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Gazeta Samor ządowa Gminy Łącko

W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia
w imieniu władz samorządowych
życzę pogodnych i radosnych chwil
spędzonych w gronie rodzinnym.
Janusz Klag
Niech radość i nadzieja
Wójt Gminy Łącko
płynąca z Narodzenia Chrystusa
towarzyszy Wam w te świąteczne
Zdzisław Warzecha
dni oraz każdy dzień Nowego Roku.
Przewodniczący Rady Gminy Łącko

Franciszek Opyd

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Zanim gwiazdka z nieba spojrzy,
na padołu trudny los,
niech świadomość w ludziach dojrzy,
jak wielka jest nieba moc.
	Cały wszechświat się otworzył,
aniołowie cieszą się,
sam Bóg z nieba Syna złożył,
szczególny to dla nas dzień.
Spełniły się sny proroków,
wiara ludzka finał ma,
okrył ziemię boski spokój
i na zawsze z nami trwa.
Błogosławi Boże Dziecię,
miłość nieba kwitnie w nas,
byśmy mogli na tym świecie,
spożytkować życia czas.

Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia pełnych miłości i szczęścia
a w nadchodzącym Nowym Roku 2013 wszelkiej pomyślności
życzą
Dyrektor i Pracownicy GOK w Łącku
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Droga Grodzisko – Maszkowice

Odbudowa mostu na rzece Kamienica w Zabrzeży

Oznakowanie wsi

Połowa kadencji samorządu 2010 – 2014
niemalże za nami.
Przekazujemy do Państwa rąk artykuł, w którym chcemy podsumować naszą dwuletnią pracę.
Wyrażamy nadzieję, że zawarty tutaj materiał będzie dla Państwa ważnym źródłem informacji
o najważniejszych dokonaniach samorządu i pozwoli na racjonalną ocenę działalności władz
samorządowych w tym okresie.
Szanowni Państwo!
Za nami 2 lata pracy samorządowej.
W tym czasie w swych działaniach staraliśmy się rzetelnie i uczciwie spełniać
swoje obowiązki, mając na względzie
przede wszystkim dobro publiczne i rozwój naszej gminy. Celem strategicznym
jest sprawnie zorganizowana i zarządzana gmina, wyróżniająca się bezpieczeństwem życia codziennego, przestrzeganiem praw i obowiązków jej
mieszkańców. Chcemy, aby była to gmina przyjazna i otwarta dla jej mieszkańców oraz tych, którzy ją odwiedzają.
W minionych dwóch latach zrealizowano inwestycje przyczyniające się do
poprawy dostępności komunikacyjnej i powiązań komunikacyjnych dróg
gminnych z drogami wyższego rzędu,
a także do rozwoju społeczno-gospodarczego naszej gminy. Ze środków
pozyskanych i własnych odbudowano

Dwumiesięcznik Gminy Łącko
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zniszczone drogi w Łącku, Czerńcu,
Czarnym Potoku, Jazowsku, Kiczni,
Maszkowicach, Szczereżu, Zabrzeży, Zagorzynie, Zarzeczu, Kadczy, Woli Kosnowej, Woli Piskulinej, Obidzy, Brzynie
i Łazach Brzyńskich. Łącznie 16 761 mb
dróg na terenie Gminy Łącko. Odnowa
i odbudowa dróg w kolejnych latach zajmuje w naszych planach inwestycyjnych
bardzo istotne miejsce. Mamy nadzieję, że trudna sytuacja finansowa gminy
umożliwi nam realizację tych założeń
w latach 2013-2014.
Spójny z tym zakresem prac był remont mostu na rzece Kamienicy w Zabrzeży.
Z roku na rok pozyskujemy większe
środki z programu na usuwanie skutków
powodzi, osuwisk i innych klęsk żywiołowych. Dzięki środkom z rządowego
programu na odtworzenie budynków
lub lokali mieszkalnych zniszczonych
w wyniku klęsk żywiołowych (osuwisk)
możliwa była pomoc mieszkańcom wsi
z Jazowska, Woli Kosnowej oraz Obidzy.
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Z drobnych, ale trudnych inwestycji,
których nie udało się zrealizować w latach poprzednich, to przede wszystkim
doprowadzenie do rozbiórki budynku
w Kadczy stojącego w pasie drogi wojewódzkiej relacji Nowy Sącz – Nowy Targ.
Cieszy fakt, iż budynek ten przestał zagrażać bezpieczeństwu nie tylko kierowców, ale również dzieci, które przechodziły obok niego w drodze do szkoły.
Wzdłuż drogi w tym miejscu został już
wykonany chodnik.
Istotnie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wpłynęła budowa chodników dla pieszych w miejscowościach
Łącko – Maszkowice, Łącko – Czarny Potok, Łącko – Kicznia. Łącznie 2405 mb.
Przygotowywana jest dokumentacja na
budowę chodnika w Zabrzeży-Wietrznicach i w Zabrzeży w stronę Kamienicy,
do końca wsi. W tym roku oddany do
użytku został chodnik na odcinku z Łącka do Maszkowic. W toku realizacji jest
projekt oświetlenia ulicznego Łącko-Wolaki, Maszkowice i Jazowsko-Gruszów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru
i skracania materiałów dostarczonych do
Wiadomości Łąckich bez zgody autorów
artykułów.
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Mogiła zbiorowa żołnierzy AK w Łącku

W październiku złożyliśmy wniosek
o dofinansowanie budowy budynku wielofunkcyjnego z pomieszczeniami straży pożarnej w Jazowsku. We wrześniu,
dzięki dotacji z programu Małopolskie
Remizy, przeprowadzono remont klatki schodowej w remizie OSP w Czerńcu.
W roku poprzednim z tego samego programu skorzystała OSP Zagorzyn.
W tym roku gmina pozyskała prawie
1,5 mln zł dofinansowania na modernizację oczyszczalni ścieków w Jazowsku.
Prace przy niej ruszą w 2013 r. Na ukończeniu jest już dokumentacja na rozbudowę kanalizacji w Zabrzeży. W trakcie
opracowywania jest projekt sieci kanalizacyjnej dla Wietrznic. Pilne zamierzenia obejmują również budowę kanalizacji w Maszkowicach i Kadczy. Należy
wybudować nową oczyszczalnię ścieków
w Łącku, ponieważ istniejący obiekt nie
jest w stanie utrzymać niezbędnych standardów.
W zakresie porządkowania gospodarki wodno-ściekowej Gmina przystąpiła
do projektu subregionalnego z Powiatem Gorlickim. Jego wspólnym celem
jest ochrona środowiska naturalnego
i usunięcie barier rozwojowych w subregionie sądeckim.
W zakresie infrastruktury edukacyjno-oświatowej wybudowano podjazd
dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Szczereżu.
Pomalowano również dach Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku,
a w trakcie jest remont jego starej części. W tym miesiącu zakończone zostanie przygotowywanie dokumentacji
związanej z rozbudową Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku i budową
Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Na ten
cel otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od września z wyremontowanej i wyposażonej w sprzęt komputerowy
świetlicy mogą korzystać dzieci i młodzież z Obidzy. Na ten cel otrzymaliśmy
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Kapliczka w Zabrzeży

dofinansowanie w wysokości 70% ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla
małych projektów „ PROW 2007-2013.
Gmina przystąpiła również do projektu subregionalnego wspólnie z Sądecką
Agencją Rozwoju Regionalnego „Centrum Edukacji i Rozwoju Dzieci i Młodzieży PROGRESS” o wartości 18 mln zł.
Jeżeli uzyska on dofinansowanie i zosta-

