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Święto Kwitnącej Jabłoni 2017

N

ajwiększa impreza w regionie już za nami. Tegoroczne
Święto Kwitnącej Jabłoni, odbywające się w dniach
od 12 do 14 maja dostarczyło wszystkim uczestnikom
niezapomnianych wrażeń.
Już w piątek na Dunajcu rozpoczęły się zawody wędkarskie. Niestety, tego dnia ryby sprytnie schowały się przed
walczącymi o trofeum. Sobotnie obchody rozpoczęły się na
sportowo. Na kompleksie sportowym Orlik i GLKS Zyndram wystartował VI Górski Bieg Kwitnącej Jabłoni oraz
Bieg Dzieci. Potem rozpoczęły się Turniej Piłkarskie dla
młodszych i starszych miłośników futbolu. W Remizie OSP
w Łącku trwała konferencja, w której poruszano istotne dla
sadowników tematy, zaś w restauracji Oberża odbyło się już
tradycyjnie Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników
Ziemi Łąckiej. Na Dunajcu odbył się widowiskowy pokaz ratownictwa specjalistycznego z udziałem OSP w Łącku, Policji i Instytutu Ratownictwa.
Wieczorny program artystyczny w Amfiteatrze na Jeżowej rozpoczął się od koncertu zespołu Redford, który stanowi czterech młodych muzyków, zafascynowanych muzyką
wielkich brytyjskich zespołów i grający w tym właśnie klimacie. Potem nastąpił pokaz mody w wykonaniu uczennic
Technikum nr 6 w Nowym Sączu. Dziewczęta zaprezentowały dwie wykonane przez siebie kolekcje: W odcieniach popieli i granatu oraz Dzień i noc. Potem już dla wszystkich
zgromadzonych w Amfiteatrze zagrał zespół Loka. Niezwykle charyzmatyczny wokalista porwał do zabawy całą publiczność i na zakończenie już wszyscy wspólnie śpiewali
największe przeboje zespołu takie jak Prawdziwe powietrze,
czy D.N.A. Sobotnie świętowanie zakończyła zabawa taneczna z zespołem cFani.
Niedzielne obchody, już tradycyjnie rozpoczęły się Mszą
Św. w kościele parafialnym w Łącku, w oprawie przygotowanej przez łącki oddział Związku Podhalan. Następnie barwny korowód powędrował w promieniach majowego słońca
do Amfiteatru na Jeżowej. Szczelnie wypełniona widownia
oczekiwała na występy artystyczne. Najpierw jednak w niebo
pofrunęły gołębie, a wójt gminy Łącko Jan Dziedzina dokonał powitania zaproszonych gości, wśród których znaleźli się
parlamentarzyści, przedstawiciele wielu instytucji samorządowych i innych. Głos zabrali Minister Finansów Wiesław
Janczyk oraz Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda. Ten ostatni wraz z radnym Województwa Małopolskiego Stanisławem Pasoniem wręczyli srebrny
Krzyż Małopolski Krzysztofowi Maurerowi, założycielowi
Tłoczni Maurera, produkującej naturalne soki. Do gratulacji tych i podziękowań dołączyli się również przedstawiciele
łąckiego samorządu – przewodnicząca Rady i wójt Gminy
Łącko.
Potem już nadszedł czas na prezentacje w ramach bloku
regionalnego – w pierwszej części wystąpiła Orkiestra Dęta
im. Tadeusza Moryto pod dyr. dr. hab. Stanisława Strączka
oraz Chór Parafialny Zew Gór przygotowany przez Marcina
Wnęka. Potem wystąpiły szkolne zespoły regionalne: Mali
Maszkowianie (instr. Beata Wąchała, Joanna Koza), Małe
Łącko (instr. Maria Gorczowska, Dorota Duda), Czarny Potoczek (instr. Marta Cedzidło, Mirosław Hejemej) oraz Zespół Folklorystyczny Kiyrpecki (inst. Aneta Wolańska), ZeKwartalnik Gminy Łącko

Redaguje zespół pod kierunkiem Bernadetty Wąchały-Gawełek
Adres redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
33-390 Łącko 23A
tel./fax 18 444 61 69 | e-mail: gok@lacko.pl

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru
i skracania materiałów dostarczonych do
Wiadomości Łąckich bez zgody autorów
artykułów.

3

spół Regionalny Górale Łąccy (inst. Łukasz Ukleja) i kapela
Fiyrloki (inst. Leszek Moryto). Piękne występy nagradzała
burzliwymi oklaskami licznie zgromadzona publiczność.
Wieczorna część przyciągnęła do Amfiteatru prawdziwe
tłumy. Wiosenne słońce i atrakcyjny program sprzyjały spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Jako pierwszy zaprezentował się zespół Horyzont, który wykonał swoje utwory
tak z debiutanckiej, jak i najnowszej płyty W świetle miast.
Mocne rockowe brzmienie spodobało się publiczności.
Potem przyszedł czas na Kapelę Góralską Ciupaga – łąckich finalistów programu Mam talent mających olbrzymie
rzesze wiernych fanów, którzy z wielką niecierpliwością czekali na koncert. Ciupaga poprzez swoją żywiołową muzykę,
podaną z dużą dawką humoru i energii, wciągnęła do wspólnej zabawy wszystkich zgromadzonych w łąckim Amfiteatrze. Góralskie Hej! roznosiło się po okolicznych wzgórzach
z wielką siłą.
Koncertową część zamknął swoim występem Grzegorz
Hyży. Ten niezwykle charyzmatyczny wokalista na naszej
polskiej scenie muzycznej niezwykle wyraźnie zaznacza swoją
obecność za pośrednictwem takich przebojów jak Na chwilę, Wstaję, czy Pod wiatr, a w ostatnich tygodniach O Pani.
I wszystkie one zabrzmiały w łąckim Amfiteatrze, wykonywanego nie tylko przez Hyżego, ale również przez zahipnotyzowaną przez jego wokal publiczność.
Na zakończenie trzydniowego świętowania w Łącku
w wir tańca porwał wszystkich Citak Band. Imprezie już tradycyjnie towarzyszyły liczne stoiska wystawowe, handlowe
i wesołe miasteczko. Te łąckie dni wspólnej zabawy i świętowania, na pewno zostaną w pamięci wszystkich ich uczestników.
Partnerem wydarzenia było Województwo Małopolskie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sponsorzy:
Łącki Bank Spółdzielczy – Łącko
Tłocznia Maurera – Zarzecze
Owoc Łącki – Łącko
PPHU Unimat – Łącko
Komplex-Bud – Czerniec
Restauracja pod Jabłonią – Łącko
Owopol – Łącko
Karczma u Klagów i Oberża – Łącko
Erbet sp. z o.o. – Nowy Sącz
Strefa 52 – Męcina
(b.g.)
zdj. K. Korona, M. Brzózka, arch. GOK
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Uroczyste podpisanie umowy dotyczącej
termomodernizacji trzech szkół w Gminie Łącko
31 maja w urzędzie Gminy Łącko miało miejsce uroczyste podpisanie umowy gwarantującej przyznanie
środków finansowych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko,
Zagorzyn i Kicznia”. Środki te, pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
Sygnatariuszami umowy byli Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Pan Stanisław Sorys oraz Wójt
Gminy Łącko – Pan Jan Dziedzina przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy –
Pani Edyty Marczyk.
W spotkaniu udział wzięli również
Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego – Pan Stanisław Pasoń oraz
przedstawiciele Rady Gminy Łącko na
czele z Przewodniczącą Rady – Panią
Bernadettą Wąchała – Gawełek.
Dzięki unijnemu wsparciu, trzy
szkoły z terenu naszej gminy przejdą
gruntowna termomodernizację, co

przyczyni się do obniżenia kosztów
utrzymania tych obiektów. Realizacja
zadania obejmie docieplenie budynków Szkoły Podstawowej w Kiczni
oraz Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Łącku i w Zagorzynie, wymianę
okien oraz modernizację systemów
ogrzewania, w tym m. in. wymianę
urządzeń grzewczych na ekologiczne,
a także wsparcie ich poprzez odnawialne źródła energii.
Termomodernizacja tych obiektów
ma się przyczynić do redukcji emisji
szkodliwych pyłów i dwutlenku węgla
na terenie gminy oraz pozwoli ona na

ograniczenie strat ciepła w wymienionych szkołach.
Kwota, jaka została przyznana Gminie Łącko przez Zarząd Województwa
Małopolskiego wynosi 1,5 mln zł, przy
czym całkowity koszt realizacji zadania
oszacowano na 3,27 mln zł.
Podczas spotkania Wicemarszałek Sorys zaznaczył, że wniosek złożony przez Gminę Łącko jest projektem
strategicznym i został przygotowany na
bardzo wysokim poziomie, co pozwoliło na zajęcie 1. miejsca na liście rankingowej projektów przeznaczonych do
dofinansowania.

Absolutorium dla Wójta Gminy Łącko
W dniu 13 czerwca 2017 roku w Sali Obrad Urzędu Gminy Łącko odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy
Łącko. Miała ona uroczysty charakter ze względu na podjęcie Uchwały Rady Gminy o udzieleniu absolutorium
Wójtowi Gminy Łącko, z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2016.
Przed podjęciem decyzji radni zapoznali się z pozytywną uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczącej udzielenia absolutorium dla Wójta
Gminy Łącko. Prezentację wizualną w zakresie realizacji
założeń budżetowych przedstawiła zgromadzonym Pani
Edyta Marczyk – Skarbnik Gminy. Z kolei prezentację
dotyczącą wykonanych zadań inwestycyjnych gminy
przedstawił Wójt Gminy Łącko – Jan Dziedzina.
W głosowaniu Rada Gminy Łącko udzieliła Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok. Jan
Dziedzina podziękował Radzie za dobrze układającą się
współpracę.

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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Podsumowanie działań Urzędu Gminy Łącko za 2016 rok
LP.
1
2
3
4
5

6

7

LP.

Tytuł projektu
Prace rekonstrukcyjno-konserwatorskie przy
kapliczce w Kiczni z 1882 r.
Zakup odzieży ochronnej do działań bojowych
dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
w Gminie Łącko (8 kpl)
Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zabrzeży
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Łącko
Droga gminna „Łącko – Strażacka” odcinek
dł. 460 mb (od końca istniejącego chodnika za
ZGK do Amfiteatru na Górze Jeżowa)
Droga gminna „Łącko – Pożogi” odcinek dł.
710 mb (od krzyża przy drodze powiatowej do
rozjazdu przy kapliczce);
Droga gminna „Jazowsko – Do Starej Cegielni”
odcinek dł. 144 mb przy budynku wielofunkcyjnym w Jazowsku;

Tytuł projektu

Program

lipiec – październik
2016 r.

zrealizowany

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie

23 999,96

11 999,98

lipiec - wrzesień
2016

zrealizowany

99 908,37

37 166,00

Województwo Małopolskie z programu
„Małopolskie Remizy 2016”.
Prograu Operacyjny Pomoc Techniczna
RPO WM 2014-2020
Działanie „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” PROW
2014-2020
Działanie „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” PROW
2014-2020
Działanie „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” PROW
2014-2020
ZREALIZOWANE
Program

2

Przebudowa drogi gminnej nr 291831K Kadcza Stara Droga na odcinku 0+016, 0+260

6

7

8

29 980,00

lipiec – październik
2016 r.
wrzesień 2016 26 982,00
maj 2017

zrealizowany
zrealizowany

276 237,02

175 769,00

styczeń - maj 2017

zrealizowany

196 949,08

108 138,00

styczeń - maj 2017

zrealizowany

192 196,84

120 381,00

styczeń - czerwiec
2017

realizowany

829 271,27

486 435,98

Wartość
całkowita

Dofinansowanie

Okres realizacji

Stan realizacji

1 120 284,00

708 400,00

wrzesień 2016 wrzesień 2017

realizowany

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 20162019

41 670,66

208 485,00

styczeń - sierpień
2017

realizowany

Działanie „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” PROW
2014-2020

834 452,91

317 927,00

styczeń - sierpień
2017

realizowany

3 271 920,53

1 499 837,68

2017-2018

realizowany

3 537 267,41

3 360 404,04

czerwiec 2017kwiecień 2019

realizowany

Działanie „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” PROW
2014-2020

1 019 333,61

289 696,00

styczeń - czerwiec
2018

zatwierdzony,
realizacja w 2018 r.

Działanie „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” PROW
2014-2020

1 097 310,48

366 484,84

styczeń - czerwiec
2018

zatwierdzony,
realizacja w 2018 r.

10 922 239,60

6 751 234,56

4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej - SPR
10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących
kształcenie ogólne RPO WM 2014-2020

ZREALIZOWANE

6

Stan realizacji

6 000,00

Ministerstwo Sportu i Turystyki

5

Okres realizacji

10 000,00

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Zabrzeży

3

Dofinansowanie

Województwo Małopolskie z programu
„Kapliczka 2016”.

1

Droga gminna „Jazowsko – Na Szczereż”
odcinek dł. 207 mb przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Jazowsku oraz odcinek dł. 1700
mb od skrzyżowania z drogą powiatową na
Szczereżu w kierunku Jazowska);
Termomodernizacja szkół w miejscowościach
Łącko, Zagorzyn i Kicznia
Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie
Łącko
Droga gminna „Wola Kosnowa – Główna Przez
Wieś” odcinek dł. 2154 mb obejmuje główny
ciąg komunikacyjny miejscowości Wola
Kosnowa, przedłużenie drogi powiatowej do
połączenia z gminą Kamienica;
Droga gminna „Wola Piskulina – Parysz” odcinek dł. 1900 mb główny ciąg komunikacyjny
miejscowości Wola Piskulina od Kościoła Parafialnego do połączenia z gminą Kamienica.

Wartość
całkowita

Wadomości Łąckie Nr 3/2017

LP.

Tytuł projektu

Program

1

Remont kapliczki wiejskiej w m. Zagorzyn –
etap II remont dachu

Województwo Małopolskie z programu
„Kapliczka 2017”.

2

Zakup odzieży ochronnej do działań bojowych
dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
w Gminie Łącko (9 kpl)

3

4

5

LP.

27 000,00

13 500,00

lipiec - wrzesień
2017

Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kiczni

Województwo Małopolskie z programu
„Małopolskie Remizy 2017”.

25 068,00

12 534,00

lipiec – październik
2017 r.

Zapewnienie gotowości bojowej jednostkom
Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Zabrzeż)

Województwo Małopolskie z programu
„Bezpieczna Małopolska 2017”

22 300,00

10 492,00

lipiec - wrzesień
2017

932 747,82

585 547,87

2017-2018

zatwierdzony
przed podpisaniem
umowy

1 014 056,01

625 073,87

Okres realizacji

Stan realizacji

"Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój
Podddziałanie 6.3.1 Rozwój instytucji
tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzickultury oraz udostępnianie dziedzictwa
twa kulturowego Ziemi Łąckiej
kulturowego
RPO WM 2014-2020"
ZATWIERDZONE PRZED PODPISANIEM UMOWY

Tytuł projektu

Program

Zagospodarowanie terenu przy Zespole
Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku na cele
rekreacyjno-sportowe.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

3

Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej
poprzez zagospodarowanie terenu przy
Zespole Szkolno-Gminazjalnym w Łącku

8

zatwierdzony
przed podpisaniem
umowy
zatwierdzony
przed podpisaniem
umowy
zatwierdzony
przed podpisaniem
umowy
zatwierdzony
przed podpisaniem
umowy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie

2

7

Stan realizacji

lipiec – październik
2017 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie z programu „Małopolskie Remizy 2017”.

6

Okres realizacji

3 000,00

Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kiczni

5

Dofinansowanie

6 940,19

1

4

Wartość
całkowita

9

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Kosnowa i Wola Piskulina.

