3 – 0
Bramki: Łukasz Kutwa, Bogdan Miśtak, Andrzej Miśtak.
MECZ O 3 MIEJSCE:
ZABRZEŻ – CZERNIEC 4 – 1 
Bramki: Bogdan Rabiański (2), Damian Kucia, Maciej Faron – Konrad Piksa.
FINAŁ: 
ŁĄCKO – OBIDZA 0 – 1
Bramka: Mariusz Kiklica.
Najlepszym strzelcem turnieju został KACPER GODAWSKI (Obidza) – 5 goli.

D.S.
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Tenis Stołowy
W dniu 6 listopada br. w hali 

widowiskowo – sportowej 
w Łącku odbył się Turniej 

o Puchar Wójta Gminy Łącko w tenisie 
stołowym. W turnieju wzięli udział za-
wodniczki i zawodnicy z gminy Łącko.

W kategorii chłopców do lat 14 trze-
cie miejsce zajął Radosław Duda, nato-
miast w finale spotkali się zawodnicy 
Szymon Gierczyk oraz Karol Babik. Po-
jedynek wygrał Szymon Gierczyk.

Kolejna kategoria to Kobiety. W tej 
kategorii swoją wyższość pokazała za-
wodniczka Sabina Sopata, druga była 
Łucja Jawor a trzecia Aldona Jarek.

W kategorii mężczyźni, pierwsze 
miejsce zajął Mariusz Kurnyta, nato-
miast 2 i 3 miejsce zajęli zawodnicy 
Antoni Faron oraz Krystian Duda.

Podczas turnieju wyróżnieni zostali 
najmłodszy oraz najstarszy zawodnik :

najmłodszym został Grześ Groń, 
a najstarszym Andrzej Miśtak. 

D.S.

20 listopada 2021 r. w Hali Widowi-
skowo – Sportowej w Łącku rozegrany 
został Halowy Piłkarski Turniej Oldbo-
jów LIMANOVIA OLDBOYS CUP 2021 
pod honorowym patronetaem Wójta 
Gminy Łącko. Udział w tym Turnieju 
wzięło 12 drużyn podzielonych na dwie 
grupy. Rozgrywki rozpoczęły się już od 
godziny 9.00. W grupie A najlepsi oka-
zali się nasi południowi sąsiedzi czyli 
piłkarze TA-montage Bardejov, którzy 
wyprzedzili o dwa oczka Olimp Team. 
Kolejne miejsca w tym Turnieju w gru-
pie A zajęły drużyny Woj-Tom Łącko, 
Sokół Stary Sącz, Limanovia Limano-
wa I oraz PKS Chomranice. 

Od godziny 13.00 na parkiet wybie-
gli piłkarze rywalizujący w grupie B. 
Tutaj najlepszą drużyną byli piłkarze 
z dalekiego Jarosławia, którzy wyprze-
dzili Limanovię Limanowa II. Kolejne 
miejsca w tej grupie przypadły Beski-
dowi Żegocina, Oldbojom Ujanowic, 
Tensbud Gwardia Rupniów i Zyndram 
Łącko.

W pierwszym meczu półfinałowym 
spotkały się drużyny TA-montage Bar-
dejov i Limanovia Limanowa II. Po 
świetnym meczu lepsi o jedną bram-
kę i golu Macieja Ślazyka okazali się 
zawodnicy z Limanowej. Drugą parę 
półfinałową stworzyli piłkarze Olimp 
Teamu i JKS Jarosław. Tutaj do wy-
łonienia finalisty potrzebne były rzuty 
karne, bo w regulaminowym czasie był 

Turniej Oldbojów LIMANOVIA OLDBOYS CUP 2021
remis 0-0. W nich lepsi okazali się gra-
cze z Jarosławia i to oni awansowali do 
finału.

W meczu o trzecie miejsce piłkarze 
z Bardejowa pokonali 2-1 Olimp Team. 
W finale Liamnovia Limanowa II zre-
wanżowali się swoim kolegom z Jaro-
sławia za porażkę w grupie i wygrali 4-1 
zostając najlepszą ekipą tego Turnieju.

Warto wspomnieć, że podczas tur-
nieju prowadzona była zbiórka do pu-
szek dla małej Natalii Kurowskiej.

D.S.
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Podobnie jak w ostatnich latach, również tej zimy odbywa się Halowa Liga Old-
bojów. Liga wystartowała 20 listopada 2021r. Mecze rozgrywane są w soboty od go-
dziny 18 na pełnowymiarowym boisku w Hali Widowiskowo – Sportowej w Łącku. 
W tym roku udział zadeklarowało 8 zespołów. Zawodnicy grają systemem jeden 
mecz 2x 20 minut. Mecze są rozgrywane zgodnie z ustalonym terminarzem, który 
podany został przed pierwszą kolejką na stronie internetowej hali.  Zapraszamy na 
stronę internetową oraz fanpage na Facebooku hali widowiskowo – sportowej gdzie 
można sprawdzić wyniki, aktualną tabelę i fotorelację z poszczególnych meczy. 