Świetlica w Obidzy

nie zaakceptowany do realizacji, wówczas
w Łącku powstanie nowoczesna świetlica dla młodzieży wyposażona w pracownię multimedialną i ogólnorozwojową.
Prowadzone w niej będą specjalistyczne
konsultacje m.in. z logopedą, psychologiem, dietetykiem oraz utworzona zostanie platforma e-learningowa i e-biblioteka. W tym samym składzie partnerów
złożony został wniosek „Subregionalne
Dni Rodziny” mający na celu organizację
eventów promujących wspólne spędzanie
czasu przez rodziny.
Dzięki środkom pozyskanym przez
gminę możliwa była realizacja projektów rekreacyjno-sportowych. Wybudowano kompleks boisk sportowych
wraz z szatniami i zapleczem socjalnym
w ramach programu „Moje Boisko-Orlik” w Łącku. Na ten cel otrzymaliśmy

Chodnik Łącko –

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Realizując projekt modernizacji boiska
sportowego w Jazowsku wraz z budową budynku socjalnego korzystaliśmy
z 75% dofinansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW 20072013. We wrześniu oddano do użytku
trzy nowoczesne, kolorowe, a co najważniejsze spełniające wszelkie standardy
bezpieczeństwa place zabaw. Zostały one
wybudowane na terenach przyszkolnych
w Łącku, Zagorzynie i Obidzy. Zadanie
to zrealizowano w ramach Rządowego Programu wsparcia „Radosna Szkoła” otrzymując 50% dofinansowania.
W październiku złożyliśmy wniosek do
tego samego programu na budowę placu
zabaw przy szkole w Kiczni.
Oświata to połowa budżetu, a to oznacza spore obciążenie dla gminy. Wydatki zdecydowanie nie mieszczą się w ramach subwencji, którą dostajemy. Bardzo
trudną decyzją dla naszego samorządu
była decyzja o likwidacji szkoły w Brzynie i przekazaniu Stowarzyszeniu Rodziców szkoły w Zarzeczu.
W przypadku Gminy Łącko, w roku
ubiegłym wydano na szkoły 21 756 715
złotych. Subwencja wyniosła 16 536 595
zł. Dopłacamy zatem w granicach 24%
ze środków własnych.
Pozytywnie w pierwszym etapie oceny przeszedł wniosek złożony w ramach
działania 9.1.2 POKL na wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów ze wszystkich szkół podstawowych na terenie
gminy. Jego zakres obejmuje organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych,
kółek zainteresowań i zajęć specjalistycznych oraz zakup pomocy dydaktycznych
i komputerów.
Duży nacisk kładziemy na rozwój turystyki, wykorzystanie walorów Gminy Łącko przy jednoczesnym zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego.
W tym roku, w tym zakresie odnowiona
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Maszkowice

Plac zabaw w Łącku

Boisko wielofunkcyjne Orlik w Łącku

została kapliczka w Zabrzeży. Na ten cel
pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 70% ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju dla małych projektów „ PROW
2007-2013.W trakcie oceny wniosków
o dofinansowanie jest projekt renowacji
kapliczki przydrożnej w Kiczni.
Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego w wysokości ponad

Aktywne działania podejmujemy
w zakresie promocji produktów lokalnych i tradycyjnych.
Wspólnie z Powiatem Gorlickim opracowaliśmy projekt „Budowanie wspólnej promocji subregionu sądeckiego”.
Główny nacisk został tutaj położony na
promocję jabłek i innych wytwarzanych
u nas produktów tradycyjnych. W przyszłym roku realizować będziemy projekt
dofinansowany ze środków unijnych polegający na wzmocnieniu pozytywnego

Droga Piechówka – Łącko

Droga Piechówka – Łącko

90% umożliwiło odrestaurowanie mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej
poległych w czasie II wojny światowej na
cmentarzu w Łącku.
Dążąc do rozwoju funkcji turystycznych naszej gminy zagospodarowano teren rekreacyjny nad Dunajcem w Łącku
oraz kontynuowane jest oznakowanie
przysiółków w poszczególnych miejscowościach. Przygotowujemy projekt rewitalizacji łąckiego rynku.
Gmina Łącko przystąpiła również do
partnerskich akcji promujących tereny
Beskidu Wyspowego oraz funkcjonujące tutaj obiekty i bazę noclegowo-turystyczną. Ponadto wspólnie z Powiatem
Nowosądeckim złożyliśmy projekt subregionalny dotyczący budowy i oznakowania ścieżek pieszych i rowerowych na
naszym terenie.

kreowania wizerunku Gminy Łącko.
W trakcie opracowania znajduje się projekt pn. „Rozwój wiejskiej turystyki kulturowej i agroturystyki w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Gminy
Łącko”, który będziemy składać do konkursu w ramach działania 8.2 MRPO.
W ciągu lat 2011-2012 na program
współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność na
naszym terenie zwiększyliśmy wydatki
o 10%. Dzięki temu różne organizacje,
od klubów sportowych poprzez stowarzyszenia kulturalne i zajmujące się profilaktyką, mogły prowadzić swoją działalność w szerszym zakresie.
Staramy się maksymalnie wykorzystać
kończące się środki unijne. Niestety duży
poziom zadłużenia budżetu gminy (ok.
21 mln) zmusza do weryfikacji planów
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inwestycyjnych i przeklasyfikowania ich
pod względem ważności. Czy uda nam
się zrealizować wszystkie nasze plany
i zamierzenia będzie zależało od sytuacji finansowej gminy. Już dziś bardzo
trudnej.
Nie składaliśmy obietnic bez pokrycia
– to, co zamierzaliśmy, co obiecywaliśmy
Wam naszym mieszkańcom to w bardzo
dużym procencie już zrealizowaliśmy.
Zakończone i oddane do użytku inwestycje znacząco wpływają na poprawę
warunków życia mieszkańców, gdyż ich spectrum dotyczy każdego z nas.
Przedstawiliśmy Państwu
w tym artykule szereg faktów,
które były efektem naszej dwuletniej pracy. Są one swego rodzaju rozliczeniem się lokalnej
władzy z obietnic składanych
podczas wyborów i na początku kadencji, ale także odzwierciedleniem codziennej pracy
szeregu ludzi, dzięki którym
projekty mogły stać się rzeczywistością.
Pragnę serdecznie podziękować
mieszkańcom, Radnym Gminy Łącko,
pracownikom Urzędu Gminy, dyrektorom, kierownikom oraz pracownikom
jednostek organizacyjnych gminy za ich
codzienną rzetelną i wytrwałą pracę na
rzecz lokalnego rozwoju oraz za życzliwą współpracę ze mną. Dziękuję wszystkim sołtysom, członkom Rad Sołeckich
za ich pracę na rzecz rozwoju lokalnych
ojczyzn oraz za owocną i życzliwą współpracę z samorządem gminnym.
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Gmina Łącko inwestorem na medal
Wyróżnienie INWESTOR NA MEDAL dla Gminy Łącko zostało przyznane za zaangażowanie
w prawidłowy przebieg procesów inwestycyjnych, pozyskanie finansowania ze środków Unii
Europejskiej, a także za działalność na rzecz rozwoju infrastruktury.
W dniu 11 października 2012 r. Janusz
Klag Wójt Gminy Łącko wraz z swoim
zastępcą Tadeuszem Zarembą uczestniczyli w Gali Finałowej Konkursu INWESTOR NA MEDAL. Organizatorem
XIII edycji konkursu, mającego swój finał na Stadionie Narodowym w Warszawie, był Polski Klub Infrastruktury
Sportowej. Specjalne wyróżnienie dla