10

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku
oraz budowa kanalizacji sanitarnej w
Zabrzeży

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Dofinansowanie

47 584,44

21 365,86

lipiec – październik
2017 r.

w trakcie oceny

1 245 581,00

871 906,00

lipiec - wrzesień
2017

w trakcie oceny

149 515,12

95 136,00

lipiec - grudzień
2017

w trakcie oceny

855 185,00

726 907,25

lipiec 2017- wrzesień 2018

w trakcie oceny

3 403 243,34

2 359 903,67

marzec 2017grudzień 2017

w trakcie oceny

Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – spr RPO WM 2014-2020

2 279 612,73

1 174 228,52

2017-2018

w trakcie oceny

Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu
niskiej emisji – spr RPO WM 2014-2020

917 730,03

899 865,02

czerwiec 2017maj 2020

w trakcie oceny

Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu
niskiej emisji (paliwa stałe) – spr RPO
WM 2014-2020

917 730,00

899 865,00

czerwiec 2017maj 2020

w trakcie oceny

2017-2018

w trakcie oceny

2017-2019

w trakcie oceny

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LGD
Brama Beskidu) PROW 2014-2020
Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedWesołe przedszkolaki w m.Łącko
szkolne - spr RPO WM 2014-2020
Podddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyzasobów subregionów - spr RPO WM
nej w gminie Łącko (ścieżka Łącko - Zagorzyn)
2014-2020

Realizacja projektu Centra Aktywnego
Wypoczynku, w tym trasy biegowo i
biegowo-rowerowe
Poprawa jakości powietrza poprzez
wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach
domowych na terenie Gminy Łącko
Poprawa jakości powietrza poprzez
wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach
domowych na terenie Gminy Łącko (paliwa
stałe)

Wartość
całkowita

Działanie „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” PROW
4 256 859,25 1 922 507,00
2014-2020
Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno
-kanalizacyjna – spr RPO WM 201428 124 246,24 19 541 886,87
2020
W TRAKCIE OCENY 42 197 287,15 28 513 571,19
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Ponad trzy kilometry ścieżek
pieszo-rowerowych jeszcze
w tym roku – Gmina Łącko
otrzymała dofinansowanie
Uchwałą Zarządu Województwa
Małopolskiego wniosek złożony przez
Gminę Łącko znalazł się na zatwierdzonej liście projektów wybranych do dofinansowania, któremu przyznano dofinansowanie w wysokości 2 359 903,67 zł
na budowę ścieżki biegowo-rowerowej
o łącznej długości 3,3 km. Szacunkowa wartość całej inwestycji wynosi
3 403 243,34 zł. Zadanie zostało wybrane do dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrz-

nych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów
subregionów – SPR.
W ramach zadania zostaną wykonane dwie siłownie zewnętrzne w Łącku
oraz Zagorzynie. Zamontowane zostaną również elementy małej architektury (ławki parkowe, stojaki na rowery,
kosze na śmieci). Zostanie wykonane
również oświetlenie uliczne w kierunku
osiedla Boconiec w Łącku, natomiast
istniejące oświetlenie przy drodze powiatowej zostanie zmodernizowane
poprzez zamontowanie nowych opraw
oświetleniowych typu LED.

Łączna długość trasy to 3 350 mb,
w przeważającej części zastosowano
jezdnię o nawierzchni bitumicznej natomiast na odcinku przebiegającym po
koronie wału nawierzchnię z betonowej kostki brukowej.
Planowany termin wykonania zadania to listopad 2017 r. Gmina już
w maju br. ogłosiła postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dla
przedmiotowego zadania dlatego też
po otrzymaniu umowy dofinansowania
zadania z Urzędu Marszałkowskiego
podpisze umowę z wykonawcą robót.

Zakończono modernizację dróg gminnych
„Pożogi” i „Strażacka” w miejscowości
Łącko oraz „Jazowsko – Do Starej Cegielni”
w miejscowości Jazowsko

Z

akończyły się prace modernizacyjne dróg gminnych „Strażacka” i „Pożogi” w miejscowości
Łącko, a także „Jazowsko – Do Starej
Cegielni” w miejscowości Jazowsko.
Prace przy drodze gminnej nr
292025 „Łącko – Strażacka” obejmowały przebudowę odcinka drogi
długości 460 mb począwszy od budynku ZGK do Amfiteatru na Górze
„Jeżowa”. Droga uzyskała lewostronny
chodnik oraz nową nawierzchnię bitumiczną. Wartość umowna robót brutto
wyniosła 268 857,02 zł. Zadanie zo-
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stało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w wysokości 171 073,72 zł.
Z kolei prace przy drodze gminnej nr 291985K „Łącko – Pożogi” obejmowały wykonanie nowej
nawierzchni bitumicznej na odcinku
drogi dł. 710 mb od krzyża przy ul.
Piaskowego. Wartość umowna robót
brutto wyniosła 165 029,08 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w wysokości
105 008,00 zł.

Ponadto w miejscowości Jazowsko
zrealizowano zadanie p.n. „Modernizacja drogi gminnej nr 291858K „Jazowsko – Do Starej Cegielni” w miejscowości
Jazowsko”. Wartość wykonanych robót
brutto wyniosła 187 276,84 zł. To zadanie również zostało dofinansowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego. Wysokość przedmiotowego dofinansowania to 133 981,00 zł.
Wszystkie opisane powyżej prace
zrealizowało Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „ZIBUD” z siedzibą
w Kamienicy.
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Bieżące zadania realizowane przez Urząd Gminy
1. 29 czerwca 2017 r. w ramach zadania pn. „Termomodernizacja szkół
w miejscowościach Łącko, Zagorzyn i Kicznia” podpisano umowy
na zadania inwestycyjne:
• pod nazwą „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego w budynku ZSG w Łącku
z wykonawcą robót - Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym INST Bud Plus z siedzibą
w
Zagorzynie
na
kwotę
319 800,00 zł brutto. Umowny termin wykonania umowy
do 30.08.2017 r.
• pod nazwą „Termomodernizacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie (Część nr
1 - Remont kotłowni olejowej)
z wykonawcą robót j.w. na kwotę 365 000,00 zł brutto. Umowny termin wykonania umowy do
30.08.2017 r.
• pod nazwą „Termomodernizacja Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Zagorzynie (Część nr 2
- Termomodernizacja budynku
ZSG w Zagorzynie) z wykonawcą robót - Zakładem Usług Ogólnobudowlanych
„TAP-MAL”
Andrzej Maciuszek na kwotę
651 425,79 zł brutto. Umowny
Termin wykonania umowy do
30.09.2017 r.
2. Ogłoszono przetarg na zadani inwestycyjne pn. Dostosowanie sal
na potrzeby pracowni informatycznych w ramach zadania p. n.:
Nowoczesne kształcenie ogólne
w Gminie Łącko
Zakres robót obejmuje:
Część nr 1:
Wykonanie robót remontowych
pomieszczeń klas i wykonanie instalacji okablowania strukturalnego, które będą przebudowywane na
pracownię komputerową w Zespole
Szkolno – Gimnazjalnym w Łącku,
Jazowsku, Zagorzynie.
Część nr 2:
Wykonanie robót remontowych
pomieszczeń klas i wykonanie instalacji okablowania strukturalnego, które będą przebudowywane na
pracownię komputerową w Szkole
Podstawowej w Kiczni, Zagorzynie,
Czarnym Potoku, Obidzy i Maszkowicach.
Zadanie dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

na lata 2014 – 2020 tytuł projektu Nowoczesne kształcenie ogólne
w Gminie Łącko.
3. Ogłoszono przetarg na zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja pomieszczeń
budynku Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Łącku na potrzeby
oddziału przedszkolnego w ramach
projektu pn. Wesołe przedszkolaki
m. Łącko
Projekt dofinansowany w Ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
2014 – 2020.
4. Ogłoszono przetarg na zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie terenu
przy Zespole Szklono – Gimnazjalnym w Łącku na cele rekreacyjno –
sportowe.
Zakres robót obejmuje wykonanie:
• boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz
z wyposażeniem,
• siłowni zewnętrznej,
• boiska do piłki ręcznej – nawierzchnia poliuretanowa wraz
z wyposażeniem sportowym,
• boiska do siatkówki - nawierzchnia poliuretanowa wraz z wyposażeniem sportowym,
• odwodnienia,
• bieżni – nawierzchnia poliuretanowa,
• skoczni w dal,
• ogrodzenia od strony parkingu,
• oświetlenia i monitoringu,
• remont nawierzchni placu zabaw.
5. W ramach konkursu Samorządu Województwa Małopolskiego „Małopolskie kapliczki 2017”
otrzymaliśmy
dofinansowanie
w wysokości 3000 zł na „Remont
kapliczki wiejskiej w Zagorzynie
– etap II remont dachu”. Prace
zostaną wykonane do końca października br. Łączna wartość zadania wynosi 6 940,19 zł.
6. W ramach naboru o dofinansowanie projektów w ramach 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej,
Działania 11.2 Odnowa obszarów
wiejskich Gmina Łącko złożyła
wniosek aplikacyjny pn. „Budowa
Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku”.
Budynek ma łączyć w sobie funkcję domu kultury, kina, szkoły
muzycznej, biblioteki oraz świe-

tlicy. W ramach tego konkursu,
budowa nowych obiektów może
dotyczyć wyłącznie instytucji kultury.
Planowany termin rzeczowej realizacji projektu to lata 2018-2020.
Całkowita wartość złożonego zadania wynosi 31 227 959,97zł,
w tym wartość zadania związanego
z budową domu kultury 7 987
840,75 zł. Wartość wnioskowanego
dofinansowania do tej części wynosi 5 990 880,53 zł.
7. Pozytywny wynik wniosku złożonego do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
w ramach Programu „Zapobieganie
poważnym awariom i likwidacja ich
skutków dla środowiska – Bezpieczny
Strażak” pozwolił na zakup dla 6 jednostek OSP 9 kompletów odzieży
ochronnej. Wartość projektu wyniosła 27 000 zł, w tym dofinansowanie
13 500 zł.
8. Sukcesem zakończyły się starania
gminy o pozyskanie dofinansowania na realizację projektu „Poprawa
infrastruktury kultury oraz rozwój
tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego Ziemi
Łąckiej”.
Zadanie obejmuje szereg działań
o charakterze inwestycyjnym związanym z:
a) modernizacją
infrastruktury
Amfiteatru na Górze Jeżowa
w Łącku:
– modernizacja garderoby,
– przebudowa podłogi sceny,
– częściowa wymiana ławek na
widowni,
– zakup przenośnych ławek
i stołów.
b) zakup wyposażenia:
– zestawy
nagłośnieniowe
i oświetleniowe
– scena mobilna
– zestaw do rejestracji, obróbki i przekazu „na żywo”umożliwiającego transmisję
online do internetu
c) zakup zestawu instrumentów
dętych, perkusyjnych i elektronicznych
d) zakup 20 kpl regionalnych strojów damskich i 20 kpl strojów
męskich a także działaniami mającymi na celu dokumentowanie
i upowszechnianie dziedzictwa
kulturowego naszej gminy:
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– wydanie publikacji etnograficznej oraz albumu fotograficznego
– nagranie i wydanie jubileuszowej płyty Orkiestry
Dętej im. Tadeusza Moryto
z Łącka
– wznowienie 5 płyt z muzyką
regionalną
– stworzenie aktywnego portalu internetowego oraz digitalizacja zgromadzonych

zasobów i materiałów źródłowych
– organizacja warsztatów regionalnych
Szeroki zakres projektu z pewnością wpłynie na podniesienie standardu
wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury oraz umożliwi wdrożenie narzędzi
pozwalających na szerszą promocję
gminy Łącko.
Okres realizacji projektu przypada
na lata 2017 -2018.

Całkowita wartość projektu wynosi
932 374,32 zł, w tym wartość dofinansowania 571 324,94 zł.
Projekt będzie realizowany w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo
regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego,
Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji
kultury oraz udostępnianie dziedzictwa
kulturowego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zakończenie regionalnego etapu
XV Ogólnokrajowego Konkursu
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017”

Z

akończył się regionalny etap
XV Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne 2017” organizowanego przez
KRUS. Jest nam bardzo miło poinformować, że pierwsze miejsce zajęli
Państwo Elżbieta i Tadeusz Jarek
z Zagorzyna. Drugie miejsce przypadło gospodarstwu Państwa Jani-

ny i Bolesława Bobak z Zębu (Gmina
Poronin). Na trzecim stopniu podium
znaleźli się Państwo Maria i Andrzej
Myrda z Załucznego (Gmina Czarny
Dunajec). Zwycięzcy będą brać udział
w dalszych eliminacjach wojewódzkich
konkursu.
Organizatorami konkursu są Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-

go - Placówka Terenowa w Nowym
Sączu oraz Państwowa Inspekcja Pracy
- Okręgowy Inspektorat w Krakowie.
Jego współorganizatorzy to Małopolski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, a także Powiatowe Zespoły
Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu, Gorlicach, Limanowej i Nowym
Targu.
W eliminacjach regionalnych wzięło udział łącznie 16 gospodarstw
z powiatów:
• gorlickiego - 3 gospodarstwa,
• limanowskiego - 3 gospodarstwa,
• nowotarskiego - 5 gospodarstw,
• nowosądeckiego - 4 gospodarstwa,
• tatrzańskiego - 1 gospodarstwo.
Ocenę gospodarstw przeprowadzono wizytując je z członkami Komisji
Konkursowej i sporządzając arkusz
oceny gospodarstw odnotowując w nim
ilość i rodzaj występujących zagrożeń.
W dniu 06.06.2017 r. w siedzibie PT
KRUS w Nowym Sączu odbyło się uroczyste zakończenie konkursu na etapie
regionalnym połączone z rozdaniem
nagród. W spotkaniu z rolnikami wzięli
udział organizatorzy konkursu, władze
starostwa nowosądeckiego, gmin oraz
sponsorzy i uczestnicy.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy szczęścia w kolejnych etapach konkursu.

Sukces Natalii Leszko w ogólnopolskim
konkursie organizowanym przez KRUS

W

styczniu br., decyzją Prezesa
KRUS pana Adama Sekścińskiego, uruchomiono siódmą edycję konkursu dla uczniów szkół
podstawowych, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach
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wiejskich, a także popularyzacja wykazu
czynności szczególnie niebezpiecznych
związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.
Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Bezpiecznie na wsi

to podstawa – środki chemiczne to nie
zabawa”, które ma zwrócić uwagę
uczniów wiejskich szkół podstawowych na zagrożenia związane z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych, w tym przede
wszystkim substancji żrących, paliw,
Wadomości Łąckie Nr 3/2017

chemicznych środków ochrony roślin,
nawozów (szczególnie wapna palonego) i rozpuszczalników organicznych,
a także substancji szkodliwych powstających w procesie produkcji rolniczej.
W ramach przedmiotowego konkursu Natalia Leszko z Kiczni brała udział
w grupowym szkoleniu zorganizowanym w Szkole Podstawowej. Jego tematem były środki chemiczne i niebezpieczeństwa z nimi związane. Prowadził je
przedstawiciel nowosądeckiego KRUS-u. Po jego zakończeniu każdy uczeń
wykonał pracę konkursową.

Natalia osiągnęła bardzo dobre
wyniki. W etapach szkolnym, powiatowym i wojewódzkim zajęła pierwsze
miejsce. Z kolei w czwartym (ogólnopolskim) etapie Natalia zdobyła wyróżnienie.
Przyznanie nagród w ramach etapu
wojewódzkiego odbyło się 31 maja br.
w Urzędzie Wojewódzkim mieszczącym się przy ulicy Basztowej w Krakowie, natomiast wręczenie wyróżnienia
w etapie ogólnopolskim miało miejsce
14 czerwca 2017 r. w Sali Kolumnowej
Sejmu RP w Warszawie.
Serdecznie gratulujemy!

V Zjazd Sądeczan za nami

W

niedzielę 28 maja 2017 r.
w Starym Sączu na terenie
Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II odbył
się V Zjazd Sądeczan. Jest to impreza łącząca mieszkańców Sądecczyzny
i sympatyków tego regionu. Spotkanie
służy nie tylko pielęgnowaniu tutejszej
tożsamości, ale jest także okazją do
prezentacji jej walorów, piękna folkloru i rzemiosła. Krótko mówiąc wpływa
pozytywnie na rozwój sfery kulturalno-społecznej.
Obchody święta rozpoczęła Msza
Święta, której przewodniczył ks. prałat
Józef Babicz - proboszcz Marcinkowic.
Po jej zakończeniu Krzyżem Sądeckim
został nagrodzony były starosta nowosądecki Jan Golonka. Medal wręczył
mu Zygmunt Berdychowski - Prezes
Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa
„Sądeczanin”. Odznaczenie przyznawane jest przez jego członków osobom,
które przyczyniają się do promowania
Sądecczyzny.
V Zjazd Sądeczan obfitował w wiele atrakcji. Jednym z nich był Turniej
Gmin. W zmaganiach wzięli udział samorządowcy z Łącka, Chełmca, GryboGazeta Samorządowa Gminy Łącko

wa i Korzennej. Drużyny bardzo zaangażowały się w rywalizację o miejsce na
podium zawodów. W ramach Turnieju
rozegrano takie konkurencje jak wyścig w workach, przeciąganie liny, piłowanie drewnianych kloców na czas
i rzut ziemniakiem na odległość. Rozgrywkom towarzyszyło wiele emocji.
Zwycięstwo przypadło Korzennej. Na
bardzo dobrym drugim miejscu znaleźli się samorządowcy z Łącka, a tuż za
nami - Chełmiec.
Innymi atrakcjami zjazdu były:
• występy zespołów regionalnych
i orkiestr z Sądecczyzny,
• wystawa prac twórców ludowych,
• Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych,
• wystawa wyrobów regionalnych,
• pielgrzymkowy Bieg Sądeczan,
• występ laureatów „Sądeckich Młodych Talentów”
• konkurs „Tradycyjna potrawa sądecka”,
• prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich,
• pokazy plenerowe z udziałem zwierząt,
• zabawy dla dzieci i rodzin,

•

losowanie nagród dla publiczności.
Zorganizowano także loterię fantową, w której sponsorem części nagród
była Gmina Łącko.
Impreza zgromadziła tłumy uczestników. Nie bez znaczenia była tutaj
piękna i słoneczna pogoda. Czas upływał pod znakiem rodzimego folkloru,
dobrej zabawy i smacznej kuchni regionalnej.
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Uroczyste zakończenie roku szkolnego
2016/2017 dla najlepszych uczniów
z terenu Gminy Łącko
26 czerwca 2017 r. na Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbyło się
uroczyste zakończenie roku szkolnego
2016/2017 dla najlepszych uczniów
szkół podstawowych
i gimnazjów.
Na początku zgromadzeni wysłuchali
koncertu w wykonaniu artystów Małopolskiej Akademii Talentów: Alejandriny Vazquez, Barbary Borowicz, Jana
Kalinowskiego oraz Marka Szlezera.