D.S.

Halowa Liga Oldbojów 2021/2022

Jak przystało na prawdziwych mistrzów, efektowną wy-
graną 7 – 0 nad Popradem Rytro młodzi piłkarze trene-
ra Jana Mrówki zakończyli swój udział w rozgrywkach II 

Ligi Okręgu i w najbliższym sezonie zobaczymy ich już na wyż-
szym szczeblu. Awans został osiągnięty w imponującym stylu! 
"Złota łącka drużyna" zdobyła komplet punktów, strzelając ry-
walom aż 75 goli, tracąc zaledwie 4. Nic więc dziwnego, że to 
niecodzienne osiągnięcie odbiło się szerokim echem w naszym 
lokalnym futbolowym kręgu. Tuż po zakończeniu spotkania 
Wójt Gminy Jan Dziedzina, Przewodnicząca Rady Gminy Ber-
nadetta Wąchała Gawełek oraz Prezesi Klubu Zdzisław Celusta 
i Dawid Słowik uhonorowali triumfatorów ligi okolicznościo-
wym pucharem za awans i pamiątkowymi medalami. 

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!! 
ZYNDRAM – POPRAD RYTRO 7 – 0 (0 – 0)
Bramki: 1 – 0 Karol Babik (49 min.), 2 – 0 Szymon Talar-

czyk(58 min.), 3 – 0 Damian Biel (62 min.), 4 – 0 Mateusz 
Giemzik (67 min.), 5 – 0 Mariusz Duda 69 min.), 6 – 0 Piotr 
Mrówka (71 min ), 7 – 0 gol samobójczy (76 min.).

23.10.2021. Na pierwszym zdjęciu "Złota drużyna" Tramp-
karzy GLKS Zyndram w scenerii... złotej polskiej jesieni. Stoją 

Wieńczące dzieło 
zwycięstwo 7 – 0 
trampkarzy Zyndrama 
i puchar za awans do 
I ligi okręgowej!!!

od lewej: Wójt Gminy Jan Dziedzina, Przewodnicząca Rady 
Gminy Bernadetta Wąchała-Gawełek, Damian Biel, Szymon 
Wnęk, Radek Duda, Piotrek Mrówka, Wiktor Weber, Kamil 
Sikora, Mariusz Duda, Mateusz Giemzik, Szymon Gierczyk, 
Janek Gurgul, Karol Najduch, Oskar Myjak, Paweł Jasiurkow-
ski, Adam Bandyk, Wiceprezes Klubu Dawid Słowik, Prezes 
Klubu Zdzisław Celusta. U dołu od lewej: trener Jan Mrów-
ka, Marcin Myjak, Krzysztof Rusnarczyk, Artur Kutwa, Janek 
Kramarczyk, Szymon Talarczyk, Karol Babik, Sebastian My-
jak , Maksymilian Rozmus, Dawid Twardowski, Hubert Roz-
mus i kierownik klubu Marek Cwenar.

Na drugim zdjęciu z dumnymi rodzicami.
Marek Cwenar
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Łąckie nuty – warsztaty 
muzyczne wraz z zakupem 
instrumentów dla członków 
Orkiestry Dętej im. Tadeusza 
Moryto z Łącka

„Łąckie nuty – warsztaty muzyczne wraz z zakupem instrumentów dla człon-
ków Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto z Łącka” – to projekt, który uzyskał 
dofinasowanie w ramach konkursu Województwa Małopolskiego „Małopolskie 
Orkiestry Dęte”. Wniosek został złożony przez stowarzyszenie Amatorski Ruch 
Artystyczny Ziemi Łąckiej. W ramach zadania zostały przeprowadzone warsztaty 
dla młodych muzyków, a także zakupione dwa instrumenty trąbka i saksofon alto-
wy, które posłużą muzykom orkiestry.

Projekt zrealizowano przy wsparciu 
finansowym Województwa Małopol-
skiego.

Zapraszamy do Izby Regionalnej w Łącku

Serdecznie zapraszamy do naszej Izby Regionalnej, która 
dzięki realizacji zadania grantowego pn. „Zachowanie 
dziedzictwa lokalnego i tożsamości regionalnej poprzez 

zakup wyposażenia do Izby Regionalnej w Łącku” zyskała 
nowy system wystawienniczy. 

Zachęcamy szkoły, przedszkola, grupy zorganizowane do 
odwiedzin po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym 
– tel. 18 444-61-69 lub bezpośrednio w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Łącku. 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalne-
go w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”.

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

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Spotkanie ze Św. Mikołajem

6 grudnia – jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie i każde dziecko prezent dostanie.
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