Gminy Łącko w kategorii INWESTOR
NA MEDAL Pan Janusz Klag odebrał
z rąk Roberta Korzeniowskiego, czterokrotnego mistrza olimpijskiego, trzykrotnego mistrza świata w chodzie na
50 km oraz dwukrotnego mistrza Europy. Klub Infrastruktury reprezentowali
prezes Marek Zdziebłowski i wiceprezes
Rafał Pierzyński.

Wyróżnienie INWESTOR NA MEDAL dla Gminy Łącko i jej Wójta zostało przyznane za zaangażowanie
w prawidłowy przebieg procesów inwestycyjnych, pozyskanie finansowania
ze środków Unii Europejskiej, a także
za działalność na rzecz rozwoju infrastruktury.
KK

Seminarium sztuk walk i Budo Gala w Łącku
W dniu 24 listopada br. w hali widowiskowo-sportowej w Łącku odbyło się seminarium sztuk
walk oraz Budo Gala Sztuk Walk, zorganizowane z inicjatywy Stanisława Majchrzaka. Patronat
nad imprezą objął Janusz Klag Wójt Gminy.
Pierwsza cześć szkoleniowa odbywała
się tylko dla zawodników zrzeszonych
w różnych formacjach, organizacjach
i związkach sztuk walk, miały również
miejsce egzaminy na wyższy Dan.
Pokazowa gala odbyła się z udziałem
publiczności, albowiem w tej to właśnie
części miało miejsce dekorowanie zawodników, jubileusz 30-lecia pracy Stanisława Majchrzaka oraz pokazy mistrzów
różnych stylów m.in. karate, ju-jitsu,
6 Wiadomości łąckie

taekwondo oraz samoobrony. Stanisław
Majrzchak podziękował również instytucjom i firmom, z którymi współpracuje
od lat, a które to wspierają go przy organizacji imprez pod znakiem sztuk walk.
Niezwykle ciekawe prezentacje, w tym
również najmłodszych uczestników trenowanych przez mistrza Majchrzaka
oklaskiwała zgromadzona publiczność.
Najbardziej jednak oczekiwane były
pokazy mistrzów – prezentacja technik

obezwładniania jednym palcem, kurs samoobrony – obezwładnianie przeciwnika uzbrojonego w nóż lub pistolet, czy
też rozbijanie pustaków. W tej to właśnie konkurencji padł rekord – mistrzowi udało się rozbić aż 17 pustaków ustawionych jeden na drugim.
To ciekawe sportowe wydarzenie
znalazło licznych odbiorców nie tylko
z Gminy Łącko.
(b.g.)
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Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Informacja o projekcie
Związek Podhalan Oddział w Łącku w okresie od czerwca do września 2012 r. realizował projekt pn.
„Umacnianie tożsamości regionalnej poprzez zakup strojów regionalnych dla Związku Podhalan
Oddział w Łącku”. Było to możliwe dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury
w 2012 r. pn. „MECENAT MAŁOPOLSKI”.
Głównym celem projektu była
prezentacja autentycznego stroju górali łąckich poprzez wyposażenie członków Związku Podhalan Oddział w Łącku w stroje
regionalne.
W tym czasie członkowie
Związku przygotowywali się do
Święta Owocobrania. Ćwiczyli
czy tania, gad k i i śpiew y
góralskie. Obchody tej cyklicznej już imprezy stały się świetną
okazją do prezentacji zakupionych w ramach projektu 14 autentycznych elementów stroju regionalnego oraz dorobku kulturalnego Górali
Łąckich.
Po uroczystej Mszy Św. odprawionej
w gwarze i muzyce regionalnej, barwny
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korowód ze śpiewem przemaszerował na
łącki rynek. Prezentowany dorobek artystyczny i kulturalny obejrzało ok. 3 000
tys. mieszkańców, turystów i gości bawiących się na Owocobraniu.

Udział członków Związku
Podhalan w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez
lokalne podmioty, a także inne
oddziały ZP pozwoli kultywować tradycje regionalne oraz
wpłynie na zachęcenie większej liczby osób do uczestnictwa
w działaniach społeczno-kulturowych. Popularyzacja i prezentacja własnych korzeni w przestrzeni publicznej i świadomości
mieszkańców regionu oraz zamiłowanie do rodzimej tradycji,
której jedną z głównych zewnętrznych
wizytówek jest strój regionalny pozwoli ocalić od zapomnienia piękno łąckiej
góralszczyzny.
KK
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W świecie sztuki
Od 1 kwietnia 2012 r. trwa projekt POKL realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku pn.
„W świecie sztuki”. Projekt ten ma na celu aktywizację artystyczną dzieci i młodzieży z Gminy Łącko poprzez zajęcia teoretyczno-praktyczne z zakresu historii sztuki, edukacji regionalnej i rozwoju
zdolności manualnych.
Uczestniczy w nich 30 osób w trzech
grupach wiekowych – od lat 7 do 9, od
10-12 i 12-15 lat, po 10 w każdej z nich.
Zajęcia obejmują warsztaty artystyczne
rozwijające zdolności manualne, plenery
artystyczne, wycieczki, spotkania z artystami z terenu gminy Łącko, konkursy, wystawy oraz prezentację nabytych
umiejętności. Instruktorem warsztatu
jest pani Magdalena Leszko. Dwukrotne
spotkania z artystami ludowymi dostarczyły młodym ludziom wielu wrażeń, ale
przede wszystkim cennych informacji.
Pierwszym gościem była pani Danuta Rams z Łącka, która zajmuje się
wyszywaniem strojów regionalnych.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały pogadanki o pracy artystycznej
oraz oglądały stroje regionalne wykonane przez panią Danutę Rams. Były to
oryginalne portki góralskie, kamizelki,
a także pięknie wyszywane koralikami
gorsety. Następnie wszystkie dzieci dostały skrawki aksamitu i koraliki, i miały
możliwość wypróbowania swoich umiejętności... i okazało się, że wyszywanie
gorsetu jest niezwykle mozolną sztuką.
Pana Józefa Tokarza – rzeźbiarza z Jazowska uczestnicy projektu odwiedzili
go w jego pracowni. Mogli tam obejrzeć
warsztat pracy rzeźbiarza i podglądnąć
go w trakcie wykonywania swojej pracy.
Był czas również na wypróbowanie swoich umiejętności. Uczestnicy z zapałem
próbowali swoich sił pod czujnym okiem
Józefa Tokarza. Mieli również możliwość
posłuchać opowieści o spotkaniu z wybitnym artystą Władysławem Hasiorem
i wspólnych ich projektach.