Następnie Wójt Gminy Łącko- Jan
Dziedzina razem z Przewodniczącą Rady
Gminy - Bernadettą Wąchała-Gawełek
oraz Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko Lucyną Citak złożyli uczniom gratulacje
i życzenia wręczając przy tym dyplomy
i nagrody za bardzo dobry wyniki w nauce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również rodzice nagrodzonych

uczniów, do których zostały skierowane słowa uznania oraz podziękowania
za serce i trud włożony w wychowanie
swoich pociech. Wyróżnionych zostało 112 uczniów. O przyznaniu nagrody
decydowało osiągniecie na koniec roku
wysokich wyników w nauce. Wszystkim
wyróżnionym serdecznie gratulujemy
i życzymy powodzenia w zdobywaniu
wiedzy na dalszych etapach edukacji.

Święto Konstytucji 3 Maja w Łącku

U

roczysty charakter miały gminne obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w Łącku.
Połączone one zostały ze strażackim
świętem dla jednostek OSP z Łącka,
Czernca i Maszkowic.
Zapoczątkowała je Msza Św. odprawiona w łąckim kościele parafialnym.
Po jej zakończeniu wszyscy uczestnicy
pomaszerowali na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Tam zabrzmiał Hymn Państwowy
w wykonaniu Orkiestry Dętej im. Ta-
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deusza Moryto z Łącka, a potem liczne
delegacje złożyły białoczerwone wiązanki kwiatów pod pomnikiem.
Montaż słowno-muzyczny o historii
uchwalenia Konstytucji 3 Maja zaprezentowały dzieci i młodzież z Ogniska
Muzycznego i Grupy Teatralnej „Berecik”działających przy GOK w Łącku.
Następnie nastąpiło uhonorowanie odznaczeniami druhen i druhów
z jednostek OSP. Złotym medalem za
Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni
zostali: Stanisław Jawor i Stanisław

Talarczyk. Brązowy medal otrzymała Anna Gromala. Odznaki Wzorowy
Strażak – Piotr Pachut i Mateusz Pasiud, zaś Złotą Odznakę za zasługi dla
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
– Zbigniew Czepelak.
Na zakończenie uroczystości zabrzmiała wiązanka utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej.
(b.g.)
zdj. K. Korona
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I miejsce dla Grupy Teatralnej
„Berecik”
na Powiatowym Przeglądzie

W

dn. 15-16 maja odbył się XXII
Powiatowy Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych pod hasłem „Baśnie i Legendy
o św. Kindze” pod patronatem Starosty
Nowosądeckiego Marka Pławiaka, we
współpracy z Centrum Kultury i Sztuki
im. Ady Sari w Starym Sączu oraz Powiatowo i Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu, zorganizowany przez Powiatowy Młodzieżowy
Dom Kultury w Starym Sączu.
W konkursowe szranki stanęło dwanaście grup teatralnych z terenu powiatu nowosądeckiego. Aktorzy z Grupy Teatralnej „Berecik” zaprezentowali
spektakl „Śladami św. Kingi” wg scenariusza Bernadetty Wąchały-Gawełek.
Oparty on został na tekstach związanych z Sądecczyzną, a także na żywocie
świętej Kingi oraz na legendach i podaniach ludowych. Opowiada on historię
pewnego pisarza, którego zadaniem
jest stworzenie przystępnej opowieści
o dziejach starosądeckiej Kseni, cierpi
jednak na brak weny twórczej. Z pomo-
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cą więc przychodzi mu dziecko przeniesione z dawnych czasów, które naprowadza go na właściwie autorskie tory.
I tak powstaje historia życia i cudów
św. Kingi.
Prezentacja konkursowa dała młodym artystom I miejsce. Nagrody,
którymi były drewniana statuetka św.
Kingi, pamiątkowy dyplom i paczka
słodyczy, wręczali: Maria Sosin – przewodniczącą Jury oraz Krzysztof Szewczyk – Dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym
Sączu.
W tym miejscu serdecznie dziękujemy Osobom, które pomogły nam we
właściwym oddaniu prawdy czasów
średniowiecza.
Za piękne stroje i rekwizyty ukazujące ducha epoki dziękuję Marcie i Tymoteuszowi Demskim, Justynie Nalepie, Monice Kurzei, a także siostrze
Jadwidze Mach – za precyzyjne odtworzenie habitu klarysek, a za pomoc przy
dekoracji – Renacie Opyd i Magdalenie
Leszko.
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STRAŻACY OJCU ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II

W

dniu 18.05.2017 w Wadowicach odbył się koncert pn.
„Strażacy Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II” z okazji 97 rocznicy
urodzin Karola Wojtyły. Wzięła w nim
udział nasza łącka orkiestra, występując wspólnie z orkiestrami OSP Klecza
oraz OSP Chocznia. Jest to wydarzenie
na stałe wpisane w mapę imprez kulturalnych miasta Wadowice, a odbywa się właśnie w dniu urodzin Karola
Wojtyły i zostało stworzone po to, aby
w ten sposób wyrazić wdzięczność za
wybór naszego rodaka na Stolicę Piotrową, a obecnie aby dziękować za cały
pontyfikat jak również za kanonizację
i czcić naszego Świętego.
Jest to inicjatywa, która zrodziła
się w szeregach strażaków ochotników
a ściślej w szeregach strażaków muzyków i zakłada koncerty połączonych
orkiestr strażackich i nie tylko bo do
tego grona zostały również zaproszone
orkiestry działające przy innych instytucjach niż OSP a wśród nich Orkiestra
Dęta im. Tadeusza Moryto w Łącku.
Pieczę nad muzyczną całością sprawuje
nasz kapelmistrz płk dr hab Stanisław
Strączek, który od wielu lat opracowuje program, rozsyła materiały nutowe
do poszczególnych orkiestr, prowadzi
konsultacje z dyrygentami, zaprasza
solistów, przeprowadza próby a następnie dyryguje całością. W minionych latach oprócz orkiestr i solistów
występowały również połączone chóry,
które wespół z solistami wokalistami,
instrumentalistami i połączonymi orkiestrami tworzyły niesamowity zespół
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liczący kilkaset osób. Logistycznie bardzo trudne wydarzenie ponieważ jest
to ogromna masa ludzi, instrumentów i wszelakich innych przedmiotów
jak technika estradowa, pulpity oraz
wszystko to co stanowi części składowe
tak potężnego przedsięwzięcia.
Bazą dla tak wielkiego wydarzenia
była i jest pobliska Chocznia a ściślej
infrastruktura tamtejszej OSP, przy
której istnieje i działa orkiestra dęta.
W poprzednich latach wszystkie orkiestry przyjeżdżały w dniu koncertu
i zbierały się na placu przed remizą,
i rozpoczynała się próba, po której
był posiłek, przeważnie bardzo dobry
gulasz ,,z kotła’’ a wszystko wyglądało
bardzo klimatycznie ponieważ bądź co
bądź była to ogromna masa ludzi, którzy nawiązywali znajomości, rozmawiali z sobą, wymieniali doświadczenia
co z kolei skutkowało powstawaniem
więzi pomiędzy poszczególnymi zespołami.
Następnie wszyscy udawali się na
wadowicki rynek, ustawiali się w szyku
i rozpoczynał się koncert, który z Mszą
Św. trwał czasami grubo ponad dwie
godziny i w zależności od tego jaka była
tego dnia wszyscy bądź to mokli w strugach deszczu bądź wylewali siódme
poty w upale. Co do repertuaru to oczywiście pieśni te ukochane przez Św.
Jana Pawła II jak Barka, Abba Ojcze,
Moje miasto Wadowice, Gaude Mater
Polonia, a w czasie Mszy Św. Ave Verum, Spente Le Stelle, Panis Angelicus, Laudate Dominum no i oczywiście
podczas koncertu utwory marszowe

Rycerze Floriana, Marsz strażaków,
Nabucco, Póki Polska żyje w nas, Santa Lucia oraz rozrywkowe jak Dzwon
bije z gór i wiele innych. Tak potężna
orkiestra bo tak trzeba to nazwać, do
tego soliści, chóry wymagała bardzo
solidnego dyrygenta gdyż dyrygowanie
taką grupą, która jednego roku liczyła
ponad 100 orkiestr to nie lada wyzwanie. Jak już wspomniałem wcześniej
nad całością czuwa i dyryguje połączonymi orkiestrami nasz kapelmistrz płk
dr hab. Stanisław Strączek, a efekty takiego wspólnego muzykowania są niesamowite kiedy jednocześnie zabrzmi
tak dużo instrumentów do tego chóry,
soliści.
W tym roku z różnych powodów
koncert miał trochę inną odsłonę
a mianowicie zagrały trzy połączone
orkiestry, o których już wspomniałem,
a solistami byli Anna Gromala, Małgorzata Duda, Iwona Gałysa, Mieczysław
Błaszczyk oraz Marcin Wnęk. Pozostała nadal piękna idea czczenia naszego
wielkiego rodaka w ten właśnie sposób
– koncert ten, jak i wszystkie wcześniejsze, został bardzo dobrze przyjęty
przez zgromadzoną publiczność, która
gromkimi brawami nagradzała wykonywane utwory. Warto uczestniczyć
w takich wydarzeniach ponieważ jest
to muzyczny sposób wyrażania szacunku dla Świętego Jana Pawła II, jest
modlitwą do Niego, który będąc wśród
nas wskazywał bardzo jasno i dobitnie
jakimi drogami powinniśmy podążać.
Marek Lipień
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Gminny Dzień Dziecka

B

lisko 600 dzieci z gminy Łącko bawiło się w trakcie swojego
święta w Amfiteatrze na Jeżowej.
Na początek życzenia wszystkim
dzieciom złożył Jan Dziedzina Wójt
Gminy Łącko. A potem nadszedł czas
wspaniałej zabawy, przy muzyce i piosenkach, które dzieci doskonale znały.
Nie zabrakło różnorakich konkursów
z nagrodami dla najlepszych.
Dopisywała piękna pogoda i doskonałe humory. Do tańca prowadził dzieci wielki pluszowy pies Gapcio, Myszka
Minnie zabawiała najmłodszych, a olbrzymie bańki mydlane zamieniły Amfiteatr w bajkową krainę.
Wszystkim Dzieciom życzymy nie
tylko w dniu ich święta, aby były szczęśliwe, zadowolone i kochane.

Impreza została zorganizowana
przez Stowarzyszenie Amatorski Ruch
Artystyczny Ziemi Łąckiej i Gminny
Ośrodek Kultury w Łącku, przy wsparciu finansowym Gminy Łącko.
(b.g.)

III miejsce dla dziewcząt z Zespołu Regionalnego
„Górale Łąccy” na Druzbacce
35. Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów
Weselnych DRUZBACKA odbył się
w dniach 11-14 maja w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu.
Wzięła w nim również żeńska grupa
śpiewacza Zespołu Regionalnego „Górale Łąccy”.
Ogółem w całym konkursie wystąpiło blisko 600 osób, w tym: 29 muzyk
(kapel), 50 instrumentalistów, 30 grup
śpiewaczych, 34 śpiewaków, 9 mistrzów z uczniami, 15 drużbów weselnych i 2 starostów weselnych.
Nasza grupa śpiewacza wystąpiła w składzie: Beata Mrówka, Iwona
Hojda, Barbara Hojda, Daria Lizoń,
Gabriela Gorczowska oraz Paulina Faron. W Jubileuszowej Druzbacce nasze
góralki zdobyły III miejsce.
Serdecznie gratulujemy!!!
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Górale Łąccy w Petrovanach

N

a zaproszenie samorządu gminy
Petrovany na Słowacji, nasz zespół uczestniczył w 13. Dniach
Jożka Prihody. To spotkanie folklorystyczne prezentujące zaprzyjaźnione
regiony Polski i Słowacji rozpoczyna
się uroczystą Mszą Św. w zabytkowym
kościele. W oprawę liturgii włączyli się
również nasi górale.
Potem mieli możliwość zaprezentować się słowackiej publiczności na plenerowej scenie rozłożonej obok tamtejszej szkoły. Ich żywiołowy występ
został nagrodzony gromkimi owacjami.
Na zakończenie zespół z reprezentującym Gminę Łącko sekretarzem
gminy Wojciechem Jamro, złożyli życzenia staroście Petrovan Janowi Lenko z okazji imienin.

Gminny Dzień
Działacza Kultury

W

dniu 3 czerwca w Remizie
OSP w Łącku odbył się Gminny Dzień Działacza Kultury.
W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele wielu form aktywności kulturalnej, a więc zespołów, orkiestry, chóru,
grup, twórcy ludowi i nieprofesjonalni,
poeci, prezesi stowarzyszeń i organizacji funkcjonujących na naszym terenie
i związani z gminą Łącko, przedstawiciele samorządu, a także sponsorzy wspierający organizację wydarzeń kulturalnych.
Spotkanie rozpoczął dyrektor GOK
Józef Strączek, który podkreślił, że
dzięki działaniom wszystkich obecnych
kształtowany jest pozytywny wizerunek
gminy Łącko, tworzący piękny obraz
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„Ludzie kultury stoją na straży najbardziej autentycznego
dziedzictwa ludzkości i tworzą przyszłość narodów”.
św. Jan Paweł II

kulturowy. Głos zabrali również Wójt
Gminy Łącko Jan Dziedzina oraz Przewodnicząca Rady Bernadetta Wąchała-Gawełek, którzy podkreślali niezwykłą
wagę osób, którzy swoim talentem oraz
aktywnością w dziedzinie kultury rozsławiają Ziemię Łącką i sprawiają, że
kultura ludowa jest wciąż żywa.
Potem nastąpiło wręczenie pamiątkowych dyplomów, a w koncercie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Muzycznej w Łącku wraz z nauczycielem
Wojciechem Wróblem.
Po części artystycznej nadszedł czas
na spotkanie przy obiedzie, a także na
wspólne rozmowy i integrację wszystkich tych, którzy uczestniczyli w łąckim
święcie kultury.
(b.g.), zdj. K. Korona, arch. GOK

Wadomości Łąckie Nr 3/2017

Uroczyste zakończenie
roku szkolnego 2016/2017
w Ognisku Muzycznym w Łącku

W

dniu 20 czerwca w Remizie
OSP w Łącku odbyło się uroczyste zakończenie roku dla
uczniów Ogniska Muzycznego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury.
Na początek wszystkich licznie
zgromadzonych przywitał dyrektor
GOK Józef Strączek. Następnie zaś
rozpoczął się koncert uczniów. Młodzi
muzycy zaprezentowali swoje umiejętności w grze na skrzypcach, pianinie,
akordeonie, trąbce i instrumentach dętych oraz gitarze. Licznie zgromadzeni
rodzice i najbliżsi koncertujących, nagradzali występy gromkimi owacjami.
Potem głos zabrał Wójt Gminy
Łącko Jan Dziedzina, który pogratulował tak uczniom, jak i ich rodzicom.
Wespół z Przewodniczącą Rady Ber-
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nadettą Wąchałą-Gawełek i dyrektorem GOK przekazali podziękowania
dla instruktorów Ogniska tj. pp. Agaty
Pańszczyk (skrzypce), Marka Lipienia
(trąbka, inst. dęte i teoria muzyki), Mariusza Gorczowskiego (pianino) i Piotra Matusiewicza (akordeon, gitara) za
całoroczną pedagogiczną pracę.
Następnie specjalne dyplomy otrzymali uczniowie ze stopniami celującymi na świadectwie, zaś później nastąpiło wręczenie nagród i cenzurek dla
wszystkich uczniów.
Wspólne pamiątkowe zdjęcie zakończyło rok szkolny 2016/17 dla blisko siedemdziesięciu uczniów Ogniska
Muzycznego w Łącku.
(b.g.)
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Jubileusz 10-lecia Szkoły Muzycznej
I Stopnia w Łącku