Ważnymi wydarzeniami dla młodych
artystów jest możliwość prezentacji swojego dorobku szerokiemu gronu odbiorców. W maju po raz pierwszy w trakcie
Święta Kwitnącej Jabłoni, na specjalnie
przygotowanym stoisku można było zobaczyć próby malarskie, rzeźbiarskie, itp.
W lipcu uczestnicy projektu wzięli również udział w Plenerze Artystycznym pn.
„Tworzymy”, gdzie mogli zaprezentować
swoje umiejętności, a także przyjrzeć
się pracy twórców z terenu gminy Łącko. Swoje prace zaprezentowali w trakcie
poplenerowej wystawy w Amfiteatrze na
Jeżowej. Kolejną okazją było wrześniowe Święto Owocobrania. Przygotowane
owoce z masy solnej stały się dla gości
imprezy miłą pamiątką.

Warto zaznaczyć również, że oprócz
warsztatu artystycznego, w trakcie którego dzieci i młodzież poznają różne techniki artystyczne np. malarstwo, grafika,
decoupage, kolaż, makrama, itp., biorą
również udział w wycieczkach o charakterze integracyjnym. Miały również
możliwość odwiedzić Izbę Regionalną
w Łącku.
Warto zaznaczyć również, że uczestnik projektu ośmioletni Jakub Wąchała
z Kiczni został wyróżniony w regionalnym etapie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży
pt. „Moja przygoda w Muzeum” za pracę „Galeria artystki”. W dniu 31 maja
br. otrzymał wyróżnienie w trakcie uroczystej gali jaka odbyła się w Domu Gotyckim w Nowym Sączu, bowiem organizatorem tego etapu było Muzeum
Okręgowe. Specjalne podziękowanie
przypadło również instruktorce warsztatu pani Magdalenie Leszko.
Projekt trwa do 31 grudnia br., na
uczestników czeka jeszcze konkurs
„Moja pasja”, w którym będą mogli pochwalić się zdobytymi w trakcie dziewięciu miesięcy umiejętnościami oraz
uroczyste spotkanie w gronie rodzin na
zakończenie projektu podczas pokonkursowej wystawy.
Mamy nadzieję, że zajęcia które odbywają się w ramach projektu POKL
„W świecie sztuki” nie tylko pomogą
młodym ludziom rozbudzić i poszerzyć zdolności artystyczne i manualne,
ale uwrażliwią ich również na otaczający świat.
(b.g.)

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
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Górale łąccy ze Związku Podhalan
oddział w Łącku na Jasnej Górze
Przyśli my tu do Cie
My poddoni….
Tak śpiewaliśmy Matce Bożej na Jasnej
Górze, górale łąccy ze Związku Podhalan oddział w Łącku.
W dniu 14 października 2012 r. członkowie Związku Podhalan oddział w Łącku wraz z kapelanem ks. dr Stanisławem
Kowalikiem i pocztem sztandarowym
wzięli udział w pielgrzymce do Częstochowy. Uroczystą Mszę Św. – przy cudownym obrazie odprawił i homilię wygłosił nasz ks. Kapelan. Oprawę Mszy
Św. wraz z członkami naszego Związku przygotował Stanisław Wolański.

10 Wiadomości łąckie

Całości Liturgii przygrywała kapela,
w skład której wchodzili członkowie zespołów Ciupaga, Kuźnicka oraz wielu
innych muzykantów ze Związku. Śpiewaliśmy pieśni maryjne w opracowaniu
regionalnym i ulubioną pieśń Ojca Św.
Barkę. Miłym akcentem było spotkanie
z biskupem tarnowskim Andrzejem Jeżem. Cała pielgrzymka była wielką ucztą
duchową dla każdego z nas.
...Pobłogosłow nase stadko…
Tekst: Danuta Hejmej
Zdjęcia: Dawid Lis
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XII Dzień Papieski w Łącku
Tegoroczny XII Dzień Papieski upłynął pod hasłem Jan Paweł II – Papież Rodziny. Karol Wojtyła
wielokrotnie w swoich wypowiedział podkreślał znaczenie rodziny w życiu społeczeństwa. Mówił:
Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu.
W myśl właśnie tego hasła został zorganizowany również Dzień Papieski
w Łącku. Poprzedziły go dwa konkursy dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury
wspólnie z Parafią pw. św. Jana Chrzciciela w Łącku.
Pierwszy z nich nosił tytuł „Jan Paweł
II – Papież Rodziny”; był to konkurs plastyczny, przeznaczony dla dzieci szkół
podstawowych z terenu gminy Łącko.
Wzięło w nim udział 42 uczestników
w dwóch kategoriach wiekowych – klasy 0-III i klasy IV-VI. A oto jak przedstawiały się wyniki konkursu:
kat. młodsza – kl. 0 – III
I m-ce: Rafał Gierczyk (kl. III) – SP Kicznia
II m-ce: Weronika Cebula (kl. II) – ZSP Kadcza
III m-ce: Kinga Słabaszewska (kl. III a) – SP Łącko
kat. starsza – kl. IV-VI
I m-ce: Monika Tokarz (kl. VI a) – SP Zagorzyn
II m-ce: Emilia Babik (kl. VI) – SP Maszkowice
III m-ce: Emilia Rusnarczyk (kl. IV) – SP Zagorzyn,
Marzena Rajczak (kl. IV) – SP Jazowsko

Wyróżnienie specjalne za wkład pracy i różnorodność zastosowania technik plastycznych:
Agata Sawina – kl. VI – SP Szczereż.

Drugi konkurs – literacki, pod hasłem „Moja Rodzina”, skierowany był
do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Zadanie uczestników polegało na
napisaniu pracy literackiej w formie eseju lub wiersza opisującej swoją rodzinę.
Wyniki:
kategoria esej
trzy równorzędne wyróżnienia:
Karolina Lizoń – kl. III c – Gimnazjum w Jazowsku
Klaudia Kozik – kl. III c – Gimnazjum w Jazowsku
Damian Majerski – kl. II b – Gimnazjum w Jazowsku
kategoria wiersz:
Ewa Świechowska – kl. III b – Gimnazjum w Jazowsku