W

tym roku mija 10 lat odkąd
Szkoła Muzyczna I Stopnia
w Łącku rozpoczęła i z sukcesami prowadzi swoją działalność
edukacyjno-artystyczną. Została utworzona w czerwcu 2007 r. Uchwałą Rady
Gminy Łącko.
Od pierwszych dni szkołą zarządza
dr hab. Stanisław Strączek. Początkowo,
na tę instytucję składało się nieliczne
Grono Pedagogiczne z niewielką ilością
dzieci pobierających naukę gry w zaledwie kilku klasach instrumentalnych.
Jednak po dziesięciu latach, dyrektor
pochwalić się może znacznie rozszerzoną ofertą edukacyjną i kadrą nauczycielską, kształcącą ponad 200 uczniów
z gminy Łącko i innych gmin. Na uwagę
zasługuje też fakt, iż od dwóch lat Szkoła
Muzyczna I Stopnia w Łącku szczyci się
Orkiestrą Symfoniczną.
W dniu 25 czerwca 2017 r. odbył się
Jubileusz 10-lecia Szkoły Muzycznej
I Stopnia w Łącku. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.00, Mszą Świętą
w Kościele Parafialnym p.w. Św. Jana

Chrzciciela w Łącku. Homilię wygłosił
ks. proboszcz dr Janusz Paciorek.
Pozostałe
uroczystości
odbyły
się w Hali Widowiskowo-Sportowej
w Łącku, które składały się z dwóch
części. Po przywitaniu gości przez Wójta Gminy Łącko-Pana Jana Dziedzinę
odbył się koncert kameralny w wykonaniu nauczycieli Szkoły Muzycznej
I Stopnia w Łącku: Arkadiusza Barana,
Annę Drożdż, Klaudię Syjud, Wiolettę Strączek oraz profesorów Akademii
Muzycznej w Krakowie: Elżbietę Baklarz, Orianę Masternak, Marię Dutka,
Marka Szlezer, Mariusza Monczaka.
Następnie zaproszeni goście odczytali i złożyli podziękowania na ręce
Pana dyrektora Stanisława Strączka,
a także zostały odczytane przez prowadzących imprezę listy gratulacyjne
od osób, które z różnych względów nie
przybyli na jubileusz. Pan Wójt Gminy
Łącko – Pan Jan Dziedzina oraz Dyrektor SCUW – Lucyna Citak wręczyli listy
gratulacyjne wszystkim nauczycielom
i pracownikom szkoły muzycznej. Część
nauczycieli otrzymało z rąk Pana Jana
Dziedziny nagrody Wójta, a Pan dyrektor Stanisław Strączek wręczył kilku nauczycielom i pracownikom szkoły swoje
nagrody, czyli nagrody Dyrektora.
W drugiej części Gali Jubileuszowej
wysłuchano Koncertu Orkiestry Symfonicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia
w Łącku pod batutą Krzysztofa Madziara.
Po zakończeniu wszyscy goście udali się na poczęstunek.
zdj. J. Mrówka
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Siedemdziesiąt lat na scenie,
gra łącka Orkiestra Dęta,
muzyki tej piękne brzmienie
– każdy człowiek zapamięta.

Jubileusz 70-lecia Orkiestry Dętej
im. Tadeusza Moryto w Łącku

N

iezwykle uroczystą oprawę miał
Jubileusz Orkiestry Dętej im.
Tadeusza Moryto w Łącku. Tradycja łąckiego muzykowania, łączącego
pokolenia trwa nieprzerwanie od siedmiu dekad i stanowi artystyczną wizytówkę regionu.
Obchody rozpoczęły się Mszą Św.
w intencji zmarłych i żyjących członków Jubilatki odprawioną w kościele
parafialnym w Łącku w oprawie muzycznej przygotowanej przez orkiestrę
i chór parafialny „Zew Gór”. Celebrze
przewodził proboszcz łąckiej parafii
ks. dr Janusz Paciorek, który podziękował za zaangażowanie orkiestry
w oprawę liturgiczną wielu kościelnych uroczystości.
Potem uczestnicy pomaszerowali
do Amfiteatru na Jeżowej, gdzie rozpoczął się jubileuszowy koncert. Wszystkich obecnych powitał wójt gminy Łącko Jan Dziedzina. Muzyczne życzenia,
w niezwykle energetycznej formie,
przekazała zaprzyjaźniona orkiestry
z Sobolowa
Niezwykle ważnym momentem
uroczystości było uhonorowanie odznaczeniami zasłużonych orkiestran-
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tów. Aktu tego dokonał Poseł na Sejm
RP Jan Duda.
Na mocy postanowienia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 6 maja
2017 r. na Wniosek Wojewody Małopolskiego odznaczeni zostali:
• Złotym Krzyżem Zasługi (za zasługi
w działalności kulturalnej, za upowszechnianie folkloru) – Antoni
Plechta – dyrygent Orkiestry w latach
1979-1988, kierownik Ogniska Muzycznego, instruktor pianina i akordeonu, nauczyciel muzyki w szkole
w Łącku (1981-2007), od wielu lat
związany ze Szkolnym Zespołem Regionalnym „Małe Łącko”, dla którego
m.in. dokonał zapisu nutowego melodii ludowych regionu łąckiego.
• Srebrnym Krzyżem Zasługi (za zasługi w działalności kulturalnej, za
upowszechnianie folkloru) – Piotr
Banach – jeden z najstarszych
członków orkiestry, który swoją
muzyczną przygodę rozpoczął w latach 60. XX w., w ostatnich latach
grał na sakshornie tenorowym,
a potem tubie. Otaczany przez młodych muzyków orkiestry wyjątkowym szacunkiem, ze względu na

Franciszek Opyd

•

•

•

odpowiedzialne podchodzenie do
podjętych zobowiązań.
Srebrnym Krzyżem Zasługi (za zasługi dla kultury polskiej) – Jan
Gorczowski – uczeń założyciela
orkiestry Tadeusza Moryty, dzięki
którego zachętom ukończył trzyletni kurs dla dyrygentów amatorskich
chórów i orkiestr dętych w Piwnicy
pod Baranami w Krakowie, a także
tarnowską szkołę organistowską,
wieloletni klarnecista orkiestry,
a także łącki organista i dyrygent
chóru parafialnego „Zew gór”,
a także instruktor pianina w Ognisku Muzycznym.
Brązowym Krzyżem Zasługi (za zasługi w działalności kulturalnej, za
upowszechnianie folkloru) – Stanisław Banach – wieloletni członek
orkiestry w sekcji trąbek i puzonów. Pełnił również rolę zastępcy
kapelmistrza, angażując się bardzo
mocno we wszystkie koncerty, jak
również w prace sekcyjne orkiestry;
muzyk i instruktor orkiestry dętej
OSP w Ochotnicy Dln.
Brązowym Krzyżem Zasługi (za zasługi w działalności kulturalnej, za
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upowszechnianie folkloru) – Marek Lipień – od czternastego roku
życia, kontynuując tradycje rodzinne, wstąpił do orkiestry, której jest
aktywnym członkiem po dziś dzień,
instruktor w Ognisku Muzycznym
w Ochotnicy, Krościenku i Łącku,
gdzie zapoczątkował chórek dziecięcy, członek chóru parafialnego
„Zew Gór”
• Brązowym Krzyżem Zasługi (za zasługi w działalności kulturalnej, za
upowszechnianie folkloru) – Jan
Zygadło – należy do grona członków orkiestry z najdłuższym stażem, grającym w sekcji kornetów,
niezwykle zaangażowany w swoją
muzyczną pasję, jest przykładem
dla młodych odpowiedzialnego
podchodzenia do obowiązków.
Z kolei Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżnieni zostali wieloletni członkowie
orkiestry, wykazujący się wielkim zaangażowaniem i umiłowaniem swojej
muzycznej pasji:
• Stanisław Czepielik – grający na tubie
• Adam Dudek – grający na instrumentach perkusyjnych
• Andrzej Talar – grający na trąbce
• Krzysztof Strączek – grający na gitarze basowej.
Potem nastąpiła pierwsza część
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koncertu jubileuszowego w wykonaniu
orkiestry pod dyr. St. Strączka, w trakcie której zabrzmiały znane światowe
przeboje, ale również utwory ludowe
w nowoczesnych aranżacjach. Niezwykle wzruszającym momentem były
wypominki zmarłych członków orkiestry, dla których zabrzmiał utwór Oto
Bohaterowie, a członkowie chóru parafialnego „Zew Gór” wnieśli zapalone
pochodnie, zaś licznie zgromadzona
publiczność zastygła w ciszy.
Nadszedł czas gratulacji i życzeń,
które spłynęły dla orkiestry. Zanim
jednak to się stało dyrektor GOK Józef
Strączek, przekazał na ręce kapelmistrza orkiestry wydany Album Jubileuszowy oraz Monografię orkiestry. Życzenia złożyli m.in. Poseł RP Jan Duda,
dyrektor MCK Sokół w Nowym Sączu
Antoni Malczak, Starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Pławiak wespół
z radnym powiatowym Tadeuszem
Zarembą, który przekazał również
nagrodę finansową w wys. 4 000 zł,
w imieniu Ministra Finansów Wiesława Janczyka – radny powiatowy Roman Potoniec, w imieniu Rady Gminy
Łącko – Przewodnicząca Rady Bernadetta Wąchała-Gawełek, a także liczni
przedstawiciele różnych organizacji,
zaprzyjaźnionych orkiestr, zespołów
i osoby prywatne.
Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina
wręczył nagrodę finansową w wysoko-

ści 7 000 zł dla całej orkiestry, a także
finansowe nagrody indywidualne i dyplomy podziękowania dla członków orkiestry. Wszyscy muzycy otrzymali też
Album Jubileuszowy oraz Monografię
orkiestry.
Odczytane zostały również listy
gratulacyjne m.in. od prof. Stanisława Moryto – uznanego kompozytora,
byłego rektora Akademii Muzycznej
w Warszawie, syna założyciela orkiestry i jednocześnie jej muzyka, poseł
RP Barbary Bartuś, a także Marszałka
Województwa Małopolskiego – Jacka
Krupy.
Po zakończeniu gratulacji rozpoczęła się druga część koncertu. Zabrzmiały
nie tylko utwory ludowe takie jak: Na
polanie czy Hej Jonicku siwy włos, ale
i Polka Dziadek, The Olympic Spirit,
czy też nastrojowe Hallelujah. Wcześniej jednak muzyczne życzenia złożył
Chór Parafialny „Zew Gór”.
Licznie zgromadzona publiczność
gromkimi owacjami na stojąco nagrodziła wykonawców koncertu, a zarazem jubilatów.
Swoje podziękowania na koniec wyraził również kapelmistrz dr hab. Stanisław Strączek. Podziękował Wójtowi
i Radzie Gminy, a także Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Łącku za opiekę.
Nie mogło być więc inaczej – na bis
zabrzmiał Radetzky Marsch, w trakcie którego ponownie można było dać
upust emocjom i głośno wiwatować na
cześć Jubilatki.
Jubileusz 70-lecia łąckiej orkiestry
pozwolił podsumować jej dotychczasową działalność, ale przede wszystkim
docenić tych, którzy na przestrzeni dekad tworzyli kulturę regionu łąckiego,
wkładając w to wiele zaangażowania
i serca.
(b.g.)
zdj. Edward Pięta, arch. UG
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Gminny Konkurs Fotograficzny
pt. „Przyłapani na czytaniu”

G

minna Biblioteka Publiczna w Łącku wraz z biblioteką
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku zorganizowała Gminny Konkurs Fotograficzny pt. „Przyłapani
na czytaniu”. Celem konkursu była promocja książki i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W konkursie wzięli udział
uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Łącko, którzy w terminie od listopada do marca mieli wykonać i dostarczyć zdjęcia nawiązujące do książki i czytelnictwa.
Po upływie terminu składania prac zebrała się komisja
w składzie:
Paweł Szczodrowski – nauczyciel ZSG Łącko
Anna Sułkowska – nauczyciel ZSG Łącko
Ewa Majerska – nauczyciel bibliotekarz ZSG Łącko
Aneta Gaborek – nauczyciel bibliotekarz ZSG Łącko
i wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce – Radosław Krupa – kl. VI SP w Kiczni
– tytuł zdjęcia: „Książka oknem na świat”

II miejsce – Julia Bodziony – kl. VI a ZSG w Jazowsku – tytuł zdjęcia: „Zaczytany”
III miejsce – Jakub Faron – kl. VI SP w Szczereżu
– tytuł zdjęcia: „Można i tak...”
Wszystkie prace można zobaczyć na wystawie pokonkursowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącku.
Rozdanie nagród wszystkim uczestnikom konkursu odbyło się 2 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Łącku. W tej uroczystości uczestniczyli Wójt
Gminy Łącko – pan Jan Dziedzina oraz Dyrektor Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku – pani Barbara Stolarska,
którzy także wręczali uczniom dyplomy i upominki. Fundatorem nagród była Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku
oraz Urząd Gminy Łącko. Wszystkim uczestnikom konkursu
i ich opiekunom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.
E. Faron

Spotkanie czytelnicze w Filii w Woli Kosnowej

K

olejne spotkanie czytelnicze
w klasach 0 w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zagorzynie było związane z obchodzonym 22
kwietnia Dniem Ziemi. Dzieci najpierw
wysłuchały opowiadania pt. „Uff! Jak
dbać o powietrze”, a następnie rozmawiały o tym, jak należy dbać o środowisko oraz jak ważne jest oszczędzanie
wody, prądu czy segregowanie śmieci.
A. Mikołajczyk-Kurzeja
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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Warsztaty wykonywania ozdób wielkanocnych
w filiach w Obidzy i Woli Kosnowej

W

dniu 12 kwietnia 2017 r. Filia GBP w Obidzy zorganizowała spotkanie czytelnicze
pt. „Święta tuż tuż...”, podczas którego
wykonano wiele prac świątecznych: koszyczki, zajączki, kwiaty z bibuły i kartki świąteczne. Prace udekorowały pomieszczenie biblioteki.
Podobne warsztaty odbyły się również 10 kwietnia 2017 r. w filii w Woli
Kosnowej. Podczas zajęć powstało wiele wielkanocnych prac plastycznych,
które można oglądać na bibliotecznej
wystawie.
B. Szczepaniak,
A. Mikołajczyk-Kurzeja

Niebieski dzień
w Filii GBP
w Jazowsku!

D

nia 10 maja w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek zorganizowane zostało
spotkanie z dziećmi uczęszczającymi
do Niepublicznego Przedszkola „Słowiczek”. Tym razem Bibliotekę odwiedziła grupa młodsza.
Zajęcia rozpoczęły się czytaniem
bajek o przygodach niebieskich ludzików – Smerfów. Dzieci z uwagą słuchały bajek, a następnie rozwiązywały zagadki, bawiły się, opowiadały o swoich
ulubionych bohaterach. Na zakończenie spotkania każdy uczestnik otrzymał
odznakę ”smerfowego eksperta”.
M. Najduch

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
w Filii w Woli Kosnowej

Z

okazji tegorocznego Tygodnia
Bibliotek, obchodzonego pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”,
uczniowie z klasy 0 a i b z Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego w Zagorzynie
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wysłuchali bajki pt. „Tappi i niezwykłe
miejsce”. Tytułowym „niezwykłym miejscem” okazała się oczywiście biblioteka.
Następnie wykonali prace plastyczne
związane z tegorocznym hasłem.

W ramach Tygodnia Bibliotek filię
w Woli Kosnowej odwiedziły również
przedszkolaki (cztero- i pięciolatki)
z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
w Zagorzynie. Dzieci dowiedziały się
Wadomości Łąckie Nr 3/2017

jak wygląda praca w bibliotece publicznej oraz wypożyczanie książek
w komputerowym programie bibliotecznym. Przedszkolaki, przy pomocy Pani bibliotekarki, sformułowały
prośby książki, jakie mogłaby ona
skierować do swoich małych i dużych
czytelników. Następnie uczestnicy
zajęć zabawili się w poszukiwaczy
zaginionych książek. Dzieci zostały
podzielone na grupy i dostały ilustrację z bajki. Zadanie polegało na odszukaniu na bibliotecznych regałach
książki, z której pochodziła otrzymana
ilustracja. Nagrodą była słodka niespodzianka.
A. Mikołajczyk-Kurzeja

Konkurs plastyczny w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku
pod hasłem „Czarny Potok – 700 lat wcześniej”

W

tym roku obchodzimy 700-lecie wsi Czarny Potok. Z okazji
naszego jubileuszu zorganizowany został przez Szkołę Podstawową w Czarnym Potoku konkurs plastyczny pod hasłem „Czarny Potok 700
lat wcześniej”. Konkurs przeznaczony
był dla uczniów szkół podstawowych
z terenu gminy Łącko oraz parafii
Czarny Potok. Zadanie konkursowe nie
było łatwe. Uczestnicy mieli narysować
kredkami pastelowymi, jak wyglądał
Czarny Potok 700 lat wcześniej. Przy
wykonaniu pracy liczyła się wyobraźnia
uczestników oraz wiedza z dostępnych
źródeł historycznych na temat wsi.
Celem konkursu była promocja obchodów 700 – lecia wsi Czarny Potok,
integracja placówek oświatowych gmiGazeta Samorządowa Gminy Łącko

ny Łącko i parafii Czarny Potok oraz
propagowanie wśród dzieci zainteresowania historią swojej małej Ojczyzny.
W konkursie wzięło udział szesnastu przedstawicieli z dziewięciu szkół.
Uczestnicy wykonali wspaniale prace
plastyczne. Jak prawdziwi artyści. Mieli okazję rozwijać umiejętności twórcze,
wykorzystując dziecięcą kreatywność
10 kwietnia 2017 roku komisja rozstrzygnęła konkurs. W skład Komisji
Konkursowej wchodziły: Pani Anna Zając – Bieńkowska plastyk Powiatowego
Młodzieżowego domu Kultury w Starym Sączu - przewodnicząca, Pan Józef
Strączek Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Łącku, Pani Janina Rogoda
przedstawiciel Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Łącku.