W dniu 14 października w kościele parafialnym w Łącku odbyły się uroczyste
obchody Dnia Papieskiego. Zapoczątkowała je Msza Św. w intencji Rodzin.
Po niej zaś odbyło się wręczenie nagród
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dla uczestników konkursów plastycznego i literackiego, a także stypendium
ufundowanego przez TMZŁ dla zdolnej
młodzieży z Gimnazjum w Łącku.
Całość uroczystości zakończył koncert Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto z Łącka. Nie zabrakło w nim ukochanej przez Ojca Świętego Barki, a także
hymnu VI Światowych Dni Młodzieży na
Jasnej Górze z 1991 r., czyli Abba Ojcze.
Na zakończenie warto podkreślić, iż
w dobie dzisiejszych czasów rodzina nadal stanowi najwyższe dobro w kształtowaniu społeczeństw tego świata i jak
mówił Jan Paweł II: Rodzina jest dziedzictwem ludzkości, gdyż zgodnie z Bożym zamysłem właśnie dzięki niej ma
trwać na ziemi obecność człowieka.
W rodzinach chrześcijańskich, opartych
na sakramencie małżeństwa, wiara w cudowny sposób oświeca oblicze Chrystusa i promieniuje blaskiem prawdy, która napełnia światłem i radością rodzinne
wspólnoty żyjące zgodnie z Ewangelią.
(b.g.)
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Rok z Kubusiem Puchatkiem
Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku Filia w Jazowsku podjęła współpracę z Niepublicznym Przedszkolem Słowiczek w Jazowsku w celu organizacji zajęć czytelniczych dla dzieci przedszkolnych.
Z inicjatywą wspólnego działania wystąpiła pani dyrektor Niepublicznego Przedszkola Grażyna Słowik, która
przez 27 lat prowadziła bibliotekę w Jazowsku. Postanowiliśmy działać razem,
aby zapewnić dzieciom: prawidłowy rozwój i kształtowanie zainteresowań czytelniczych, rozbudzić umiejętności poszukiwań literackich, kształtować nawyk
czytania i zdobywania wiedzy, wzbudzać
zaciekawienie otaczającym światem poprzez dostarczanie wiedzy o nim, a także
by zapobiegać uzależnieniu od telewizji
i komputerów.
4 października 2012 r. na spotkaniu
inauguracyjnym w bibliotece w Jazowsku rozpoczęliśmy cykl spotkań czytelniczych pod nazwą „Rok z Kubusiem
12 Wiadomości łąckie

Puchatkiem”. Tematem pierwszych zajęć bibliotecznych były „Urodziny Kubusia Puchatka”, ponieważ właśnie
w październiku przypada rocznica
pierwszego wydania w Wielkiej Brytanii książki „Kubuś Puchatek” Alana Alexandra Milne’go. Dzieci zapoznały się
z biblioteką, z zasadami korzystania ze
zbiorów, wypożyczania książek. Wspólnie tworzyliśmy charakterystykę postaci czytając o przygodach przyjaciół ze
Stumilowego Lasu w opowiadaniach tj.:
„Urodzinowe ciasto”, „Niespodzianka”
i „Słodki Prezent”. Były zagadki, słodycze, poszukiwanie zagubionego ogonka
Kłapouchego i tworzenie jesiennych kartek urodzinowych dla naszego bohatera.
22 listopada 2012 r. wraz z panią Marią

Najduch udałam się do Przedszkola Słowiczek na kolejne zajęcia biblioteczne.
Zaplanowałyśmy temat „Puchatkowe
rozmowy o pogodzie”. Rozmawialiśmy
na temat pór roku, ich cech charakterystycznych, o zmienności pogody i czynnikach atmosferycznych. Dzieci utworzyły kolorowy pociąg z wagonikami pór
roku, śpiewały piosenki i tańczyły. Wysłuchały też opowieści o Kubusiowych
zmaganiach z wiatrem. Dzieci w grupach wykonały prace plastyczne „Cztery pory roku”, którymi zostało udekorowane przedszkole. Z niecierpliwością
czekamy na następne spotkanie (tym razem w Bibliotece), którego tematem będą
„Cudowne święta z Kubusiem Puchatkiem”.
Październik Listopad 2012
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Uroczystość ślubowania w Kiczni
Tradycyjnie, w październiku w Szkole Podstawowej w Kiczni dzieci klasy pierwszej składają ślubowanie. Jest to symboliczna chwila przyjęcia ich w poczet uczniów
szkoły. Najpierw pierwszaki przedstawiły program artystyczny przygotowany
wraz z wychowawczynią, który mówił o tym, że już są gotowi stać się pełnoprawnymi uczniami szkoły. Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor Danuta Potoniec. Życzyła dzieciom sukcesów w nauce i radości w zdobywaniu wiedzy.
Następnie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i rozpoczęto najbardziej
oczekiwany punkt programu, czyli pasowanie na ucznia. Pani Dyrektor dotykając
ramienia każdego dziecka dużym ołówkiem mówiła: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły
w Kiczni”. Fakt ten przypieczętowany został wręczeniem każdemu pasowanemu
uczniowi dyplomu oraz symbolicznych upominków od Rady Rodziców i uczniów
klas II i III. Po oficjalnej uroczystości dzieci udały się do swojej klasy, gdzie rodzice przygotowali im słodki poczęstunek.
Warto dodać, że oddział starszaków
w przedszkolu nosi imię Kubusia Puchatka.
Spotkania czytelnicze realizujemy
zgodnie z Planem Rozwoju Biblioteki,
który stworzyliśmy podczas warsztatów
w Lipnicy Górnej w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek.
Niepubliczne Przedszkole Słowiczek
w Jazowsku zapewnia: wychowanie,
kształcenie, opiekę w godzinach od 6.30
do 17.00, oraz warunki do harmonijnego rozwoju dziecka, obowiązkowe roczne
przygotowanie przedszkolne dla dzieci 5
i 6 letnich, realizację podstawy programowej wg wybranego przez nauczycieli
programu wychowania przedszkolnego,
ciekawe i atrakcyjne bezpłatne zajęcia dodatkowe, takie jak: język angielski, zajęcia
rytmiczno-taneczne, terapię logopedyczną, religię, gimnastykę korekcyjną.

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Dybiec

Katarzyna Gromala
Październik Listopad 2012
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MARIA GOLANKA

SPINKA DO CISZY

G

dy dzień przed wernisażem pojawiłam się z mężem w „Muzycznej Owczarni” w Jaworkach, była
okupowana przez grupę młodych ludzi.
Jedli gulasz. – Bar jest nieczynny, ale proszę wszystko zwiedzać – powiedział do
mnie młody człowiek. Mył naczynia, odwrócił się i obdarzył mnie zagęszczonym
uśmiechem, który pasował do fryzury
z dredów upiętych z tyłu głowy. – Szkoda, że nieczynne – marudziłam przechodząc obok dwóch panów. – Tak bardzo
chce nam się pić.
– Czego się pani napije? – zapytał mnie
jeden z nich. Rozpoznałam p. Wieńczysława Kołodzieja, właściciela „M. O.”.
– Lampkę wina poproszę i herbatę. –
Wino, którym dysponujemy nadaje się
tylko na gorąco, ale herbatę owszem, zaraz podam. – To ja poproszę małe piwo,
a dla męża herbatę – wydukałam zakłopotana, że przerwałam dyskusję.
– Zdzisiu, przynieś z mojego domu cytrynę – p. Wieńczysław zwrócił się do
pana, z którym rozmawiał. – Mam u siebie w pokoju na górze, zaraz przyniosę.
– Proszę się nie fatygować, może być bez
cytryny – odpowiedziałam zmieszana. –
Żaden kłopot, pójdę specjalnie dla pani
– odpowiedział p. Zdzisiu.
– Ale ja piję piwo – usprawiedliwiłam się.
– Piwo z cytryną – zawiesił głos. – Ciekawe, nigdy nie próbowałem.
Za moment dostaliśmy piwo i herbatę w dużym kubku. – Herbatą w kubku
uszczęśliwił pan mojego męża. – To dlatego, że ja też piję w kubku, powiedział
p. Wieńczysław.
– Jutro mamy wernisaż w Pijalni
w Szczawnicy. Zapraszamy. To II plener
studentów kierunku Grafika Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,
którzy są tutaj – powiedział pan Zdzisiu
14 Wiadomości łąckie