Poniżej
Konkursu

przedstawiamy

wyniki

Kategoria I – klasy I-III
• I miejsce
Gabriela Łabuda – SP w Obidzy
• II miejsce
Adam Rams – SP w Olszanie
• III miejsce
Natalia Litwa – SP w Jastrzębiu
• Wyróżnienie
Paweł Madziar - SP w Czarnym Potoku
Filip Podobiński – SP w Łącku
Zuzanna Piszczek – SP w Kadczy
Anna Opyd - SP w Szczereżu
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Kategoria II – klasy IV - VI
• I miejsce
Patrycja Kozik – SP w Kadczy
• II miejsce
Julia Cedzidło – SP w Zabrzeży
• III miejsce
Dominika Klimczak – SP w Jastrzębiu
• Wyróżnienie
Tomasz Duda – SP w Czarnym Potoku
27 kwietnia 2017 r. odbyło się wręczenie nagród, wyróżnień i dyplomów

zwycięzcom i pozostałym uczestnikom
konkursu. Pan Józef Strączk Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku, który wraz z Panią Lucyną Citak
Dyrektor SCUW w Łącku i Panią Haliną Setlak Dyrektor Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Czarnym Potoku
wręczali nagrody i dyplomy.
Dla zwycięzców i uczestników konkursu nagrody ufundował pan Jan
Dziedzina Wójt Gminy Łącko oraz
Gminny Ośrodek Kultury. Natomiast
poczęstunek dla wszystkich uczestników i gości sponsorowała Rada Rodzi-

ców Szkoły Podstawowej w Czarnym
Potoku.
Bardzo dziękujemy wszystkim
szkołom za udział w konkursie. Dziękujemy fundatorom nagród i poczęstunku. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałych twórczych prac
plastycznych.
Jadwiga Zaremba

KATEGORIA I (klasy I–III)

Gabriela Łabuda – I miejsce

Adam Rams – II miejsce

Natalia Litwa – III miejsce

KATEGORIA II (klasy IV–VI)

Patrycja Kozik – I miejsce
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Julia Cedzidło – II miejsce

Dominika Klimczak – III miejsce
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Konferencja Naukowa w dniu 26.08.2017 r., której organizatorami są prof. dr hab. Bolesław Faron oraz przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Halina Setlak, poświęcona zostanie ważnym zagadnieniom związanym z Czarnym Potokiem.

KONFERENCJA NAUKOWA nt. 700 lat wsi Czarny Potok
Początek obrad – godz. 9.00
Plan Konferencji:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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prof. dr hab. Feliks Kiryk (Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie „Kartki z dziejów Czarnego
Potoka w okresie staropolskim”,
mgr Jarosław Czaja (Łukowica) „Gródek nad Czarnym Potokiem na tle innych założeń obronnych
z zachodniego brzegu Dunajca”,
mgr Józef Słowik (emerytowany organizator i dyrektor
szkół, wicekurator oświaty i wychowania w Nowym Sączu) „Dzieje oświaty w Czarnym Potoku”,
prof. dr hab. Bolesław Faron (dyrektor Niepublicznego
Instytutu Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie) „Pierwszy magister z Czarnego Potoka (o Janie Rostockim)”,
prof. dr hab. Eberhard Makosz (Instytut Sadowniczy
w Brzeznej) „Rozwój sadownictwa w Czarnym
Potoku”,
prof. dr hab. Jan Lach (Uniwersytet Pedagogiczny
im. KEN w Krakowie „Osobliwości klimatyczne
a możliwości turystyczne Czarnego Potoka”,
dr Franciszek Pulit (Tarnów) „Skarb historii. Kościół pod wezwaniem św. Marcina w Czarnym
Potoku”.
13.15 – dyskusja,
14.00 – podsumowanie i zakończenie obrad.
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Z okazji Jubileuszu zostanie wykonany pamiątkowy obelisk, tablica informacyjna, Medal Jubileuszowy oraz zostanie wydany album: „Czarny Potok na starej fotografii”.
Patronat medialny nad uroczystością sprawować będą: „Sądeczanin” – portal i czasopismo, „ Radio RDN”,
„Almanach Łącki”, „Almanach Sądecki”, „Wiadomości Łąckie”.
Jak zawsze mile widziani są sponsorzy, którym będziemy wdzięczni za wsparcie naszego przedsięwzięcia. Pragnę
podkreślić, że spotkaliśmy się już z dużą życzliwością i uznaniem oraz pomocą ze strony władz naszej gminy i władz
powiatu nowosądeckiego, a także instytucji i przedsiębiorstw z naszej gminy i innych. Szczegółowe informację na ten
temat przekażemy w relacji z przebiegu Jubileuszu.
Serdecznie wszystkich zapraszamy! Świętujcie i bawcie się razem z nami!
Czarny Potok Was oczekuje i z radością ugości!
Halina Setlak
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Obchodów 700 – lecia wsi Czarny Potok

XV Rocznica Nadania Szkole w Kadczy
imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego

D

zień Patrona kardynała Stefana
Wyszyńskiego to ważne wydarzenie w życiu szkoły. Święto
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Kadczy z okazji XV Rocznicy Nadania
Szkole Imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego rozpoczęło się 30 maja 2017
roku uroczystą Mszą św. w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Jazowsku w intencji
uczniów, rodziców, grona pedagogicznego i pracowników szkoły z udziałem
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pocztu sztandarowego. Msza św. miała
piękną oprawę liturgiczną przygotowaną przez ks. Krzysztofa Ceglarza. Na jej
początku ks. proboszcz Mirosław Papier odczytał przysłany z tej okazji list
biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża
ze specjalnym błogosławieństwem dla
całej społeczności szkolnej. W nabożeństwie uczestniczył m.in. radny Rady
Powiatu Nowosądeckiego Tadeusz Zaremba, który przekazał szkole tablicę
z grawerem okolicznościowym oraz

wręczył list gratulacyjny od Starosty
Nowosądeckiego Marka Pławiaka.
Dalsza część święta odbywała się
w budynku szkoły. Swoją obecnością zaszczycili: przewodnicząca Rady Gminy
w Łącku Bernadetta Wąchała – Gawełek, wójt Gminy Łącko – Jan Dziedzina,
ks. proboszcz Mirosław Papier, wizytator rejonowy Delegatury KO w Nowym
Sączu Józef Nieć, wójtowie Gminy Łącko poprzednich kadencji – Franciszek
Młynarczyk, Janusz Klag, dyrektor ZSG
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w Jazowsku Bogusław Łatka, radny
wsi pan Eugeniusz Zbozień, sołtys wsi
pan Jan Kotas, przewodnicząca Rady
Rodziców pani Katarzyna Ciągło, pani
Teresa Kyrcz – przewodnicząca RR
w roku nadania szkole imienia, pani

Bożena Tomasiak – przewodnicząca RR
w roku ufundowania sztandaru szkoły,
pani Marlena Jawor – przewodnicząca w roku otwarcia wyremontowanego
budynku szkoły, kadra pedagogiczna oraz społeczność uczniowska.
Święto Patrona uczczono odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie dyrektor szkoły Stanisław
Szwarkowski w swoim wystąpieniu
powitał przybyłych gości, wspomniał
historię nadania szkole imienia, kolejne rocznice świętowania Dnia Patrona i najważniejsze wydarzenia z życia
szkoły w ciągu 15 lat. W planach na
przyszłość zwrócił uwagę na postać
Prymasa Wyszyńskiego jako drogowskazu na kolejne lata pracy wychowawczej ZSP w Kadczy.

Z kolei w montażu słowno-muzycznym, przygotowanym przez grupę
uczniów pod kierunkiem pań A. Cebula i A. Szwarkowskiej, przedstawiono
drogę życiową oraz najważniejsze myśli i przesłania związane z posłannictwem religijnym, obywatelskim i społecznym Prymasa Tysiąclecia.
Na zakończenie uroczystości z okazji Jubileuszu 15-lecia nadania szkole
imienia głos zabrali zaproszeni goście,
którzy złożyli całej społeczności szkolnej serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia oraz wręczyli pamiątkowe upominki i listy gratulacyjne.
Spotkanie nabrało wymiaru wielkiego, pięknego, doniosłego i bardzo radosnego wydarzenia w historii szkoły.

WYWIAD Z PANEM STANISŁAWEM SZWARKOWSKIM
– DYREKTOREM ZSP W KADCZY
przeprowadzony przez uczniów klasy IV

W

związku z jubileuszem 15 –
lecia nadania naszej szkole
imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego chcielibyśmy zadać Panu
kilka pytań.

Zatem wybór postaci Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na
patrona szkoły, dokonany przez naszą
społeczność, był świadomy i przemyślany.

1. Jak zrodził się pomysł nadania naszej szkole imienia ks.
kard. Stefana Wyszyńskiego?
Aby odpowiedzieć na to pytanie,
muszę cofnąć się pamięcią do 2001 r.
Kiedy 25 października 2000r. Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia roku 2001
Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Rada Pedagogiczna Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Kadczy
na jednym ze spotkań styczniowych
w 2001 r. podjęła zadanie opracowania na terenie naszej szkoły programu
obchodów Roku Prymasa Tysiąclecia.
W trakcie dyskusji nad projektem zapadła decyzja o rozpoczęciu starań
o nadanie szkole imienia wybitnego
Polaka, które będzie wyznacznikiem
zadań edukacyjno – wychowawczych,
zawartych w programie Naszej szkoły.
Na zebraniu ogólnoszkolnym w styczniu 2001 r. rodzicom oraz uczniom
zostały przedstawione 3 kandydatury:
Św. Kingi – Patronki Ziemi Sądeckiej,
Św. Jana Pawła II oraz Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Społeczność uczniowska, rodzice
oraz nauczyciele jednomyślnie podjęli decyzję o podjęcie starań w sprawie nadania imienia naszej szkole Ks.
Kard. Stefana Wyszyńskiego.

2. Jak wyglądały starania
o uzyskanie zgody na nadanie
naszej szkole tego właśnie imienia?
W dniu 8 czerwca 2001 r. Rada
Pedagogiczna Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Kadczy w obecności
uczniów i rodziców podjęła uchwałę
w sprawie nadania szkole imienia Ks.
Kard. Stefana Wyszyńskiego. W uzasadnieniu wyboru patrona szkoły
stwierdzono:
„Postać Prymasa stanowi wzór dla
pokolenia milenijnego za Jego niezłomność wiary oraz działań dla obrony wartości moralnych, narodowych
i religijnych.
Czynione starania o nadanie Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu
w Kadczy imienia Kardynała będą
okazją do aktywizacji środowiska lokalnego oraz nawiązania stałej współpracy ze szkołami, które obrały osobę
Prymasa za swojego Patrona”.
W czerwcu 2001 r. złożono prośbę
o nadanie imienia szkole do Przewodniczącego Rady Gminy w Łącku.
Równocześnie dzięki przychylności Ks. Stanisława Czerneckiego –
proboszcza parafii Jazowsko –podjęto
starania o spotkanie z ówczesnym Ordynariuszem Diecezji Tarnowskiej, bi-
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skupem Wiktorem Skworcem, w sprawie wyboru patrona szkoły.
Do spotkania z ks. biskupem doszło w grudniu 2001 r. Z ogromną
uwagą delegacja uczniów, rodziców
i nauczycieli wysłuchała słów Ks. biskupa, który zaaprobował wybór Prymasa Tysiąclecia na patrona szkoły.
W dniu 8 marca 2002 r. Rada
Gminy w Łącku podjęła uchwałę
w sprawie nadania Zespołowi Szkolno
– Przedszkolnemu w Kadczy imienia
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
I oto nadszedł ten dzień – szczególny dzień, który na trwale zapisał
się w historii naszej miejscowości oraz
Gminy Łącko – 29 maja 2002 r. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kadczy
otrzymał imię Prymasa Tysiąclecia.
3. Jak Pan wspomina uroczystość nadania naszej szkole imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego?
Była to piękna uroczystość , która
rozpoczęła się Mszą Św. w kościele
parafialnym w Jazowsku. Mszy Św.
przewodniczył ks. Biskup Władysław
Bobowski. W nabożeństwie wzięło
udział ponad 100 zaproszonych gości
oraz mieszkańcy Kadczy. Po Mszy Św.,
na podwórku szkolnym w specjalnie
zbudowanym przez rodziców na tę
okoliczność „amfiteatrze” odbyła się
II część uroczystości, w trakcie której ks. biskup w asyście zaproszonych
księży proboszczów Dekanatu Łącko
poświęcił pamiątkową tablicę ufundowaną przez rodziców. Tablica ta
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zamontowana jest przed wejściem do
budynku szkolnego. W dalszej części
uroczystości uczniowie naszej szkoły
przygotowali spektakl teatralny poświęcony osobie naszego patrona oraz
odbyły się występy taneczno-muzyczne z udziałem naszych uczniów i zaproszonych zespołów regionalnych.
Pomimo deszczowej pogody wszyscy
uczestnicy uroczystości opuszczali naszą szkołę bardzo zadowoleni.
4. Ciekawi nas, jak zmieniała się nasza szkoła przez 15 lat.
Co szczególnego wydarzyło się
w tym czasie?
Szkoła to nie tylko budynek i jego
otoczenie. To przede wszystkim
uczniowie, rodzice i nauczyciele.
I na nich na początku mojej odpowiedzi chciałem się skupić. Naszą
szkołę opuściło w tym czasie 14 roczników absolwentów, dobrze przygotowanych do podjęcia nauki w gimnazjum. Wśród nich są wasi rodzice,
którzy myślę dobrze wspominają ten
etap edukacji. Dzięki dobrej współpracy z rodzicami 27 maja 2010 r.
wspólnie przeżywaliśmy uroczystość
poświęcenia sztandaru ufundowanego
właśnie przez rodziców. Duże słowa
uznania należą się Paniom nauczycielkom i pracownikom obsługi z naszej szkoły, którzy z wielkim zaangażowaniem przez szereg lat wzorowo
wywiązują się ze swoich obowiązków.
Z dumą podkreślam, że przypadło mi
w udziale kierować zespołem nauczycieli i pracowników obsługi, którzy rozumieją, że pobytu uczniów w szkole
nie należy traktować tylko w katego-

riach nabytej wiedzy i umiejętności,
ale również zapewnić im poczucie
bezpieczeństwa i w umiejętny sposób
wychowywać.
A teraz kilka słów o tym, jak zmieniały się budynki szkolne i otoczenie
szkoły. Już od 1998 r. kiedy objąłem
funkcję dyrektora, na terenie obiektów przeprowadzano co roku prace
modernizacyjne.
Ukoronowaniem
tych działań była rozbudowa budynku
Nr 1 trwająca od listopada 2010 r. do
sierpnia 2011 r. Wtedy szkoła w sposób znaczący zmieniła swój wygląd.
Dobudowano piętro przygotowując
nowe sale lekcyjne, w tym nowoczesną pracownię informatyczną oraz
pomieszczenie na szatnie szkolną. Budynek został dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
W tym samym roku (2011) w budynku Nr 2 przeprowadzono szereg
prac adaptacyjnych, w wyniku których powstały szatnia, toalety oraz
punkt wydawania posiłków, dzięki
któremu możecie korzystać z możliwości jedzenia obiadów. W październiku 2013 roku oddano do użytku
wielofunkcyjne boisko sportowe,
z którego korzystacie obecnie. I jeszcze ostatnia część pytania chyba najtrudniejsza. W mojej odpowiedzi nie
znajdziecie nic odkrywczego. Szczególnie miło wspominam obchodzone
wspólnie z wami, rodzicami i nauczycielami kolejne rocznice obchodów
Patrona szkoły oraz nasze wspólne
wyjazdy na wycieczki, zloty, rajdy,
w tym również na Festiwal Biegowy
w Krynicy.

5. Jakie chwile wspomina Pan
jako najbardziej radosne z życia
szkoły?
Jest wiele takich chwil; jednak najbardziej radosną chwilą jest zakończenie każdego roku szkolnego.
Kiedy wręczam wam świadectwa
promocyjne i widzę radosny uśmiech
na twarzach uczniów i nauczycieli z solidnie wykonanej pracy, mam ogromną satysfakcję, że kolejny rok szkolny
wzbogacił nas wszystkich o nową wiedzę, umiejętności oraz odpowiednie
wartości w zakresie wychowania.
Chciałem dodać, że przez ostanie
15 lat w naszej szkole żaden uczeń „nie
powtarzał klasy”.
6. Czego życzyłby Pan szkole
z okazji jubileuszu?
Trudno zawrzeć moje życzenia
w jednym zdaniu. Przed społecznością
szkolną od roku szkolnego 2017/2018
nowe zadania. Od 1 września 2017 r.
będziemy uczyć się w 8-klasowej szkole podstawowej. Myślę, że słowa naszego Patrona, który jest z nami już
od 15 lat, będą wskazówką dla nas
wszystkich w dalszej wspólnej pracy:
„Z drobiazgów życiowych, wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka”. Stosujmy je
wszyscy, popierając to czynami wynikającymi również ze Społecznej Krucjaty Miłości.
Dziękujemy Panu Dyrektorowi za
poświęcony czas i ciekawą rozmowę.
uczniowie kl. IV ZSP w Kadczy

Zaśpiewajmy po angielsku – konkurs piosenki
w Szkole Podstawowej w Obidzy
Nie od dziś wiadomo, że muzyka łagodzi obyczaje, jak mówił Jerzy Waldorf, polski krytyk muzyczny, pisarz i publicysta. Swoją niezwykłą wrażliwość muzyczną i językową pokazali uczniowie klas I – III ze szkół
podstawowych Gminy Łącko na Konkursie Piosenki Angielskiej.
26 kwietnia 2017 roku sala gimnastyczna w szkole podstawowej w Obidzy, ponownie zamieniła się w salę
koncertową, do której zawitali najmłodsi uczniowie łąckich podstawó-
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wek. Tego dnia odbył się tutaj II Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej ‘Let’s
Sing in English’. Nie bez kozery był on
skierowany do uczniów klas I-III szkół
podstawowych, organizatorzy posta-

nowili bowiem wykorzystać naturalny
zapał dzieci do muzyki, eksperymentowania oraz zabawy. Konkurs miał na
celu: popularyzację języka angielskiego
wśród dzieci, wzmacnianie motywacji
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do nauki języka, rozwijanie sprawności
językowych, promowanie aktywności
twórczej wśród dzieci oraz integrację
uczniów i nauczycieli Gminy Łącko.
Nasza szkolna społeczność miała
przyjemność gościć opiekunów wraz
ze swoimi podopiecznymi z dziesięciu
szkół, które wyraziły chęć uczestniczenia w konkursie. Swoimi występami
zaszczycili nas:
• Paulina Domek, kl. III - Zespół
Szkolno- Gimnazjalny w Zagorzynie (opiekun p. Joanna Klimczak),
• Dominika Podobińska, kl. III - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Czarnym Potoku (opiekun p. Barbara
Myjak),
· Paulina Łatka, kl. II – Szkoła Podstawowa w Szczereżu (opiekun p.
Halina Syjud),
• Zuzanna Wingralek. Kl. III - Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Łącku
(opiekun p. Urszula Winiarska),
• Anna Leszko, kl. III – Szkoła Podstawowa w Zabrzeży (opiekun p.
Małgorzata Bawełkiewicz),
• Szymon Talarczyk, kl. III – Szkoła
Podstawowa w Kiczni (opiekun p.
Karolina Skut),
• Kamila Zaremba, kl. III – Szkoła
Podstawowa w Kadczy (opiekun p.
Joanna Trzepak),

•

Klaudia Tokarczyk, kl. II – Szkoła
Postawowa w Obidzy (opiekun p.
Władysława Poręba).

Wszyscy uczniowie zaprezentowali
bardzo wysoki poziom wokalny i językowy. Słuchanie tych młodych wykonawców dostarczało wielu wrażeń,
wśród których znalazło się również
pozytywne zaskoczenie, że potrafią oni
tak wspaniale radzić sobie ze śpiewaniem w obcym języku. Tremę, która na
pewno towarzyszyła małym artystom,
pomagał zwalczyć doping publiczności,
z zaciekawieniem słuchającej kolejnych utworów.
Najtrudniejsze zadanie spoczęło
na Jury, które musiało wskazać trzy
pierwsze miejsca.
Komisja w składzie:
• p. Maria Słowik – radna Gminy
Łącko,
• p. Małgorzata Kozik – radna Gminy
Łącko,
• p. Anna Śliwa – skrzypaczka,
• p. Magdalena Jurek – nauczycielka
języka angielskiego
oceniała występy w sześciu regulaminowych kryteriach: poprawność językowa, muzykalność, poczucie rytmu,
dykcja, dobór utworu do wieku wykonawcy, ogólny wyraz artystyczny wy-

stąpienia. Jury, po trudnych obradach,
przyznało miejsca:
•
•
•

I m. – Zuzanna Wingralek ze Szkoły
Podstawowej w Łącku,
II m. – Paulina Domek ze Szkoły
Podstawowej w Zagorzynie,
III m. – Klaudia Tokarczyk ze Szkoły Podstawowej w Obidzy.

Tego dnia mogliśmy również gościć
w naszej szkole przedstawiciela Gminy
Łącko – p. Lucyna Citak oraz p. Patryka Przetacznika, który wygrywając
składankę znanych melodii na akordeonie wraz z p. Anną Śliwa grającą
na skrzypcach uatrakcyjnili tegoroczny konkurs. Wszyscy wspaniali wykonawcy otrzymali dyplom uczestnictwa
oraz nagrodę rzeczową, która, mamy
nadzieję, uprzyjemni spędzanie czasu
wolnego z rodziną lub kolegami. Laureaci konkursu obdarowani zostali dodatkowymi nagrodami.
Konkurs Piosenki Angielskiej przebiegał w niezwykłej atmosferze, stworzonej przez samych uczestników. Dlatego, dziękując za przybycie i występy,
mówiliśmy sobie: „Do zobaczenia za
rok”, mamy bowiem ogromną nadzieję
na kolejne tak miłe spotkania.

Ortograficzne potyczki uczniów I etapu edukacyjnego

XV Gminny Konkurs Ortograficzny
„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM ORTOGRAFII”

T

egoroczny konkurs, tak jak
wszystkie poprzednie przygotowany i przeprowadzony został
przez Szkołę Podstawową w Szczereżu. W czwartek 27 kwietnia 2017 roku
odbyła się XV edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego „I TY MOŻESZ
ZOSTAĆ MISTRZEM ORTOGRAFII”
dla uczniów I etapu edukacyjnego. Pomysłodawcą tego konkursu była mgr
Maria Kramarczyk. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół w gminie
Łącko tj. Czarnego Potoku, Jazowska,
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Kadczy, Łącka, Obidzy, Szczereża, Zabrzeży, Zarzecza i Zagorzyna. Konkurs
przeprowadzony został zgodnie z regulaminem i wytycznymi dotyczącymi
organizowania i przeprowadzania konkursów w szkołach.
Uczniowie pisali dyktando oraz
rozwiązywali test sprawdzający kompetencje ortograficzne uczniów I etapu edukacyjnego. Nad przebiegiem
konkursu czuwały panie: mgr Elżbieta
Hejmej, mgr Justyna Tudaj-Tokarczyk
i pani mgr Halina Syjud. Komisja oce-

niająca prace została powołana z różnych szkół po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorami. Byli to nauczyciele
poloniści i edukacji wczesnoszkolnej.
Jury w składzie: przewodnicząca – mgr
Maria Gorczowska – Łącko, mgr Anna
Nowak – Zabrzeż, mgr Stanisława
Mrozek – Szczereż, mgr Maria Pancerz
oraz mgr Maria Kramarczyk, kierując
się kryterium przyjętym w regulaminie
przyznała następujące miejsca:
I miejsce – Wiktoria Dora ze Szkoły
Podstawowej w Szczereżu, II miejsce
Wadomości Łąckie Nr 3/2017

– Piotr Mrówka z Zespołu Szkolno –
Gimnazjalnego w Łącku, III miejsce –
Olga Stachoń z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku.
Nagrody w tym konkursie, począwszy od pierwszej edycji są ciekawe i wartościowe, tak też było i w tym
roku, i otrzymali je wszyscy uczestnicy konkursu. Ponadto każdy uczeń
otrzymał dyplom oraz poczęstunek.
Konkurs ten stał się również okazją do
poznania się i nawiązania współpracy
miedzy szkołami. Była to okazja do wymiany doświadczeń, sprawdzenia, które działania przynoszą efekty, są skuteczne. Konkurs był również inspiracją
do nowych poszukiwań i modyfikacji.
Zaangażowanie uczestników dowiodło,
że ortografia nie jest taka zła, a nawet
można ją polubić.
Podziękowania otrzymali wszyscy,
którzy przyczynili się do zorganizowania tego konkursu, ponieważ bez nich
nie byłoby możliwe zorganizowanie
tego przedsięwzięcia.

Byli to:
1. Pani Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej Jagoda Jastrzębska za ufundowanie upominków
dla wszystkich uczestników konkursu.
Przy tej okazji podziękowano Pani
za stałą pomoc w ciągu całego roku
szkolnego z różnych okazji: dopłaty do
wycieczek dzieciom, bezpłatne „Almanachy” otrzymywane systematycznie
do biblioteki szkolnej, kalendarze, albumy słowniki.
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku za nagrody dla laureatów konkursu.
3.Państwo Elżbieta i Stefan Sopata za ufundowanie poczęstunku dla
uczestników konkursu.
4. Alina i Wojciech Czech za sponsorowanie nagród na loterię fantową,
której dochód był przeznaczony na nagrody dla uczestników konkursu.
5. Rada Rodziców za sponsorowanie poczęstunku przybyłym gościom
i pomoc w przygotowaniu konkursu.

Wyrazy podziękowania złożono
szczególnie paniom, które przygotowywały swoich uczniów do udziału
w konkursie, przeprowadzały szkolny etap tegoż konkursu oraz paniom
pracującym w komisji oceniającej
prace uczestników. Były to panie: mgr
Jadwiga Zaremba, Wioletta Gałysa,
mgr Anna Wnęk, mgr Jadwiga Zygadło, mgr Agnieszka Tokarczyk, mgr
Renata Kołodziej, mgr Anna Nowak,
mgr Małgorzata Plechta, mgr Barbara
Zaremba, mgr Dorota Duda, mgr Ewa
Jawor, mgr Stanisława Mrozek, mgr
Danuta Słabaszewska, mgr Bogumiła
Duda.
W imieniu wszystkich szkół biorących udział w konkursie, pani przewodnicząca mgr Maria Gorczowska na
ręce pani Dyrektor mgr Bogusławy Zaurskiej złożyła podziękowania za całościową i kompleksową organizację,
przyjęcie, poczęstunek i opiekę nad
wszystkimi uczestnikami tegorocznego konkursu oraz poprzednich edycji.

Drodzy Czytelnicy!
W cyklu „Szkoła wokół nas” publikujemy artykuły autorstwa nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku. W obecnym (wakacyjnym) numerze podsumowujemy miniony rok szkolny, w sposób szczególny skupiając się na osiągnięciach sportowych.
Pozostałe działania prezentujemy „w fotograficznym skrócie”. Zapraszamy do lektury.
Wszystkim naszym sympatykom życzymy miłych wakacji.

W fotograficznym skrócie... – czyli zobaczmy
i podsumujmy

Kolejna Walentynkowa Akcja Oddawania
Krwi w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku
pod patronatem firmy „Dr. Nona”.
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W marcu 2017 roku odbyła się XXX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – Zawody Okręgowe w Rzeszowie. Naszą szkołę
reprezentowało dwóch uczniów: Piotr Pyrdoł
z klasy IVD i Jan Rusnarczyk z klasy IIIB.

Akcja zbierania nakrętek dla Wojtusia Sobierskiego zorganizowana przez młodzież z II kl.
Technikum Ekonomicznego.

Eliminacje powiatowe 62. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego (Gratulacje dla
Eweliny, Piotrka i Małgosi!).

II C podczas „lekcji” w firmie cukierniczo-gastronomicznej „Grześ” w Nawojowej.
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Uczniowie biorący udział w projekcie „Włącz
Myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”
uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych
w jednej z dużych firm nowosądeckich – SGL
Carbon SA.

Powiatowy piknik rodzinny w Jazowsku –
Dzień dziecka w siodle. Degustacja ciast i napojów na naszym szkolnym stoisku.
VI Bieg Kwitnącej Jabłoni.

Radość z bardzo dobrych wyników egzaminów zawodowych.

„Święta Kinga” na Święcie Kwitnącej Jabłoni.

7 kwietnia, w związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia, uczniowie w Korowodzie
Uśmiechu przeszli ulicami Łącka.

Zbiórka artykułów szkolnych, dziecięcych
i niemowlęcych dla dziecięcego Hospicjum we
Lwowie, zorganizowana przez młodzież z kl.
I C.

Nie zabrakło nas również podczas Parafialnego Festynu Rodzinnego w Kamienicy.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
2016/17. Szkołę pożegnali tegoroczni absolwenci klas III wielozawodowych.

Uroczyste pożegnanie absolwentów klas
czwartych Technikum Żywienia i Technikum
Budowlanego.

Zdobywcy II MIEJSCA ( kl.2 B Technikum
Ekonomicznego) w projekcie „Włącz myślenie. Postaw na przedsiębiorczość”.
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I m. w VIII Powiatowym Rajdzie Szkół im. Jana Pawła II.
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Sportowe podsumowanie roku szkolnego 2016/2017
w Zespole Szkół im. św. Kingi w Łącku

M

iniony rok szkolny przyniósł
nam wiele zwycięstw – tych
większych i tych mniejszych.
Dumni z osiągnięć naszych kolegów
przedstawiamy tegoroczne sportowe
kalendarium:
Wrzesień: W dniu 27 września
na strzelnicy myśliwskiej w Tyliczu
odbyły się I Powiatowe Zawody Strzeleckie. Wśród zawodników pojawili
się również przedstawiciele naszej
szkoły. Już w pierwszej konkurencji, tzw. trapie (strzelanie ze strzelby myśliwskiej do lecącego rzutka)
nasi strzelcy zdobyli największą ilość
punktów spośród wszystkich startujących. Mistrzem w tej kategorii
okazał się Piotrek Pyrdoł, który dał
popis swoich umiejętności, trafiając
za każdym razem w cel. W łącznej
klasyfikacji – we wszystkich trzech
konkurencjach – nasi reprezentanci
osiągnęli niebywały sukces. Drużyna męska zdobyła pierwsze miejsce
w powiecie, a zespół żeński – III.
Październik: 20 października
nasza szkolna drużyna wygrała w Mistrzostwach Powiatu w Halowej Piłce
Nożnej Chłopców. Sukces ten wymagał wielu godzin trudu, który – jak widać – się opłacił. 26 października na
stadionie AWF w Krakowie odbyła się
Małopolska Licealiada w lekkoatletyce indywidualnej. Naszą szkołę reprezentowali: Kasia Wąchała w biegu na
800 m i Paweł Sokół w pchnięciu kulą.
Osiągnęli wspaniałe wyniki: II miejsce
zajął Paweł, a IX Kasia.
Listopad: Miesiąc ten należał do
naszych koleżanek. Już 9 listopada
w Mistrzostwach Powiatu w Unihokeju
Dziewcząt zdobyły one I miejsce. Dodatkowym powodem do dumy był fakt,
że Ewa Duda została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju. Sukces hokeistek powtórzyły tenisistki – Kinga
Barnaś, Sylwia Kurnyta i Iza Klag. 18
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listopada w Grybowie zajęły drugie
miejsce w powiecie.
Również chłopcy postarali się
o miłą niespodziankę. Na Mistrzostwach Powiatu w Unihokeju stanęli
na drugim stopniu podium.
Grudzień: Unihokeistki po swoim pierwszym sukcesie nie spoczęły
na laurach i już 6 grudnia zajęły III
miejsce na Wojewódzkich Mistrzostwach w Unihokeju Dziewcząt. Grudzień to również miesiąc piłkarek
i piłkarzy ręcznych. Obie reprezentacje naszej szkoły – męska i żeńska
zdobyły w tym miesiącu III miejsce
w powiecie.
Styczeń: Nowy rok przyniósł nowe
zwycięstwa. 11 stycznia nasze koszykarki zajęły IV miejsce w mistrzostwach
powiatu. Jeszcze lepsi byli koszykarze,
którzy 19 stycznia zostali wicemistrzami powiatu.
Luty: Ten zimowy miesiąc kojarzy
się z feriami i zimowym lenistwem. Nic
bardziej mylnego, gdyż właśnie w tym
miesiącu w naszej szkole organizowane
były liczne szkolne wyjazdy na narty.
Marzec: Lutowe narciarskie „wypady” poparte umiejętnościami naszych uczniów przyniosły oczekiwany
sukces – 2 marca nasze koleżanki dotarły do Mistrzostw Powiatu w Narciarstwie Alpejskim.
Czas zimowy
okazał się również okresem sukcesów
chłopców, którzy 10 marca zajęli III
miejsce w Regionalnych Mistrzostwach
OHP w Halowej Piłce Nożnej.
Kwiecień nie przyniósł gorszych
wyników. Nasi koledzy najpierw zdobyli V miejsce w I Międzynarodowym
Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców
w Starym Sączu, a później (25 kwietnia) okazali się najlepsi w Mistrzostwach
Powiatu
Nowosądeckiego
w Piłce Nożnej.
Maj: Uczniowie ZS w Łącku mają
wiele zainteresowań. Dowodem na to

jest I miejsce w VIII Powiatowym Rajdzie Szkół im. Jana Pawła II.
Czerwiec: Jest to miesiąc, w którym większość młodych ludzi stara się
poprawić swoje oceny i z niecierpliwością czeka na rozpoczęcie wakacji.
Jednakże nasi uczniowie nie zapominają o tym, żeby w tym „pędzie” znaleźć chwilę na sport. Dowodem na to
są liczne medale na powiatowych mistrzostwach w lekkoatletyce.
Podsumowując ten rok, należy
stwierdzić, że było on niezwykle owocny. Duża w tym zasługa naszych nauczycieli wychowania fizycznego, którzy
bardzo starają się, abyśmy mogli uprawiać takie dyscypliny, jakie tylko chcemy. Doceniamy to i chętnie spędzamy
swój wolny czas na treningach. Wiemy,
że sport ćwiczy charakter i uczy odpowiedzialności. Aby coś osiągnąć, należy
robić to systematycznie, wytrwale i konsekwentnie. Tylko ciężka praca stanowi
gwarancję wysokich wyników.
Właśnie zaczęliśmy wakacje – czas
odpoczynku. Pamiętajmy jednak, że
już we wrześniu rozpocznie się nowy
rok szkolny, który z pewnością przyniesie nowe sukcesy. Czekamy na nie
z niecierpliwością, a tymczasem naszym sportowcom życzymy wspaniałego wypoczynku.
Jan Rusnarczyk – III B
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Związek Podhalan –
oddział w Łącku
•

30 kwietnia br. o godz. 15.00 na
Cisowym Dziole pod Modynią odbyła się już po raz kolejny Msza Św.
w góralskiej oprawie, odprawiana
w rocznicę odejścia Jana Pawła II
do Domu Ojca. W nabożeństwie
brali udział okoliczni mieszkańcy,
przedstawiciele lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z własnymi pocztami
sztandarowymi, jak również delegacje sąsiednich oddziałów Związku Podhalan (również z własnymi
pocztami).