i odsłonił ręką przestrzeń z siedzącymi
za stołami młodymi ludźmi. Dowiedziałam się, że opiekunem grupy studentów
jest dr hab. Zdzisław Wiatr (prof. AJD).
Plener zorganizowano przy współpracy Stowarzyszenia Muzyczna Owczarnia z Rodziną Państwa Mańkowskich,
spadkobierców Adama hr. Stadnickiego – ostatniego właściciela Szczawnicy.
Jak co roku o tej porze owce setkami
wylewają się na połoniny ponad doliną w Jaworkach i zamieniają w potok obłych prostokątów. Gdy przemieszczają
się stadami po stokach gór, są
jak klocki rozsypane na trawie.
Nie sposób odgadnąć, które są
bohaterkami dzisiejszego pleneru. Stłoczone tuż przy kępie
drzew, patrzą w jeden punkt,
jak tłum słuchaczy ubranych
w jednakowe formy. Gdy któraś z nich zamyśla się na chwilę i nieruchomieje, przenosi się
natychmiast na pole jasnej pasteli na kartę szkicownika. Moment zamodlenia wystarcza na
uchwycenie w profilu półprzymkniętej
powieki. Z niepojętą wprost lekkością
zabiera ze sobą, na karton, miękkość
runa. Pojedyncze nitki wełny skupiają na
sobie uwagę mojej dłoni. Delikatnie zatapiam palce. Czuję szorstkość tłuszczu,
zapach futra, ciepło ciała. Owca płoszy
się i pociąga owczym pędem inne. Pies
głośnymi szczęknięciami wyhamowuje
prędkość owiec. Kierdel nagle przystaje. Na chwilę połonina odzyskuje ciszę.

Doznaję wrażenia pustki, jakby tutejsze
powietrze zmieniło swoją gęstość. Wiąże
się to z dźwiękiem dzwonków, wiatrem,
a za moment z jego brakiem.
Zdarza mi się to nie pierwszy raz. Cisza w górach ma wiele odmian i zależy
od stanu w jakim znajduje się moja dusza. Inaczej odbieram ją, gdy szukam
wspomnień z ostatniego pobytu. Bardziej zmysłowo, gdy to co się dzieje ze

mną, jest wyjątkowe i ma we mnie takie
pozostać na zawsze. Nieomylnie zapamiętuję to miejsce. Gdy wracam po czasie, robię kilka kroków i odnajduję mój
skrawek raju ze wspomnień, pole zagęszczonej wibracji przeżyć. Ciszę, która zaraz rozpłynie się i spłaszczy doznania.
Po tę chwilę będę gotowa powracać nie
raz. Wypełniać nią duszę. Dlatego teraz
staram się zapamiętać wrażenia. Wyostrzam zmysły. Odkładam w pamięci
podmuch wiatru, szum ptasich skrzydeł i próżnię ciszy. Wsłuchuję się w orkiestrę złożoną z samych dzwonków. Jej
rytm odmierza dzwon zawieszony u szyi
czerwonej krowy. Czasem przypomina
śpiewność. Za moment nadaje ton i stroi
melodię. Jest prowadzącym po metalicznych dźwiękach składających się na koncert z połoniny.
Czy wiecie, że tutaj, ponad doliną Jaworek, dzieje się czasem niespodziewane. Nagle rozwścieczony wiatr spływa
z gór. Zmienia świat w układankę z figur geometrycznych nie burząc przy
tym jego harmonii. Zatacza koła ponad
wierzchołkami drzew. Dzieli się i spada
tworząc wiry. Odbija się od ziemi. Podwija suknie drzew. Toczy koliście kurz
znad ścieżek. Gdy niespodziewanie
wszystko zastyga, a jednocześnie trwa
Październik Listopad 2012
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w ciągłym ruchu, świat jawi się jak prześwietlony smugą światła obraz namalowany na szkle. Wiruje, niebezpiecznie
podnosi góry, przesuwa na moment to co
stateczne. Nie trwa to na szczęście długo. W jednej chwili zatrzymane przez
chmury światło tworzy półkole i rozlewa się jakby padało z latarni stojącej na
połoninie. Powraca jasność i ład.
„– Świecie nasz, świecie nasz, daj nam
wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumu. Świecie nasz…” – śpiewam razem z Markiem
Grechutą i z minuty na minutę przestaję kontrolować swoje życie. Moje myśli
dostają skrzydeł. Przyjemnie kołyszą się
w ciszy. Ulatują powolnym rytmem pozbawionym celu.
– Czy też czujesz zapach wędzonego
oscypka? – wieczorem, po powrocie, niespodziewanie zapytam męża ściszonym
głosem, bojąc się strącić w myślach ciszę.
Przypomnę sobie psa odpoczywającego
podczas udoju owiec. Rozleniwionego
kota, którego łapy zgrabnie przedrabiając
zagarniały do siebie każdy promień słońca. Krowę z głową zawieszoną nad przepaścią nieba. Poruszała tylko żuchwą.
Jej rytm żucia wprawił mnie w zachwyt.
– Pamiętasz samochód, który podjechał pod bacówkę i zgrzytliwą pracą silnika zaburzył zgodność ciszy? – zapytam
męża. I kolejny raz, nie czekając na odpowiedź uniosę się nad górami i zatopię
we wspomnieniach przypiętych spinką
do ciszy, która czasem przemawiała do
mnie intensywniej niż tysiąc słów. Dopiero teraz pokuszę się zrozumieć podział świata. Wytłumaczyć z wielkomiejskiego gwaru. Podnieść z ulic smutne
marzenia wzniecane bez końca łuną
krzykliwych reklam o rozmiarach bankowych odsetek. Rozliczę ze szczęścia,
którego każdy może doznać wędrując od
Przełęczy Rozdziela przez dolinę Białej
Wody po „Muzyczną Owczarnię” w Jaworkach i piękniejącą Szczawnicę.
Październik Listopad 2012
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Wybory Zarządu Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Koło Nr 5 w Łącku
W dniu 10.10.2012 r. odbyły się wybory Zarządu P.Z.E.R. i I. w Łącku. Wybory odbyły się w „Restauracji pod Jabłonią” przy skromnym poczęstunku. Po odczytaniu
sprawozdania z działalności ustępującego zarządu, podjęto uchwałę, że głosowanie odbędzie się w sposób jawny. Ustępujący przewodniczący odczytał proponowany 6-osobowy zarząd, a z sali zgłoszono jeszcze 2 osoby. Na przewodniczącego
zebrania powołano p. Henryka Dybca, który poddał pod głosowanie zgłoszonych
kandydatów do zarządu. Większością głosów zostały wybrane następujące osoby:
Przewodniczący – Stefan Kozik (Łazy Brzyńskie)
Zastępca – Henryk Dybiec (Łącko)
Skarbnik – Anna Adamczyk (Łącko)
Sekretarz – Stanisława Tokarczyk (Łazy Brzyńskie)
Czł. – Maria Matusiewicz (Jazowsko)
Czł. – Stanisława Klimek (Zabrzeż)
Czł. – Józef Florek (Łącko)
Czł. – Krystyna Łagos (Łącko).

Pielgrzymka Związku
ERiI do Kalwarii
Zebrzydowskiej
W dniu 17 sierpnia 2012 r. grupa Emerytów, Rencistów i Inwalidów wybrała
się z pielgrzymką do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyjazd odbył się w intencji
wszystkich uczestników i ich rodzin,
o zdrowie, wzajemną miłość i zgodę.
Dróżki odprawił pan Adamczyk wraz
z synami, a ich piękny śpiew przyciągnął
innych, którzy przyłączyli się do wspólnej modlitwy i pielgrzymowania.
Związek ERiI z Łącka serdecznie dziękuje panu Adamczykowi i jego synom za
prowadzenie wspólnej modlitwy.

Zakończenie sezonu 2012 przez ERiI koło nr 5
w Łącku.
W dniu 14.10.2012 r., na zakończenie sezonu odbyła się wycieczka pod tytułem „Wesoły Autobus”.
Autokar wyruszył z Łącka o 7.00 godz. rano na trasę Nowy Sącz – Nawojowa – Krynica.
W Krynicy emeryci uczestniczyli we
Mszy Św., a potem wyruszyli zwiedzać
miasto. Wyjechali na Górę Parkową,
skąd oglądali panoramę Krynicy i przyległych miejscowości, mieli również
mały odpoczynek przy kawie i piwku.
Zjeżdżając wagonikiem w dół śpiewali
„Łącko, Łącko zielone ….”
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie pijalni
w Krynicy, a potem wyjazd
do Muszyny, ŻegiestowaZdroju, Piwnicznej, Starego
Sącza, a na koniec do Obidzy. W „Wesołym Autobusie” w trakcie całego przejazdu śpiewano dawne piosenki,
opowiadano dowcipy, było
bardzo wesoło.
Po przyjeździe na Obidzę
uczestnicy zostali przywitani muzyką, było pieczenie
kiełbasek, boczku oraz kaszanki oraz śpiew i tańce. Do
Emerytów, Rencistów przybył Wójt Gminy Łącko Janusz
Klag, który został przywitany
przez prezesa Stefana Kozika.
Na zabawie, która trwała do
późnego wieczora była również pani radna Maria Słowik
i radny Stanisław Jasiński.
16 Wiadomości łąckie

Prezes zarządu wraz z zastępcą i panią
sekretarz serdecznie dziękują państwu
Wójcikom, p. Jasińskiemu za pomoc,
orkiestrze za piękną muzykę i paniom
z Obidzy za wspaniałe ciasta.
Tak zakończył się sezon 2012 Emerytów i Rencistów koła nr 5 w Łącku.

Warto zaznaczyć, że od 19.08.2012 do
2.10.2012 r. grupa Emerytów i Rencistów
przebywała na 14-dniowym turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu.
Przewodniczący Stefan Kozik
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Protokół z rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego
„Cudze chwalicie… – gmina Łącko w obiektywie”
Łącko, 12.11.2012 r.
Komisja konkursowa w składzie:
1. Jerzy Cebula – fotograf, dziennikarz
2. Stanisław Śmierciak – fotograf,
dziennikarz
3. Józef Strączek – instruktor GOK
po obejrzeniu 76 prac nadesłanych przez
38 uczestników postanowiła przyznać
miejsca:
kategoria dzieci do lat 13
I miejsce: Piotr Łażeński (lat 8) ZSP
Czarny Potok za zdjęcie „Lipa jesienią”
II miejsce: Edyta Majerska (lat 9) SP Obidza za zdjęcie „Widok z gronika”
III miejsce: Piotr Świebodzki (lat 11) SP
Jazowsko za zdjęcia „Babie lato” i „Początek października”
Wyróżnienia: Dawid Babuśka (lat 10)
SP Jazowsko za zdjęcie „Leśny pajączek w Brzynie”, Sara Obrzud (lat 12) SP
Obidza za zdjęcie „Koperkówka. Niebo
przed burzą”

Kategoria dorośli powyżej
18 lat
I miejsce: Maria Słowik Obidza 289 –
Wielkie grzybobranie
Komisja podkreśliła wysoki poziom
nadesłanych prac, sugerując jednocześnie, aby uczestnicy zaglądali do albumów klasyków fotografii i zapoznawali
się z ich dorobkiem. Wyraziła jednocześnie podziękowanie dla Gminnego
Ośrodka Kultury w Łącku za organizację konkursu.

kategoria młodzież 14 - 18 lat
I miejsce: Stanisław Job (lat 14) ZSG Jazowsko za zdjęcia „Magia zimy”, „Śnieżne szczyty”
II miejsce: Paulina Gąsienica (lat 15)
ZSG Łącko za zdjęcie „Zabrzeż w jesiennym pejzażu”
III miejsce: Sebastian Lizoń (lat 14) ZSG
Jazowsko za zdjęcie „Przerwa na obiad”
Wyróżnienie specjalne Stanisława
Śmierciaka: Paweł Kurzeja (lat 14) ZSG
Zagorzyn „Piękno naszych sadów”
Październik Listopad 2012
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Mikołaj w Łącku
W dniu 6 grudnia na ulicach Łącka można było spotkać niecodziennego gościa.
Był to Św. Mikołaj, który w dniu swoich imienin obdarowywał wszystkich
napotkanych drobnymi upominkami,
słodyczami, ale zdarzały się również
ostrzegawcze rózgi. Poruszał się konnym zaprzęgiem.
Mikołaj odwiedził również Urząd
Gminy oraz wiele innych instytucji
i miejsc. Odwiedził również pensjonariuszy domu pomocy społecznej.
Spotkanie z Mikołajem dostarczało
tak dzieciom jak i dorosłym dużo uśmiechu i radości w ten mroźny, grudniowy
dzień.
(b.g.)
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Wystawa gołębi pocztowych
w Łącku
W dn. 1-2 grudnia w Remizie OSP w Łącku odbyła się 34 Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych PZHGP Okręgu Nowy Sącz.
W skład Komitetu Organizacyjnego wystawy weszli pasjonaci i hodowcy z oddziału gołkowicko-łąckiego: Marceli Franczyk, Jerzy Pomietło, Stanisław
Owsianka, Piotr Mężyk, Rafał Jagieła,
Michał Maśko oraz Stanisław Kunicki.
Na wystawie zaprezentowano ok. 400
szt. gołębi we wszystkich klasach, z których została również wybrana reprezentacja okręgu na 63. Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych w Sosnowcu.
Swoje okazy zaprezentowało 1450 hodowców z 16 oddziałów. W ciągu tych
dwóch dni przez progi wystawy przewinęło się ponad tysiąc pasjonatów i zwiedzających.
W niedzielne przedpołudnie odbyło się uroczyste wręczenie pucharów
i dyplomów dla najlepszych hodowców,
a wystawione gołębie oceniali sędziowie: Józef Wróbel i Mariusz Bobowicz.
Dwóch hodowców z Łącka: Jerzy Pomietło i Stanisław Kunicki zostali wyróżnieni Złotą Odznaką Związku Hodowców
Gołębi Pocztowych.
Październik Listopad 2012

Życzymy wszystkim hodowcom najwyższych trofeów, a ich podopiecznym
sukcesów podczas XXXII Olimpiady
i Mistrzostw Świata w Nitrze na Słowacji. Dobrych lotów!
(b.g.)
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KOMUNIKAT ORGANIZATORA
XIII ZLOTU TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