•
•

Święto Kwitnącej Jabłoni
W Boże Ciało odbyła się uroczysta suma, a następnie procesja do
czterech ołtarzy. W procesji ulicami Łącka szli licznie zgromadzeni członkowie naszego Oddziału,
ubrani w stroje regionalne. Niesiono figurkę Matki Bożej Ludźmierskiej Gaździny Podhala oraz sztandar.
					
tekst: Natalia Kyrcz
zdjęcia: Krzysztof Adamczyk

Góra Modyń zdobyta

S

łoneczna pogoda towarzyszyła
uczestnikom marszu na jeden
z najwyższych szczytów Beskidu
Wyspowego, czyli Modyń – tzw. Górę
Zakochanych - o wys. 1029 m n.p.m.
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Turyści mieli do wyboru kilka tras. Wędrówka grupą zorganizowaną ruszyła
na szczyt szlakiem zielonym z Przełęczy pod Ostrą o godz. 9:00 i trwała
3 godziny. Przewodnikiem grupy była

Pani Maria Pierzga - przewodnika
PTTK.
Na szczycie zebranych uczestników
powitał Zastępca Wójta Gminy Łącko
Paweł Dybiec.
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Kilka minut po godzinie 12 odbyła się Msza Św. odprawiona przez ks.
Jana Betleja - Proboszcza Parafii pw.
Przemienienia Pańskiego w Kamienicy.
Po Mszy Św. odbyły się liczne konkursy dla wszystkich uczestników,
a oto ich wyniki:
NAJMŁODSZY: Mikołaj Koza /8
m-cy/ z Dobrej
NAJSTARSZY: Władysław Mamak
/91 lat/ z Zalesia

UCZESTNIK Z NAJDALSZEGO
ZAKĄTKA POLSKI: Leszek Litwa,
Zgierz
Konkurs wiedzy o Beskidzie Wyspowym i Gminie Łącko:
I m. Jakub Kapera, Dobra
II m. Aleksander Majda, Zalesie
III m. Maciej Kapera, Dobra
NAJMILSZA: Irena Mrzygłód,
Mszana Dolna, NAJMILSZY: Władysław Sałapatek, Grzechynia

Poczęstunek dla turystów przygotowany i serwowany został przez Restaurację “Pod Jabłonią” w Łącku.
Organizatorzy: Gmina Łącko,
Forum Gmin Beskidu Wyspowego, Fundacja Rozwoju Regionu
Rabka, Małopolska Izba Turystyki, COTIG PTTK.
Patronat medialny: Dziennik Polski, telewizja internetowa TV28,
Gorce24.pl, Wrota Małopolski.

Projekty realizowane przez GOK

O

trzymaliśmy
dofinansowanie z Narodowego Centrum
Kultury w ramach Programu
„Infrastruktura domów kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działanie pn. „Poszerzenie
oferty edukacyjnej Ogniska Muzycznego w Łącku”. Zakupimy sprzęt multimedialny do przeprowadzenia zajęć,
a także instrumenty.
Jesteśmy również partnerami projektu pn. „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski”.
Liderem tego projektu jest stowarzyszenie Klub Sportowy „Bór”, zaś pozostałymi partnerami:
Państwowe
Muzeum Etnograficzne w Warszawie,

Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi, Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
im. Danuty Szaflarskiej w Piwnicznej-Zdroju, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej oraz
Fundacja Mapa Pasji. Celem projektu
jest udokumentowanie różnymi metodami niematerialnego dziedzictwa
kulturowego (takiego jak historia,
zwyczaje, legendy, obrzędy, medycyna
ludowa, przepisy kulinarne, wzory stosowane w rękodziele i architekturze,
gwara, przyśpiewki itp.)południowej
Małopolski poprzez: badania naukowe,
zaangażowanie lokalnej społeczności
– w szczególności lokalnych instytucji
kultury, młodzieży i seniorów, a na-

stępnie rozwój turystyki dziedzictwa
dzięki prezentacji i upowszechnieniu
tego dziedzictwa w atrakcyjnej, nowoczesnej formie: stworzenie sieci 50 questów, portalu internetowego i aplikacji mobilnej.
Już teraz zachęcamy do współpracy młodzież, którzy jako
wolontariusze
wezmą
udział
w warsztatach dziennikarskich
i fotograficznych, na miejscu
i w terenie, aby potem móc gromadzić informacje na temat
swojego regionu. Udział w projekcie i wszystkich zajęciach jest
bezpłatny. Wszelkie informacje
można uzyskać w GOKu – zapraszamy!

Strażacy z OSP w Łącku wbiegli
na szczyt Skytower we Wrocławiu

W

dniu 20 maja strażacy z OSP
Łącko tj. Szymon Podobiński,
Przemysław Duda, Grzegorz
Turek, Marcin Gondek, Grzegorz Kołodziej, Patryk Pulit brali udział w biegu
Skytower run.
Biurowiec Skytower należy do najwyższych budynków w Polsce. Strażacy mieli do pokonania 49 pięter 1142
schody w całym strażackim oporząGazeta Samorządowa Gminy Łącko

dzeniu bojowym z maską powietrzną
i butlami tlenowymi. Dwie osoby z jednostki tj. Marcin Gondek i Szymon Podobiński wystartowali bez oporządzenia bojowego, uzyskując bardzo dobre
czasy w biegu na 49 pięter.
Był to niezwykle męczący bieg, ale
treningi które odbywali łąccy strażacy,
przygotowały ich do tego bardzo dobrze. Dodatkowo wzięli udział w marcu
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w warszawskim Biegu na Szczyt Rondo 1, gdzie poznali jeszcze lepiej swoje
umiejętności i wytrwałość. Po raz kolejny przełamali więc swoje słabości.
A jak sami mówią: „Satysfakcja z ukończenia biegu i wbiegnięcie na 49 piętro
była ogromna, a adrenalina, która nam

towarzyszyła była niesamowitym uczuciem”.
Serdecznie gratulujemy kolejnego
wyczynu naszym łąckim strażakom.
(b.g.)

Zwycięstwo OSP Zagorzyn w IX Powiatowych
Zawodach Sportowo-Pożarniczych
25 czerwca br. na stadionie sportowym w Podegrodziu odbyły się IX
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP. W zawodach brało udział
16 drużyn męskich oraz 11 drużyn kobiecych z terenu powiatu nowosądeckiego, które zwyciężyły na terenach
własnych gmin. Gminę Łącko reprezentowały drużyny męskie z OSP Zagorzyn (obrońcy tytułu), OSP Czerniec
oraz kobieca drużyna z Obidzy. Druhowie z OSP Zagorzyn nie mieli sobie
równych i zdobyli tytuł najlepszych
w powiecie, uzyskując jednocześnie
kwalifikacje do reprezentowania Powiatu Nowosądeckiego na Zawodach
Wojewódzkich. Kobieca drużyna z OSP
Obidza wywalczyła drugie miejsce
przegrywając jedynie z broniącą tytułu
drużyną OSP Przysietnica.
Zarówno zwycięskim drużynom
jak i wszystkim uczestnikom Zawodów
serdecznie gratulujemy!

36

Wadomości Łąckie Nr 3/2017

V Powiatowy Zlot
Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych

1

lipca w Łącku odbył się V Powiatowy Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W zlocie wzięło udział
61 drużyn, z czego Gminę Łącko reprezentowało 15 drużyn (łączne ponad
trzystu uczestników).
Po otwarciu zlotu w Amfiteatrze na
Górze Jeżowa drużyny ruszyły w trasę liczącą ok. 5 kilometrów, na której
wyznaczonych zostało pięć punktów/
zadań. Drużyny zgłaszały się w wyznaczonym miejscu, gdzie odbywały się
krótkie zajęcia edukacyjne i testy z poszczególnych specjalizacji realizowanych przez strażaków.
Wykaz Zadań do realizacji:
1. Remiza OSP w Łącku (OSP Łącko).
• Zasada zgłaszania na numer
alarmowy - zagrożenia powstałego na drogach.
• Omówienie poszczególnych narzędzi oraz elementów sprzętu
hydraulicznego.
• Zasady prowadzenia działań ratownictwa technicznego na drogach.
• Omówić czym są słupki pikietażowe i ich zastosowanie.
Zadanie dla drużyny:
Odpowiedzieć na 5 pytań z w/w zakresu tematycznego.
2. Studnia Św. Floriana w rynku (OSP
Zabrzeż).
• Rozdanie informacji na temat
życia Św. Floriana.

•

Rozdanie Hymnu OSP - „Rycerze Floriana”.

3. Przy rzece Dunajec (OSP Czerniec).
• Zasada zgłaszania na numer
alarmowy - zagrożenia powstałego na wodach.
• Omówienie poszczególnych elementów sprzętu do ratownictwa
wodnego.
• Zasady prowadzenie działań na
akwenach wodnych z elementami zabezpieczenia ratowników.
Zadanie dla drużyny:
Odpowiedzieć na 4 pytania
z w/w zakresu tematycznego oraz
na pytanie z życia Św. Floriana
4. Przy potoku Czarna Woda (OSP
Maszkowice; OSP Zarzecze, motopompa pływająca z OSP Czerniec).
• Omówienie sprzętu wykorzystywanego do budowania stanowiska wodnego.
• Omówienie parametrów motopomp.
• Zasady budowania stanowiska
wodnego na ciekach wodnych.
Zadanie na czas dla drużyny:
Z napełnionego zbiornika brezentowego napełnić hydronetkę małymi
kubkami a następnie przy użyciu
hydronetki napełnić nalewak do
usłyszenia sygnału akustycznego.

5. Obok szkoły (OSP Zagorzyn).
• Zasada zgłaszania na numer
alarmowy z przypomnieniem nr
służb ratowniczych.
• Omówienie poszczególnych elementów zestawu PSP R-1.
• Procedury postępowania z osobą poszkodowaną.
• Pokaz RKO przy użyciu fantoma.
Zadanie dla drużyny:
Wykonać prawidłowo procedurę
ABC z wykorzystaniem fantoma.
Uroczyste zakończenie zlotu wraz
z grillem odbyło się na stadionie sportowym GLK Zyndram w Łącku. Pomimo niekorzystnej pogody i padającego
deszczu, wszystkie drużyny pokonały
wyznaczoną trasę. W przyszłym roku
kolejny zlot odbędzie się w Muszynie.

Przede wszystkim przełamać strach…
– rozmowa z Tomaszem Mozdyniewiczem

K

ilka tygodni temu na naszej gminnej stronie pojawiła się informacja na temat sukcesu sportowego jednego z mieszkańców Łącka. Dla tych, którzy nie
czytali przybliżę nieco wydarzenie.

1 kwietnia 2017 odbyła się gala sportów walki HFO3 organizowana przez klub
Halny Nowy Sącz. Na gali zadebiutował nasz rodak Tomasz Mozdyniewicz, zawodnik Klubu Halny Nowy Sącz. W swojej pierwszej zawodowej walce zmierzył
się z Piotrem Drozdowskim. Walka zakończyła się zwycięstwem w drugiej rundzie
przez Technical Knockout.
Dziś Tomek odpowiedział na kilka nurtujących nas pytań. Zapraszam do lektury.
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Tomku, większość znajomych
mi osób na myśl o „sportowcu”
wyobraża sobie piłkarza, siatkarza, maratończyka. A Ty wybrałeś
sport przez niektórych nazywany
„bijatyką”. Dlaczego sporty walki?
Zawsze byłem strasznie „ruchliwym” dzieckiem. Dlatego też próbowałem swoich sił w różnych sportach
drużynowych zaliczając nawet udany
epizod z koszykówką. Jednak sporty
zespołowe to nie było to – zbyt dużo
zależało od całej drużyny. Równocześnie chciałem spróbować swoich
sił w sportach walki, jednak strach
i stereotypowe myślenie wygrywało.
Pewnego dnia po przeczytaniu sporej liczby artykułów i wywiadów,
zainspirowany moim obecnym trenerem oraz postacią Tomka Drwala, wybrałem się na trening do jego
klubu. Miałem to szczęście, że Tomek
był w trakcie przygotowań do swojej
kolejnej walki i podczas pierwszego treningu (pełnego stresu i obaw
jak to będzie, czy w ogóle uda mi się
cało z niego wyjść) mogłem obserwować jak przygotowują się zawodnicy. Pamiętam, że wróciłem do domu
i stwierdziłem: to jest to, kupuję karnet i idę na następny trening. I tak to
właśnie się zaczęło.
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Wystartowałeś w swojej pierwszej zawodowej walce. Kiedy zacząłeś? Jak długo trzeba przygotowywać się do takiego pojedynku?
Przygodę z mieszanymi sportami
walki zacząłem ponad 4 lata temu.
Był to okres, gdy MMA w Polsce dopiero zyskiwało popularność. Jako
zawodnik staram się cały czas być
w formie. Od momentu, kiedy dowiedziałem się o możliwej walce, do
samego starcia w ringu minął okres
8 tygodni. To właśnie w tym okresie
dla każdego zawodnika nie ma nic
bardziej istotnego niż trening. Aby
dobrze przygotować się do występu trenowałem 2 razy dziennie, codziennie.
Pracujesz na etacie w jednej
z nowosądeckich firm jako inżynier budownictwa. Czy na czas
przygotowań do walki bierzesz
wolne? Czy może znasz jakiś magiczny sposób na zwiększenie
liczby godzin w dobie?
Magicznego
sposobu
jeszcze
nie odkryłem, ale pracuję nad tym.
W trakcie przygotowań do walki ciężko jest pogodzić pracę z treningami.
Okres przygotowawczy jest wymagający, wiąże się z wieloma wyrzeczeniami i obowiązkami. Muszę wstać
wcześniej przed pracą zrobić poranny trening, potem praca – 8 h, szybki powrót do domu i kolejny trening.
Nie jest to łatwe, ale w krytycznych
i najważniejszych momentach przed
walką korzystam z urlopu. Pozwala
on trochę złapać oddechu, wybrać się
z wizytą do innych zaprzyjaźnionych
klubów czy też pojechać na obóz przygotowawczy.
Wiem, ze jesteś absolwentem
Politechniki Krakowskiej. Wszyscy, którzy otarli się o tą uczelnię
wiedzą, jaki nakład pracy trzeba
włożyć, aby nie dać się wyrzucić.
W jaki sposób sport wpłynął na
Ciebie? Kilka treningów w tygodniu pilnowanie diety a studenckie życie?
Było
ciężko.
Niejednokrotnie
trzeba było zmuszać się do nauki po
treningu, zarwać nockę, czasem też
zdarzało się opuszczać trening w imię
wyższej konieczności. Znajomi śmiali się niejednokrotnie, że wiedzą kiedy zaczyna się sesja, bo nigdy wtedy
mnie nie było na sali treningowej. Na
początku mojej przygody z MMA nie
było problemu żeby to pogodzić – trenowałem rekreacyjnie, dla lepszego
samopoczucia. Jednak „apetyt rósł
w miarę jedzenia”- treningi stawały się bardziej wymagające, sam też