„MŁODZIEŻ Z CHRYSTUSEM W III TYSIĄCLECIU”
zorganizowanego 11 października 2012 r. w Maszkowicach

Organizatorem XIII Zlotu Turystyczno-Krajoznawczego był Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy.
W Zlocie wzięło udział 10 drużyn
10-osobowych wraz z opiekunami z następujących szkół: SP w Jazowsku, SP
w Łącku, SP w Szczereżu, SP w Zarzeczu,
SP w Maszkowicach, SP w Kadczy, SP
w Czarnym Potoku, Gimnazjum w Jazowsku i Gimnazjum w Łącku.
Honorowymi gośćmi XIII Zlotu byli:
przewodniczący Rady Gminy Pan Zdzisław Warzecha, sekretarz Gminy Łącko Pan Stanisław Piksa oraz sołtys wsi
Maszkowice Pan Jacek Ząbek .
Rozpoczęcie Zlotu odbyło się
o godz. 1100 przy Szkole Podstawowej

20 Wiadomości łąckie

w Maszkowicach. Gospodarze zaprosili uczestników do obejrzenia ciekawych
eksponatów w szkolnych Izbach Regionalnych. Była to prawdziwa lekcja historii, a rolę przewodnika pełnił dyrektor
szkoły, Pan Antoni Łazarz.
Następnie drużyny udały się na Górę
Zyndrama, gdzie znajduje się pamiątkowy obelisk i duży, drewniany krzyż. Modlitwę różańcową poprowadził ks. katecheta Marcin Duś.
Po smacznym posiłku grupy prezentowały swoje programy artystyczne. Występy (piosenki, skecze, kalambury) były

nagradzane gromkimi brawami. Turystyczny charakter spotkania podkreślało
płonące ognisko.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Gospodarzom – dyrektorowi Szkoły Podstawowej Panu Antoniemu
Łazarzowi oraz sołtysowi Panu Jackowi
Ząbek, a także przedstawicielom Urzędu Gminy, którzy zaszczycili Zlot swoją obecnością i obdarowali uczestników
okolicznościowymi upominkami.
Z poważaniem – organizatorzy
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Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Łącka na
Festiwalu Biegowym
W niedzielę 9 września członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Łącku reprezentowali naszą gminę na „Festiwalu Biegowym” Forum Ekonomicznego w Krynicy. Festiwal biegowy trwał od
piątku do niedzieli, w trakcie którego odbyło się kilkanaście różnego rodzaju biegów.
Na zakończenie w niedzielne przedpołudnie ruszył Koral Maraton oraz Biegi
Deptaka dla dzieci i młodzieży, w których uczestniczyli nasi zawodnicy.
Głównym celem zawodów była wspólna zabawa i integracja, jednak rywalizacja sportowa stała na wysokim poziomie, a nasi biegacze zajmowali czołowe
miejsca.

W kat. chłopców 11-12 lat Piotr Tomasiak zajął pierwsze miejsce, przybiegając
na metę z bardzo dużą przewagą nad pozostałymi zawodnikami. Dobrze spisała
się Agata Najduch, która zajęła III miejsce w kat. dziewcząt 13-14 lat. Weronika
Duszyńska w tej samej kategorii była V.
Również V miejsce w tym samym przedziale wiekowym w kat. chłopców zajął

ŚWIĄTECZNIE… NA WESOŁO
Jaka jest ulubiona kolęda świeżo upieczonych rodziców?
- Cicha noc.
Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed
pójściem spać, klękają przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich,
ile sił w płucach woła głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki,
modlę się o nowy odtwarzacz dvd...
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.
Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia jest.
Październik Listopad 2012

Wiktor Tomasiak, natomiast Krystian
Wnęk uzyskał VI lokatę.
Wszyscy uczestnicy po ukończeniu
biegu otrzymali pamiątkowe medale, zadowoleni z wyjazdu na Festiwal Biegowy już dziś zapowiedzieli udział w roku
następnym.

IKEA.
Choinka składana:
- Szkielet - 1 szt.,
- Gałązki - 46 szt.,
- Igły - 13543 szt.,
- Klej montażowy - 3 litry.

JM

nij się
Uśmiech

Przed świętami św. Mikołaj rozdaje prezenty na ulicy. Jasio
po otrzymaniu jednego z nich mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci za prezent.
- Głupstwo - odpowiada święty Mikołaj. - Nie masz mi za
co dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.

Wiadomości łąckie 21

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Sukcesy Gimnazjum z Zagorzyna w Małopolskiej
Gimnazjadzie w Unihokeju.
W rozegranych 20 listopada w Nowym Targu Mistrzostwach Małopolski w unihokeju drużyna
chłopców z Gimnazjum w Zagorzynie (Dyrektor – Barbara Legutko) wywalczyła tytuł mistrzowski.
W zawodach wystąpiło 8 zespołów z:
Nowego Sącza, Trzebini, Niedźwiedzia,
Ludźmierza, Zaborza, Krakowa, Michałowic i Zagorzyna. Byli to mistrzowie
swoich powiatów z całej Małopolski. Zawody odbyły się w ramach Małopolskiego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.
Zespół z Zagorzyna zwyciężył wszystkie spotkania pokonując w finale zespół
z Ludźmierza 5-1. Zawodnicy z Zagorzyna: Damian Mrówka, Jan Wąchała, Dominik Wąchała, Patryk Wysopal, Przemysław Baziak, Marcin Mirek, Robert
Dąbrowski, Dawid Wąchała, Dariusz
Najduch, Paweł Mąka, Grzegorz Wąchała i Sławomir Najduch. Chłopców przygotowali nauczyciele wf – Jan Dziedzina
i Grzegorz Legutko. Kolejnym etapem
będą mistrzostwa Polski w Elblągu.
Równie udanie walczyły dziewczyny
z tego Gimnazjum 23 listopada. Zawody
rozgrywane również w Nowym Targu
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w kategorii dziewcząt przyniosły taki
sam skład finału. Drużyna z Zagorzyna w składzie: Celina Zasadni, Małgorzata Lisowska, Sylwia Kurnyta, Dorota
Klag, Ewa Duda, Honorata Opyd, Karolina Czech, Edyta Gorczowska, Katarzyna Wąchała,
Gabriela Baziak,
Anna Skupińska,
Klaudia Wysopal – pod opieką Marty Chlipała, minimalnie
(jedną bramką)
uległa zespołowi z Ludźmierza
pokonując w drodze do finału drużyny z: Jadownik, Oświęcimia
i Starej Wsi, oraz
remisując z Trzebinią.

Warto dodać, że od kilku lat zespoły
z gimnazjum w Zagorzynie tak w kategorii chłopców jak i dziewczyn zajmują
miejsca na podium w Małopolskiej Gimnazjadzie w unihokeju.
Jan Dziedzina
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Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Mikołaj w Łącku

Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Gmina Łącko inwestorem na medal

W świecie sztuki

Seminarium sztuk walk i Budo Gala w Łącku

Górale łąccy ze Związku Podhalan oddział w Łącku na Jasnej Górze

XII Dzień Papieski w Łącku

Konkurs fotograficzny
I miejsce: Maria Słowik Obidza 289 – Wielkie grzybobranie