chciałem się doskonalić w tej dziedzinie. Pochłaniało to ogromną ilość
wolnego czasu, aż w końcu zaczęło go
brakować. Nie było mowy o cotygodniowym wyjściu na imprezę z znajomymi, juwenaliach itd. Zabawne jest
to, że im więcej trenowałem MMA
i im mniej czasu miałem tym lepiej
szło mi na uczelni, nauczyłem się gospodarować czasem i jak najlepiej go
wykorzystywać.
Co na „walki w klatkach” Twoi
rodzice? Nie jest pewnie dla nich
przyjemnym widokiem, gdy widzą starcie dwóch rosłych mężczyzn, którzy w głowie mają tylko
jedno: zwyciężyć.
Rodziców musiałem długo przygotowywać, aby nie byli strasznie
przerażeni. Dalej funkcjonuje stereotyp MMA jako niebezpiecznego
sportu i w pierwszej chwili tak też
pomyśleli o mojej pasji. Długo musiałem im wyjaśniać, że nie jest to takie
straszne jak sobie to wyobrażają, że
jest to sport, a nie głupia bijatyka. Po
pewnym czasie już sami zaczęli dociekać i pytać się co to jest i na czym to
polega, dlaczego taki sport a nie inny
aż w końcu się z tym oswoili. Oczywiście cały czas się o mnie martwią i jak
tylko pojawi się jakiś widoczny siniak czy zadrapanie po treningu dopytują skąd to mam. Najważniejsze,
że mimo obaw akceptują moją pasje
i mnie wspierają.
Jak każdy lubisz pewnie wyjść
ze znajomymi do klubu „dobrze
się bawić”. Lecz nie idzie to w parze ze sportowym stylem życia.
Zamknąłeś swoje życie do pracy
i treningów? Co sprawia, że 26
chłopak wstaje o 4:50 żeby biegać, iść do pracy, a wieczorem
zrobić drugi trening, po czym jak
kłoda rzucić się na łóżko i czekać
na kolejny tak samo intensywny
dzień?
Oczywiście! Jednak mimo to, że
zdarza mi się od czasu do czasu zaszaleć cały czas pamiętam, aby nie
przesadzić. Zawsze po takim nocnym
szaleństwie niestety swoje trzeba odcierpieć, a to wpływa zdecydowanie
na formę. W moich celach – związanych ze sportem –przede wszystkim
pomaga mi moja upartość i zawziętość. Każdy lubi dłużej pospać, spędzić
leniwy wieczór z kolegami, ale zawsze
pamiętam co powinienem zrobić,
czym się kierować, aby być coraz lepszy w tym sporcie.
Co jest Twoją inspiracją? Czy
ktoś tak mocno wpłynął na Twoje
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życie, że powiedziałeś chce zostać
profesjonalistą w swojej dziedzinie?
Wielką inspiracją była postać
Tomka Drwala. Staram się czerpać
jak najwięcej od czołowych zawodników Polski, z którymi miałem okazję
potrenować, wymienić kilka zdań.
Mogę tu wymienić Pawła Obrzuta,
Michała Bobrowskiego, Grześka Janusa, Sebastiana Kotwicę czy Alberta
Ozimkowskiego.
Przygotowanie do walki to nie
tylko trening, równie ważne są
inne elementy. Odpowiednia dieta, suplementacja, badania lekarskie, koszulki, rękawice itp. Jak
zdobyć na to pieniądze? Czy sam
starasz się oszczędzać czy może
ktoś Cię wspiera?
Na początku startów amatorskich
faktycznie było ciężko – wyjazdy na
zawody, trzymanie diety, badania
lekarskie, pochłaniają kupę pieniędzy. W tej drodze bardzo wspierali
mnie rodzice. W trakcie przygotowań
do zawodowej gali udało się pozyskać kilku sponsorów, dzięki którym
możliwe było osiągnięcie tak dobrej
formy. W tym miejscu chciałbym
serdecznie podziękować wszystkim
lokalnym przedsiębiorcom, którzy
uwierzyli we mnie i dzięki nim osiągnąłem pierwsze zawodowe zwycięstwo: firmie ASAP Security System,
Stefar składy budowlane, zespołowi
Jare Zytko – za wsparcie finansowe,
Damianowi Bugańskiemu – za ułożenie i kontrolowanie diety oraz treningów motorycznych, Gabinetowi Masażu Bellis za odnowę i naprawianie
mnie w tracie przygotowań, firmie
Octagon i TolekArt za przygotowanie
i wytworzenie koszulek dla kibiców
i narożnika.

ludzi – obiecuję, że jeśli raz przyjdziecie będziecie chcieli tu wrócić ponownie.
Jakie plany na przyszłość?
Walka z Mariuszem Pudzianowskim? UFC?
Ciężko jest mi wybiegać w tak odległą przyszłość, lecz na pewno chce
jeszcze mocniej i ciężej trenować.
Może kiedyś dojdę właśnie do poziomu
UFC czy też KSW i będę miał okazję
skrzyżować rękawice z najlepszymi
na świecie. Na pewno długa i ciężka
droga przede mną, lecz wierzę, że jeśli
dalej będę tak ciężko pracować i otaczać się dobrymi i życzliwymi ludźmi
na pewno mi się uda.
Kiedy kolejna walka?
Aktualnie trenuję do kolejnych występów zarówno amatorskich jak i zawodowych, o których będzie wiadomo

w najbliższym czasie. Wstępnie dostałem propozycję zawalczenia na kolejnej już 4 gali HFO, która odbędzie się
23 września w Nowym Sączu – o ile
nie wykluczy mnie żadna kontuzja,
czy też inna niedogodność losu. Już teraz wszystkich serdecznie zapraszam
i obiecuję widowisko, które na długo
zapadnie w pamięci widzów.
Tomku, dzięki serdeczne za
poświęcony czas. Życzę samych
sukcesów w sportowym i nie tylko sportowym życiu. Dawaj znać
o nowych osiągnieciach. Dobrze
wiedzieć, że pośród nas są ludzie,
którzy dzięki swojej ciężkiej pracy osiągają sukces.
rozmawiał: Mariusz Gorczowski
zdj. Pixel Shot Andrzej Batko
Tim Demski

W jaki sposób mógłbyś zachęcić czytelników do ruszenia
sprzed komputera na matę?
Przede
wszystkim
przełamać
strach. Trenując rekreacyjnie nie należy martwić się o żadne uszkodzenia
ciała, straszne kontuzje itd. MMA jest
wymagającym sportem, w którym
najpierw walczymy ze swoimi słabościami, przekraczamy swoje granice
a dopiero później z przeciwnikiem.
Nie każdy musi zostać zawodowcem
– masa ludzi trenuje MMA, aby być
w dobrej kondycji, sprawdzić się i ciekawie spędzić czas. Jest to naprawdę
ciekawa alternatywa dla siłowni czy
biegania. Serdecznie zapraszam do
klubu, w którym sam trenuję – Halny
Nowy Sącz. Super atmosfera, wykwalifikowani trenerzy, masa ciekawych
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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Żeńska piłka nożna? To możliwe –
Paulina Piksa z Maszkowic

M

ówi się, że piłka nożna to domena mężczyzn. I tak pewno
jest w rzeczywistości, o czym
świadczy popularność piłkarzy, drużyn, no i rzecz jasna meczów, które
przyciągają na stadiony i przed telewizory prawdziwe tłumy.
Gdzieś tylko czasem, przy okazji
większych wydarzeń sportowych, ktoś
wspomni o żeńskim futbolu. Nie jest on
taki popularny, jak jego męska odmiana, ale wiedzieć należy, że jego historia
na ziemiach polskich sięga początku
XX w. Aktualnie polska reprezentacja
żeńska jest na 30. miejscu w rankingu
FIFA. A jedną z twarzy żeńskiej piłki nożnej jest niewątpliwie Katarzyna
Kiedrzynek, reprezentantka Polski,
grająca na co dzień w Paris Saint-Germain.
My tymczasem możemy się pochwalić młodą zawodniczką, która na
swoim koncie ma już kilka sukcesów.
Paulina Piksa (rocznik 2005) od roku
należy do klubu piłki nożnej kobiet
UKS 3 Staszkówka-Jelna, a także re-
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gularnie powoływana do Młodzieżowej
Kadry Małopolski U-13.
Jej drużyna brała udział w turnieju
„Z podwórka na stadion”, gdzie przeszła wszystkie etapy i dotarła do finałów, w których zajęła 9 miejsce w Polsce. Paulina na etapie wojewódzkim
została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju.
Z reprezentacją małopolskiego ZPN
ostatnio awansowały na półfinały Mistrzostw Polski, które odbyły się we
Włocławku, gdzie wygrały. W finale
tychże rozgrywek tj. kadr wojewódzkich młodziczek U-13 o Puchar PZPN
im. Kazimierza Górskiego w Kościelcu (woj. śląskie), zmierzyły się z wielkopolskim ZPN, gdzie ostatecznie, po
niezwykle zaciętym meczu, zdobyły
srebrny medal.
Paulina Piksa została również powołana do Letniej Akademii Młodych
Orlic, gdzie pod okiem najlepszych trenerów będzie mieć możliwość doskonalenia swojego piłkarskiego warsztatu.

Trzymamy mocno kciuki za rozwój
jej sportowej kariery i życzymy powodzenia.
(b.g.)
fot. archiwum UKS
Staszkówka Jelna
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UKS GOL ŁĄCKO MISTRZEM WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOSKIEGO TURNIEJU „Z PODWÓRKA
NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”

W

piątek 31 marca na boiskach
Com-Com Zone w Nowej
Hucie rozgrywany był Finał
Wojewódzki XVII edycji turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Gol Łącko reprezentowali powiat nowosądecki w kategorii U-8 ( zawodnicy urodzeni w 2009 i 2010 roku).
Przepustką do udziału w tych rozgrywkach były październikowe eliminacje
powiatowe, w których UKS GOL zajął
pierwsze miejsce. W Krakowie chłopcy
spisali się rewelacyjnie, dominowali
w każdym meczu, a ich wyniki potwierdzają wyśmienitą dyspozycję podczas
tych finałów. Dla dzieci udział w turnieju był przede wszystkim wspaniałą przygodą i zabawą, przygotowanie i oprawę
Finału Wojewódzkiego mali piłkarze
zapamiętają bardzo długo. Emocje i napięcie towarzyszące w czasie rozgrywania kolejnych meczów sięgały zenitu,
zarówno u dzieci jak i u licznie przybyłych rodziców. Nagrodę indywidual-

ną w Finale odebrał Wojciech Pierzga,
który uzyskał 12 bramek i został Królem Strzelców. Łąccy zawodnicy zostali obdarowani wieloma nagrodami od
organizatorów, na wstępie otrzymali
koszulki, w których rozgrywali mecze
eliminacyjne, a po awansie do pierwszej czwórki odebrali komplet strojów,
w których kontynuowali rozgrywki. Na
ceremonii zakończenia turnieju ude-

korowani zostali pięknymi medalami
oraz wręczono im pamiątkowe nagrody. Skład Mistrzów: Tomasz Dąbrowski, Jan Kramarczyk, Witold
Gurgul, Robert Urban, Wojciech
Pierzga, Piotr Kiełbasa, Wojciech
Myjak, Piotr Faron, Michał Jankowski i Mateusz Cebula oraz trener Jan Mrówka.

Wyniki:
Grupa G:
UKS GOL: AP Champion-Olkusz 8:1 br. Wojciech Pierzga 4, Robert Urban 4
UKS Promyk Siedlec: UKS GOL 1:4 br. Wojciech Pierzga 2, Robert Urban 2
Ćwierćfinał:
UKS GOL: AP Brzesko 4:0 br. Wojciech Pierzga 2, Robert Urban, Jan Kramarczyk
Półfinał:
UKS GOL: SP 4 Barca Gorlice 5:2 br. Wojciech Pierzga 2, Jan Kramarczyk, Piotr
Kiełbasa, Robert Urban
Finał:
UKS GOL: Fundacja Mam Talent Krzeszowice 4:0 br. Wojciech Pierzga 2, Robert
Urban, Jan Kramarczyk
J.M.

UKS Gol na Stadionie Narodowym!!!

W

dniu 2 maja zawodnicy UKS
GOL wraz ze swoimi rodzicami mieli okazję zobaczyć Stadion Narodowy w Warszawie. Oglądali
niesamowite widowisko sportowe, jakim był mecz Finału Pucharu Polski pomiędzy Lechem Poznań i Arką Gdynia.
Większość kibicowała drużynie Arki,
barwy której reprezentuje przyjaciel na-

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

szego klubu Damian Zbozień. Wyjazd
dostarczył wielu wrażeń, gdyż obecność
na tak pięknym i nowoczesnym stadionie jest wielkim przeżyciem. Emocje
związane z przebiegiem meczu, którego wynik został ustalony dopiero w dogrywce, na długo pozostaną w naszej pamięci. Wielu zawodników klubu chciało
zobaczyć Stadion Narodowy, dlatego do

stolicy pojechaliśmy dwoma autokarami. Podróż do Warszawy dostarczyła
wiele wrażeń i była okazją do integracji
naszego środowiska klubowego. Trzymamy kciuki za Arkę w rozgrywkach
europejskich, a naszym młodym zawodnikom życzę, aby w przyszłości mogli
występować na takich pięknych obiektach, jak ten w Warszawie.
J.M.
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Zawodnicy UKS GOL
na historycznym meczu Sandecji

S

porą niespodziankę dla najmłodszych piłkarzy UKS był udział
w „oprawie” meczu Sandecji Nowy
Sącz z Wisłą Puławy w dniu 28 maja.
Nasi zawodnicy wyprowadzali gospodarzy tego spotkania na boisko oraz wnosili dużą flagę Nice I LIGA. Dla dzieci
była to niesamowita przygoda i nowe
doświadczenie, mieli możliwość zobaczenia na murawie zawodników, którzy
wywalczyli awans do Ekstraklasy. Piłkarze Sandecji przybijali z chłopakami

„piątki” a trener Radosław Mroczkowski
pogratulował im zwycięstwa w Finale
Wojewódzkim Turnieju „Z podwórka
na stadion”, a następnie zrobił z nami
kilka zdjęć. My również w imieniu trenerów, zawodników i wszystkich osób
związanych z UKS złożyliśmy gratulacje
trenerom i zawodnikom Sandecji za
awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Był to ostatni mecz piłkarzy na tym
stadionie, który już wkrótce zostanie
przebudowany w związku z ich awan-

sem. Uczestnicy wracali do domu bardzo zadowoleni i pełni wrażeń.
W imieniu zawodników i rodziców
składam podziękowania Panu Tomaszowi Dąbrowskiemu -dziadkowi
Tomka i Bartka Dąbrowskich, dzięki
któremu mieliśmy możliwość uczestniczenia w tym sportowym wydarzeniu,
jak również zasponsorował nam autokar, a po meczu zaprosił do McDonalda. Dziękujemy!!!
J.M.

Turniej Piłkarski Drużyn OSP
o Puchar Wójta Gminy Łącko

W

sobotę 8 lipca na obiekcie
sportowym Orlik oraz na Stadionie Zyndram w Łącku odbył się kolejny turniej piłkarski, w którym uczestniczyli druhowie z jednostek
OSP. Wystartowało jedenaście z dwunastu jednostek działających na terenie gminy Łącko. Mecze rozgrywane
były na dobrym poziomie sportowym,
strażacy mogli zaprezentować swoją
sprawność fizyczną, a także znakomite
umiejętności piłkarskie. Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny OSP
wspólnie z Urzędem Gminy w Łącku.
Turniej stał się także okazją do przekazania jednostkom ubrań bojowych,
które zostały zakupione w ramach
programu „Bezpieczny Strażak”. Na
zakończenie sobotniego turnieju zostały wręczone puchary ufundowanych
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przez Wójta Gminy, a druhowie zasiedli do wspólnego grillowania.
Klasyfikacja końcowa:
1. OSP Zabrzeż
2. OSP Maszkowice
3. OSP Obidza
4. OSP Czarny Potok
5. OSP Czerniec
6. OSP Zarzecze
7. OSP Łącko
8. OSP Zagorzyn
9. OSP Kadcza
10. OSP Kicznia
11. OSP Jazowsko
Organizatorzy dziękują wszystkim
druhom za udział w turnieju i gratulują
wyników.
J.M.
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Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Zakończenie roku w Ognisku Muzycznym w Łącku

Narodowe Święto Konstytucji 3-Maja w Łącku

Jubileusz Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku

Koncert z okazji urodzin Jana Pawła II w Wadowicach

Laureaci Powiatowego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych

