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Wszyscy niecierpliwie już na nią czekamy... Przyjdź wiosno!!!
WIOSNA
Już śniegi stopniały,
Słonko lepiej grzeje,
Ptaszki przyleciały
Co się tutaj dzieje??
Zima już uchodzi
Za lasy i łąki,
A wiosna przychodzi
Śpiewają skowronki.
Krokiem wiosna zdąża
Polami ku chatom

A u gór podnóża
Ziemię wilży kwiatom.
Bo pączków i kwiatów tyle
Przecudną pachną wonią
A po nich siadają przeróżne motyle
Z uciechy po łące gonią.
Pszczółki ze swych uli
Z zimy bez roboty
Ze snu obudzone
Nie tracą ochoty.

Zapylają kwiatki
Jakie im popadnie
I kosmate łapki
W kielich kładą zgrabnie.
Dzieci rozbawione
Wybiegają z chaty
Nacieszyć się wiosną
I pozrywać kwiaty.
(r.1951)

St. Wąchała

PRZySŁOWIA
• Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla świata.
• Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa.
• Jak drozdy śpiewają na wierzchołkach drzew, wiosna wnet;
a jak między gałęziami, to jeszcze het.
• Kiedy żurawie wysoko latają, prędkiej się wiosny ludzie
spodziewają.
• Wczesne kaczki z żurawiami znaki wiosny i z ciepłami.
• W marcu jak w garncu.
• Kiedy w marcu plucha, to w maju posucha.
• Od 20 marca, słońce zagrzewa nawet starca.
• Na św. Grzegorza, idą śniegi do morza.

Podpisanie umów partnerskich gmin Łącko i Szob (Węgry)
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te są kontynuacją współpracy
zawartej w 2005 r. obejmującą
obszary kultury, sportu, edukacji, turystyki, ochrony środowiska, a także wymianę doświadczeń pomiędzy organami
samorządowymi oraz wspólne
opracowywanie projektów finansowych w ramach funduszy
Unii Europejskiej.

lutego delegacja z gminy
Łącko z wójtem Januszem
Klagiem na czele pojechała z wizytą do Szob na Węgrzech.
Spotkanie władz samorządowych
odbyło się w tamtejszym Urzędzie
Gminy, który w roku 2010 został w
całości wyremontowany i odnowiony z funduszy europejskich. Tam
był czas na rozmowę, zapoznanie
się ze specyfiką gminy, ale również
na wymianę doświadczeń.

Burmistrz Szob Istvan Szöke zaproponował również spacer po
Szob połączony ze zwiedzaniem
tamtejszego Muzeum, zabytkowego kościoła oraz ryneczku.
Po powrocie do urzędu, gdzie
oczekiwali już radni Szob,
miało miejsce uroczyste podpisanie umów partnerskich
pomiędzy gminami. Umowy

Umowa partnerska z gminą Petrovany (Słowacja)
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lutego w Urzędzie Gminy
w Łącku gościła delegacja
z gminy Petrovany na Słowacji.
Celem tej wizyty było podpisanie umów partnerskich. Jest to
również kontynuacja współpracy
zapoczątkowanej w 2004 r., mówiącej w wspólnym działaniu we
wszystkich najważniejszych sferach życia społecznego.
Ze strony gminy Petrovany umowy
podpisał Starosta Jan Lenko, zaś ze
strony gminy Łącko Wójt Gminy Janusz Klag i Przewodniczący
Rady Zdzisław Warzecha.
2
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To kolejna zaprzyjaźniona miejscowość, z której zespoły regionalne i
kapele rokrocznie uatrakcyjniają największe imprezy kulturalne, zaś w dziedzinie współpracy
międzyszkolnej partnerują Szkole
Podstawowej w Maszkowicach.
			
(b.g.)

Listopad Grudzień 2010
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Z życia parafii Łącko…
ks. Paweł Lewandowski

Kolędnicy misyjni
27 grudnia 2010 roku, w poniedziałek, domy naszych Parafian odwiedziły grupy kolędników misyjnych zanosząc do nich radość Bożego
Narodzenia. Zewnętrznym wyrazem
tej radości były wypowiadane życzenia i umieszczane na drzwiach błogosławieństwo: C + M + B (litery te
są skrótem błogosławieństwa zapisanego w języku łacińskim: Christus
mansionem benedicat, co możemy
przetłumaczyć: Niech Chrystus błogosławi temu domowi). Ofiary zebrane przez kolędników misyjnych
w całości zostały przekazane misjonarzom pracującym w Republice
Środkowoafrykańskiej,
Republice
Konga, Kamerunie, Ugandzie, Boliwii, Brazylii i Peru. Za wszelkie ofia-

ry na ten cel składamy Wam, drodzy
Parafianie, staropolskie: Bóg zapłać!
Słowa wdzięczności kierujemy także
do samych kolędników za ich trud
i poświęcenie swojego czasu na rzecz
potrzebujących z najuboższych zakątków świata!

Taizé 2010: Do zobaczenia
za rok w Berlinie!
W Rotterdamie dobiegło końca
33. Europejskie Spotkanie Młodych,
w którym wzięło udział ponad czterdziestu naszych Parafian. Wspólnota z Taizé zgromadziła w tym roku
blisko trzydzieści tysięcy młodych
osób. W ostatni dzień zgromadzenia,
zgodnie z tradycją, trwała modlitwa
w intencji pokoju na całym świecie.
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Przełożony wspólnoty z Taizé poinformował wszystkich, że w przyszłym
roku etapem pielgrzymki zaufania
przez ziemię będzie Berlin. „Za rok,
od 28 grudnia 2011 roku do 1 stycznia 2012 roku, odbędzie się następne spotkanie europejskie. Będzie ono
w mieście, w którym jeszcze nigdy nie
było takiego spotkania, a młodzi ludzie czekają tam na nas już od dawna. Zostaliśmy zaproszeni do Niemiec
przez wszystkie Kościoły. Zostaliśmy
zaproszeni do Niemiec przez wszystkie
Kościoły i przez burmistrza Berlina” –
mówił brat Alois.

Dzień życia konsekrowanego
W święto Ofiarowania Pańskiego
obchodzimy w Kościele Dzień Życia
Konsekrowanego. Trzeba tu przypomnieć nauczanie papieża Jana Pawła II,
który mówił o tym, że śluby zakonne –
w wymiarze świadectwa – są również
prorocką odpowiedzią na trzy główne
wyzwania i prowokacje świata. I tak
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„radosna praktyka doskonałej czystości”
jest bezpośrednią odpowiedzią na hedonistyczną kulturę, często sprowadzającą
płciowość do rangi zabawy, towaru lub
kultu. Profesja ewangelicznego ubóstwa,
połączonego z solidarnością i miłosierdziem, czyli życie pracowite, w prostocie,
umiarkowaniu i wyrzeczeniu oraz w zależności od przełożonych – jest czytelną
odpowiedzią na prowokacje materialistycznej żądzy posiadania, lekceważącej
słabszych i zasady społecznej sprawiedliwości. Ślub posłuszeństwa, czyli podporządkowanie przełożonym własnej woli,
jest skuteczną odpowiedzią na trzecie
wyzwanie świata, pojmującego wolność opacznie, oddzielając ją od prawdy
i norm moralnych (por. adhortacja apostolska „Vita consecrata”).
Naszym drogim Siostrom Służebniczkom Najświętszej Maryi Panny
Niepokalanie Poczętej wyrażamy wielką
wdzięczność za świadectwo wiary, nadziei i miłości; za wierność Chrystusowi
wyrażoną w ślubach czystości, ubóstwa

i posłuszeństwa. Dziękujemy za ukazywanie nam wszystkim, że życie oddane
w całej pełni Chrystusowi jest życiem
pięknym; że warto jest Chrystusowi
oddać siebie samego. Drogie Siostry,
życzymy Wam, abyście podejmowały
i wypełniały z wielką radością swoje
posłannictwo i swoje zadania; abyście
dalej, z woli Chrystusa, były solą ziemi
dla współczesnego świata. Szczęść Boże!

Dekanalne spotkanie
młodzieży
19 lutego 2011 roku, w Kamienicy,
odbyło się kolejne już spotkanie młodzieży całego naszego dekanatu z okazji wspomnienia św. Walentego. Dekanalne spotkanie młodych rozpoczęło
się o godz. 16.00. Najpierw młodzież
wzięła udział w uroczystej Mszy Świętej i wysłuchała okolicznościowego kazania, potem adorowała jeszcze przez
pewien czas Najświętszy Sakrament, by
na koniec przejść z kościoła do remizy

miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej
i przy dźwiękach kapeli „Whisky” bawić
się do godz. 21.30. Zamówione autokary rozwiozły następnie młodzież do poszczególnych parafii naszego dekanatu.
Święty Walenty, patron osób zakochanych, oddał życie za wiarę w Chrystusa
w roku 269. Ikonografia chrześcijańska
przedstawia świętego męczennika najczęściej w stroju kapłana, czasem biskupa, w momencie jak uzdrawia chłopca
z padaczki. Niewielu wie, że św. Walenty
odbiera cześć także jako patron osób
cierpiących na choroby nerwowe.

Opus Dei – ora et labora
ks. Paweł Lewandowski

P

owołanie do Opus Dei oznacza
zobowiązanie do kroczenia szczególną drogą miłowania Boga ponad wszystko i miłowania bliźniego ze
względu na Niego. Członkowie „Dzieła
Bożego” starają się zatem przemieniać
swoją pracę, życie rodzinne, relacje z innymi ludźmi w służbę Bogu, Kościołowi

i bliźnim. Rozpowszechniają oni jednocześnie radosne przesłanie, że Bóg powołuje każdego człowieka do świętości.
Osiągnąć ją można przepełniając swoje
codzienne życie modlitwą i pracą.

Świętość w życiu codziennym
Charakterystyczną cechą duchowości Opus Dei jest przekonanie, że chrześcijanin żyjący pośród spraw tego świata
jest powołany do świętości i apostolstwa
pozostając w świecie. Tak przedstawia tę
prawdę św. Josemaría Escrivá: „Każdy
niech pozostanie w takim stanie w jakim
został powołany – aby prowadzić każdego ku temu, by wypełniał swoje zadania
i obowiązki właściwe jego stanowi, jego
misji w Kościele i w społeczeństwie w sposób jak najbardziej doskonały” (Rozmowy
z Prałatem Escrivá, 16). Można powiedzieć, że chrześcijanie zostali umieszczeni w świecie, w danym miejscu i czasie po to, by właśnie tam nieść światło
Ewangelii. „Porzućcie mrzonki, fałszywe
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urojenia, złudzenia, to, co ja nazywam
mistyką gdybania – gdybym się nie ożenił, gdybym miał inny zawód, gdybym był
zdrowszy, gdybym był młody, gdybym był
stary! – a w zamian roztropnie trzymajcie się rzeczywistości bardziej materialnej
i bezpośredniej, bo właśnie tam jest Pan”
(Rozmowy z Prałatem Escrivá, 116).
„Właśnie tam” – oto jest miejsce każdego
człowieka w świecie, miejsce jego powołania. „Mój” świat, „moja” rodzina złożona z konkretnych osób, „moje” studia,
„moja” praca – wszystko to tworzy rzeczywistość daną przez Opatrzność Bożą
jako miejsce wypełniania chrześcijańskiego posłannictwa do świętości.

Dobrze pracować dla Boga
Praca nie jest karą, lecz zadaniem,
które Pan Bóg powierzył nam od pierwszych chwil. Człowiek został umieszczony w ogrodzie Eden, „aby uprawiał go
i doglądał” (Rdz 2,15). Praca jest zatem
elementem ludzkiej kondycji. ZałożyStyczeń Luty 2011
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ciel Opus Dei zachęcał chrześcijan nie
tylko do pracy, ale również do głębokiego jej umiłowania. „Pytałeś mnie, co
możesz ofiarować Bogu. – Nie muszę się
zastanawiać nad odpowiedzią: To samo,
co czynisz zawsze, ale lepiej wykonywane i ukoronowane miłością, która by cię
pobudzała do myślenia bardziej o Nim,
a mniej o sobie” (Bruzda, 495). Zdaniem
ks. Josemaríi każdy chrześcijanin powinien widzieć w pracy ogromną wartość,
ważny środek służący godności osoby
ludzkiej i społecznemu postępowi. Powinien traktować pracę jako zwyczajną drogę do osobistego zjednoczenia
z Chrystusem, poprzez naśladowanie
Jego ukrytego życia w Nazarecie, które
wypełnione było pracą i służbą innym.
Poprzez codzienne wykonywanie swoich
obowiązków chrześcijanin współpracuje z pełną miłości pracą Boga – dziełem
stworzenia i odkupienia świata. Św. Josemaría Escrivá wzywał chrześcijan do
tego, by uświęcali siebie i innych w pracy.
Aby tak się mogło stać należy dobrze, rzetelnie, uczciwie i kompetentnie wykonywać swoje obowiązki. „Nie da się uświęcić
pracy, która po ludzku rzecz biorąc jest
partaniną, ponieważ nie możemy ofiarować Bogu źle wykonanych zadań” (Bruzda, 493). Chrześcijanin jest zatem powołany do tego, by w pracy wykorzystywać
wszystkie swoje talenty i uzdolnienia, by
poprzez pracę czynić świat lepszym. Nie
tylko jednak „produkt” naszych czynności ma być doskonalszy pod względem
technicznym. Praca winna przemieniać
Styczeń Luty 2011

także samego człowieka, aby coraz bardziej promieniował on na otaczające go
środowisko blaskiem cnót chrześcijańskich. Codzienna praca umożliwia praktykowanie wielu cnót, chociażby troski
o innych, dbałości o porządek, punktualności, sprawiedliwości czy pokory.
Przede wszystkim jednak praca ukazuje
miłość poprzez służbę. Ksiądz Josemaría
tak o tym pisał: „Poświęcam się służbie,
przemienianiu całego mojego życia w narzędzie służby innym, z miłości do mego
Pana Jezusa” (To Chrystus przechodzi,
27). Każdy zatem chrześcijanin powinien
wykonywać swoją pracę tak, aby stawała
się ona prawdziwą służbą innym.

Motor każdego działania
Założyciel Opus Dei, św. Josemaría
Escrivá, wielokrotnie podkreślał, że w życiu chrześcijanina modlitwa jest ważniejsza od pracy. Mówił tak: „Modlitwa
jest fundamentem duchowego gmachu”
(Droga, 83) i jeszcze: „Działanie nic nie
jest warte bez modlitwy, a modlitwa nabiera wartości przez ofiarę” (Droga, 81).
Czym zatem jest modlitwa dla członków
„Dzieła Bożego”? Zdaniem księdza Josemaríi chrześcijanin, który nie praktykuje
modlitwy wewnętrznej nie zazna bliskości Boga; jego modlitwa jest bowiem
tylko pustym echem wypowiadanych
słów. Nasz święty tak upomina: „Powoli! – Uważaj, co mówisz, kto to mówi i do
kogo. – Bo to szybkie klepanie, bez zastanowienia się – to pusty hałas, łomotanie

w blachę. Więc powiem ci za św. Teresą, iż
choćbyś najdłużej poruszał wargami, nie
uważam tego za modlitwę” (Droga, 85).
I zaraz potem wyjaśnia co rozumie przez
modlitwę: „Piszesz do mnie: «Modlitwa
jest rozmową z Bogiem. Ale o czym?».
– O czym? O Nim, o tobie. O twoich radościach i smutkach, sukcesach i niepowodzeniach, o szlachetnych ambicjach,
o codziennych kłopotach… o twoich słabościach! Dziękczynienia i prośby. Miłość
i skrucha. Jednym słowem, poznać Boga
i poznać siebie: «być razem!»” (Droga,
91). A zatem modlitwa to nie coś drugorzędnego, to źródło i motor naszego
działania. Byłoby niemożliwe przemienić
codzienne obowiązki i zajęcia w okazję
do rozmowy z Bogiem bez poświęcenia części czasu wyłącznie Panu Bogu.
Aby żyć w Jego obecności potrzebne są
sakramenty oraz pewien określony czas,
przeznaczony na codzienną modlitwę.
Dlatego św. Josemaría Escrivá tak często
podkreślał wielką wagę Mszy Świętej,
lektury Ewangelii oraz osobistej modlitwy. „«Nie samym chlebem żyje człowiek,
ale każdym słowem, które pochodzi z ust
Bożych» – powiedział Pan. Chleb i Słowo!
– Hostia i modlitwa. Bez tego nie będziesz
żył życiem nadprzyrodzonym” (Droga,
87). Czas poświęcony tylko na osobisty
kontakt z Bogiem – czas nie będący jedynie odizolowanymi chwilami czy religijnymi przerywnikami w światowym
życiu – umożliwia przekształcenie pracy,
odpoczynku i całego życia w formy okazania Bogu miłości w przyjaźni, w której
pragnie się wszystko dzielić z Przyjacielem. Duchowość Opus Dei zakłada, że
wszystko, co uszlachetnia człowieka –
cała jego praca, wszystkie kontakty z innymi ludźmi – może być przemienione
w modlitwę. Dlatego też całe „życie chrześcijańskie powinno być jedną, nieustanną
modlitwą, dokładaniem wszelkich starań,
aby żyć w obecności Boga od rana do wieczora i od wieczora do rana” (To Chrystus
przechodzi, 116).
Źródła:
Św. Josemaría Escrivá, Bruzda, Katowice – Ząbki 2005.
Św. Josemaría Escrivá, Droga, Katowice – Ząbki 2005.
Św. Josemaría Escrivá, Rozmowy
z Prałatem Escrivá, Katowice 1994.
Św. Josemaría Escrivá, To Chrystus
przechodzi, Katowice 1992.
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Drogi w gminie Łącko
Opr. Wojciech Lizoń
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Placówka Terenowa w Nowym Sączu
ul. Młyńska 8, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 440-73-03 do 7, fax. (18) 440-72-98
www.krus.gov.pl, e-mail: nowysacz@krus.gov.pl

KOMUNIKAT
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego Placówka Terenowa w Nowym Sączu zwraca się z prośbą o rozpropagowanie Konkursu Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne.
„Rozpoczęła się IX edycja Konkursu
na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Konkurs ten ma charakter ogólnokrajowy, przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
Jego celem jest promocja zasad ochrony
zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Etap regionalny obejmuje zasięgiem
obszar działania Placówek Terenowych
KRUS w Nowym Sączu, Nowym Targu, Limanowej, Gorlicach i Zakopanem
– liczba uczestników tego etapu jest
nieograniczona. Powołane Regionalne Komisje będą oceniać zgłoszone do
Konkursu gospodarstwa po przez ich
wizytację i opis w arkuszu oceny gospodarstwa.
Zgłoszenia uczestników do etapu
regionalnego należy kierować do PT
KRUS w terminie do 15 marca 2011 r.
Wnioski oraz szczegółowe informacje
będą udzielone każdemu zainteresowanemu przez PT KRUS jak również są
dostępne na stronie internetowej www.
krus.gov.pl.

W trzecim etapie ogólnokrajowym Centralna Komisja Konkursowa w oparciu
o otrzymaną dokumentację oceny gospodarstw i wizytacje 16. gospodarstw
zwycięzców Konkursów wojewódzkich
wyłania najbezpieczniejsze gospodarstwa w kraju”
W edycji Regionalnej Konkursu
na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
w roku 2010 wzięło udział 13 gospodarstw. W tym gospodarstwo sadowniczo-agroturystyczne z terenu Gminy
Łącko Państwa Grażyny i Andrzeja
Rusnak – Czerniec 81. Gospodarstwo
to zostało uhonorowane wyróżnieniem.

Najbezpieczniejsze
gospodarstwa rolne
w 2010 r. uhonorowane
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego od 2003 roku prowadzi we
współpracy z Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości
Rolnych oraz Państwową Inspekcją Pracy, ogólnokrajowy konkurs: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. O skuteczności popularyzacji w tej sposób „Zasad
ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” świadczy liczba uczestników konkursu. W kategorii gospo-

Organizatorzy:
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi,
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego,
– Państwowa Inspekcja Pracy,
– Inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.
Dla laureatów poszczególnych etapów eliminacyjnych Konkursu przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia.
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Rozdanie nagród w siedzibie KRUS
w Nowym Sączu
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darstw indywidualnych wzięło w nim
udział już ponad 10 tys. gospodarstw,
w tym 1101 w tegorocznej edycji.
Zwycięzca krajowych eliminacji
w tej kategorii otrzymuje główną nagrodę Prezesa Kasy. W tym roku był
nią ciągnik F-4 6258 „Farmer” z Sokółki, który zdobyli Państwo Małgorzata
i Wojciech Musiałowie z Niecieczy
w woj. małopolskim. Gospodarstwo to
także zajęło I miejsce w eliminacjach
wojewódzkich.
Z finalistami konkursu spotkali się
na gali zorganizowanej 25 września
2010r podczas AGRO SHOW w Bednarach: organizatorzy, patronowie
i fundatorzy nagród. Podsumowując
wyniki Prezes Kasy, Henryk Smolarz,
powiedział, że rosnący z roku na rok
poziom rywalizacji sprawia, że coraz
trudniejsza staje się ocena uczestników
konkursu i podział nagród. Gospodar-

stwa wizytowane w ramach konkursu
są prowadzone nowocześnie, estetyczne i wzorowo pod względem bhp.
W uznaniu bardzo wysokiego poziomu laureatów tegorocznej edycji, Kasa
przyznała 6 dodatkowych wyróżnień
specjalnych. Relacja z Gali i lista zwycięzców są dostępne na stronie www.
krus.gov.pl.
Miło nam poinformować, że do
eliminacji regionalnych przeprowadzanych na terenie czterech powiatów: nowotarskiego, limanowskiego,
nowosądeckiego i gorlickiego do VIII
Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne” przystąpiło 13 gospodarstw. Wśród nich były gospodarstwa
hodowlane, sadownicze oraz ogólnoużytkowe.
Zakończenie pierwszego etapu odbyło się w siedzibie PT KRUS Nowy Sącz
09.06.2010 r.

Wytypowano 3 najbezpieczniejsze gospodarstwa kierując je do eliminacji wojewódzkich:
I miejsce – Maria i Stanisław Rychtarczyk, zam. 34-406 Leśnica-Groń Kobylarzówka 79
II miejsce – Zofia i Antoni Szlaga, zam.
34-734 Kasinka Mała 46
II miejsce – Sławomir Pala, zam.
34-625 Skrzydlna 266
Fundatorami nagród dla rolników byli:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT Nowy Sącz, Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Nowym Sączu oraz
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Nawojowej.
Wszystkim uczestnikom konkursu
dziękujemy i zapraszamy kolejne gospodarstwa do udziału w bieżącej już IX
edycji Konkursu na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

SPOTKANIE
SADOWNIKÓW

D

nia 04.02.2011 r dzięki uprzejmości ks. Prałata J. Trzópka,
w Domu Katechetycznym
w Łącku, odbyło się spotkanie informacyjne dla właścicieli gospodarstw rolnych i sadowniczych. Organizatorami
spotkania był Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Nawojowej przy
współpracy z firmą Greenland Technologia EM. Pierwsza część zebrania,
prowadzona przez p. Romana Potońca
z ODR, przybliżała aktualne możliwości
korzystania z funduszy unijnych. Firma Greenland, reprezentowana przez
p. Akiko Miwę i p. Sebastiana Surzyna,
zaprezentowała możliwości stosowania Efektywnych Mikroorganizmów
w gospodarstwach oraz w innych dziedzinach życia. Objaśniono, że EM to
kompozycja kultur bakterii i drożdży
przyspieszająca biologiczną regenerację oraz w sposób naturalny wpływająca
m.in. na żyzność gleby, odporność zwierząt i roślin, umożliwiająca zwalczanie
chorób czy szkodników. Jak pokazała
Styczeń Luty 2011

prezentacja EM są nie tylko nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska, lecz
wręcz niezbędne do ich prawidłowego
funkcjonowania. Ponieważ na sali obec-

ni byli głównie sadownicy poruszono
temat stosowania preparatów w sadach
ekologicznych.
J.Klimek
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Konferencja Pszczelarzy
W Łącku miejscowe Koło Pszczelarzy
zorganizowało konferencję poświęconą
problemom związanym z prowadzeniem
pasiek pszczelich. Oprócz miejscowych
pszczelarzy przybyli zaproszeni goście,
wśród nich: Urszula Nowogórska – zastępca przewodniczącego Sejmiku Małopolskiego w ubiegłej kadencji, Albert Dziura – pracownik Ministerstwa Rolnictwa
w Warszawie, Marcin Horyń – kierownik
Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Łukasz Jawny – kierownik biura Czesława Siekierskiego w Krakowie, Stanisław
Kowalczyk – prezes Karpackiego Związku Pszczelarzy w Nowym Sączu, Narcyz
Kędziora – kierownik biura Karpackiego
Związku Pszczelarzy, Czesław Jung – ze
stowarzyszenia pszczelarzy Polanka.
Po przywitaniu gości oraz miejscowych pszczelarzy przez prezesa Koła Stanisława Myjaka i krótkim wprowadzeniu,
zaproszone osoby wygłosiły prelekcje.
I tak: Stanisław Kowalczyk przedstawił
obecny stan jakości pasiek w okręgu Karpackiego Związku Pszczelarzy, zaś Narcyz
Kędziora poinformował o możliwościach
dofinansowania pasiek. Urszula Nowogórska przedstawiła działania podejmowane
w celu wdrożenia projektu mającego za zadanie wcielenie skutecznych przedsięwzięć

na rzecz wprowadzenia bezpośrednich
dopłat dla pszczelarstwa. Albert Dziura
oraz Marcin Horyń przedstawili program
„Rozwoju Obszarów Wiejskich” który jest
podstawowym instrumentem wsparcia
przekształceń strukturalnych, ekonomicznych i społecznych w rolnictwie, w przetwórstwie produktów rolnych w nowym

okresie programowania, finansowanym
z udziałem środków Unii Europejskiej.
Na koniec konferencji Czesław Jung,
znakomity znawca pszczelarstwa, autor
wielu publikacji, wygłosił wykład na temat ekologicznego prowadzenia pasieki.
Stanisław Myjak

ŁĄCKI AKCENT na

GRÜNE WOCHE 2011
Każdego roku końcem stycznia odbywają się w Berlinie Międzynarodowe
Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa „Grüne Woche”
(„Zielony Tydzień”). Skupiają one ok.
1,5 tys. wystawców całego świata.
Tegoroczne targi odbywały się pod
hasłem „Polska schmeckt” („Polska smakuje”). Nasz kraj był partnerem współorganizującym tegoroczną imprezę.
Ceremonia otwarcia odbyła się
w prawdziwie polskiej atmosferze. Na
stołach gościły polskie specjały regionalne i tradycyjne. Specjalnie przygotowany
10 WIADOMOŚCI ŁĄCKIE

na tę okoliczność program artystyczny,
zatytułowany „Rock Loves Chopin”, organizatorzy określili jako „niezwykłą podróż śladami geniuszu muzycznego”.
Spośród wielu stoisk z Polski, nasz
region prezentowała „Tłocznia Maurer”.
Razem z Krzysztofem Maurerem na tle piramidy ułożonej z „jabłek łąckich” demonstrowaliśmy proces tłoczenia soku. Cieszyło się to ogromnym zainteresowaniem
zwiedzających. Wiele osób, które próbowały soki wyraziło opinię, że na rynku niemieckim wciąż brakuje takich naturalnych,
zdrowych i smacznych napojów.
Styczeń Luty 2011
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Nasze stoisko odwiedziło wiele znanych osób m.in. Wiceminister Spraw
Zagranicznych Niemiec pani Cornelia
Pieper, Minister Rolnictwa Polski pan
Marek Sawicki, Marszałek Małopolski
pan Wojciech Kozak i inni.
Tegoroczne targi odwiedziło ok.
415 tys. osób. Wielu z tych, którzy mieli
okazję zapoznać się na naszym stoisku
z produktami na regionu, deklarowało
spędzenie swojego urlopu w Małopolsce.
Wróciliśmy z Berlina z przekonaniem, że każda promocja przynosi efekty
w postaci zaistnienia regionu i jego produktów w świadomości Europejczyków.
Józef Piksa

Styczeń Luty 2011
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Fundacja Rozwoju Gminy Łącko

funduje stypendia
22 grudnia 2010 roku o godz. 15:30
w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku
odbyło się wręczenie stypendiów. Wręczenia dokonali Prezes Fundacji Marek Rychlec, Wiceprezes Tadeusz Bugański oraz
Fundator Fundacji Franciszek Młynarczyk.
Stypendium przyznawane jest dzieciom i młodzieży uczącej się, która:
• Jest zameldowana na terenie Gminy
Łącko,
• Znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
• Wyróżnia się szczególnymi uzdolnieniami,
• Posiada średnią ocen przynajmniej
5,0 (student pow. 4,5)
• Cieszy się nienaganną opinią dotyczącą zachowania i postawy moralnej,
• Złoży wniosek o przyznanie stypendium.
Do Fundacji Rozwoju Gminy Łącko
wpłynęło 15 wniosków. Po wnikliwej
analizie złożonych wniosków Zarząd
Fundacji postanowił przydzielić stypendia następującym osobom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ponadto Fundacja Rozwoju Gminy
Łącko dzięki współpracy z Bankiem
Żywności w Krakowie w ramach Programu „Dostarczenie żywności dla
najuboższej ludności Unii Europejskiej ” dostarcza artykuły spożywcze
najuboższym mieszkańcom Gminy
Łącko. W 2010 roku Programem objęto 500 osób.
Fundacja Rozwoju Gminy Łącko
posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i dlatego można ją wspierać
między innymi poprzez przekazanie
1% podatku przy wypełnianiu formularza PIT.

Pieniądze dla Fundacji można
przekazać wpisując we właściwe pola
(nazwa oraz nr KRS) poniższe dane:
– Fundacja Rozwoju Gminy Łącko
– 0000248653
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona
przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).
Za okazane w ten sposób dobre serce nic się nie traci a można pomóc wielu
młodym ludziom.
gok

Florek Iwona, zam. Obidza
Gancarczyk Urszula, zam. Kicznia
Gromala Dorota, zam. Kicznia
Pyrdoł Natalia, zam. Maszkowice
Dulak Katarzyna, zam. Brzyna
Banach Ewa, zam. Łącko
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XXI Gminny Przegląd Grup Kolędniczych w Łącku
W dniu 5 stycznia b.r. w Domu Katechetycznym odbył się XXI Gminny
Przegląd Grup Kolędniczych. Ta impreza o wieloletniej już tradycji ma na celu
kultywowanie rodzimych obrzędów tradycyjnego kolędowania.
Komisja w składzie:
Magdalena Kroh – etnograf
Benedykt Kafel – etnograf
Aleksander Smaga – muzyk
po obejrzeniu 6 grup kolędniczych
postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:
– kategoria dziecięca:
I miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 300 zł – „Herody” Samorządowe Przedszkole w Jazowsku
II miejsce i nagroda pieniężna
w wysokości 250 zł – „Nowolecięta” SP
w Obidzy
II miejsce i nagroda pieniężna
w wysokości 200 zł – „Z turoniem” ZSP
w Czarnym Potoku
Wyróżnienie i nagroda pieniężna
w wysokości 200 zł – za podjęcie bożonarodzeniowej tematyki dla grupy „Herody” z SP w Łącku
– kategoria młodzieżowa:
I miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 300 zł – „Z turoniem” z ZSG
w Jazowsku
– kategoria dorosła:
I miejsce i nagroda pieniężna w wysokości 300 zł – „Herody” z Zespołu Regionalnego „Górale Łąccy”
Jury zakwalifikowało na VII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych
„Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie
grupę kolędniczą „Herody” z Zespołu
Regionalnego „Górale Łąccy”.
Wszystkie grupy otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.
Jury zadecydowało również o przyznaniu indywidualnych nagród rzeczowych dla:
Oskara Gąsienicy za rolę Heroda
– grupa „Herody” z Zespołu Regionalnego „Górale Łąccy” – nagroda ufundowana przez GOK w Łącku
Szymona Owsianki za rolę Heroda
i Kamila Majerskiego za rolę Hetmana
Styczeń Luty 2011
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– obaj z grupy Herody z Przedszkola
Samorządowego w Jazowsku – nagrody
ufundowane przez Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Dziedzinę.
Jury wyraziło podziękowanie
wszystkim opiekunom za przygotowanie grup do udziału w przeglądzie,
a także organizatorowi za sprawne przeprowadzenie imprezy.
Nagrody dla wszystkich uczestników konkursu wręczyli Wójt Gminy
Łącko Janusz Klag wraz z zastępcą Tadeuszem Zarembą oraz Przewodniczącym
Rady Zdzisławem Warzechą.

Wójt Gminy Janusz Klag zabierając
głos na zakończenie imprezy, pogratulował wszystkim uczestnikom zaangażowania oraz wspaniałych występów, zaś
nauczycielom i opiekunom podziękował
za wkład pracy. 			
(b.g.)

Dalszy ciąg
sukcesów

„Herodów”
z Łącka
„Herody” - grupa kolędnicza „Górali Łąckich” zdobyła III
miejsce na Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych „Sądeckie Kolędowanie” w Mystkowie.
Komisja artystyczna w składzie: Józef
Bartusiak - muzyk, mgr Benedykt Kafel
- etnograf, dr Stanisław Węglarz - etnolog - przewodniczący komisji, oceniała
wyraz artystyczny programów, dbałość
o detale, a przede wszystkim wierne
odtworzenie obrzędów kolędniczych.
Nasi kolędnicy oprócz pamiątkowego
dyplomu i nagrody pieniężnej otrzymali kwalifikację na Ogólnopolski
Przegląd Grup Kolędniczych w ramach „Góralskiego Karnawału” w Bukowinie Tatrzańskiej.		
			

14 WIADOMOŚCI ŁĄCKIE

(b.g.)

Styczeń Luty 2011

GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY ŁĄCKO

XIX FINAŁ WOŚP W ŁĄCKU
Ubiegłoroczny rekord pobity!!!!
16 608,28 zł - to kwota jaką udało się
zebrać w trakcie XIX Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łącku.
W trakcie XIX Finału WOŚP
w Łącku na scenie w łąckim Rynku zaprezentowali się wokaliści z ZSG w Zagorzynie – Mateusz Domek i Katarzyna Szczepaniak oraz z ZSG w Łącku
– Paulina Wąchała i Marcin Wnęk. Nie
zabrakło również koncertu w wykonaniu Orkiestry Dętej im. Tadeusza Moryto, zatańczyli Górale Łąccy, zagrała
kapela „Małe Łącko”, wystąpiły dzieci
z ZSP w Kadczy w specjalnym świątecznym programie oraz dzieci z SP
w Zarzeczu w repertuarze kolędowym.
Nie lada atrakcją okazała się również
prezentacja szopki kukiełkowej w wykonaniu Stanisława Kozika z Brzyny.
Finałowe granie w ramach tegorocznej
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
zakończył koncert kapeli Jare Zytko.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
mieszkańcom gminy Łącko, którzy tak
ofiarnie wsparli tegoroczny XIX już Finał
WOŚP, w trakcie którego zbieraliśmy pieniądze na leczenie dzieci ze schorzeniami
urologicznymi i nefrologicznymi.
Do puszek kwestarskich udało się
zebrać 12 823,28 zł, loteria przyniosła
825 zł, zaś licytacje aż 2960 zł. To naprawdę piękna kwota, która świadczy
o wielkim sercu wszystkich ofiarodawców. Jeszcze raz dziękujemy.

Darczyńcy XIX Finału WOŚP
w Łącku
-

Starostwo Powiatu Nowosądeckiego
Urząd Gminy w Łącku
Salon Fryzjerski „Katarzynka” – Zofia i Aleksander Grelowie
Owoc Łącki
Owopol (stacja paliw) – Rusnarczyk&Koza
Cukiernia u Gromali – Katarzyna
i Adam Gromalowie
Solarium, Salon Fryzjerski – Agata
i Jakub Liszkowscy
Salon Kosmetyczny „Venus” –
Agnieszka Chlipała
FHU „Volt” – Izabela i Stanisław
Piksińscy
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Łąckiej
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-

kapela Ciupaga
Józef Tokarz
Kazimierz Biel
Barbara Szczodrowska
Kinga Ogórek
Jan Dziedzina
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
Restauracja pod Jabłonią
Pizzeria&Pub
–
Małgorzata
i Krzysztof Kurzejowie
Sklep Patryk – Katarzyna Farganus
Łącki Bank Spółdzielczy
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Koncert Kolęd
w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego w Łącku
18 stycznia w Sali Gminnego Ośrodka
Kultury w Łącku odbył się Koncert Kolęd
w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego w Łącku. Sala wypełniona była po
brzegi, tak trochę zdenerwowanymi wokalistami, gdyż dla niektórych z nich był to
pierwszy publiczny występ, jak i dumnymi
rodzicami, dziadkami, ciociami, wujkami...
W wykonaniu młodych artystów usłyszeć można było najpiękniejsze polskie
kolędy i pastorałki, wykonywane tak indywidualnie jak i zespołowo. Każdy występ
nagradzany był gromkimi owacjami. Całość koncertu zakończyło wspólne chóralne
wykonanie przez wszystkich uczestników
kolędy Pójdźmy wszyscy do stajenki... z towarzyszeniem młodych instrumentalistów.
					
		
(b.g.)
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WAlNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WyBORCZE
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku
W dniu 29.01.2010r w remizie OSP odbyło się
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku. Podczas zebrania
wybrano nowy Zarząd w skład którego weszli następujący druhowie:
Prezes – Jan Mrówka
Naczelnik Wiceprezes – Tomasz Pasiud
Wiceprezes – Tadeusz Zbozień
Zastępca Naczelnika – Marcin Gondek
Skarbnik – Rafał Gromala
Sekretarz – Jacek Baziak
Gospodarz – Ryszard Kozicki
Członek- kronikarz – Marek Duda
Członek – Paweł Dybiec
komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Paweł Trembecki
Członek – Andrzej Duda
Członek – Robert Linder
Delegaci na Zjazd Gminny OSP:
Andrzej Rozmus
Jan Mrówka
Tomasz Pasiud
Paweł Dybiec
Adam Gromala
Tadeusz Zbozień

Desygnowani do Zarządu Gminnego OSP:
Andrzej Rozmus
Tomasz Pasiud
Paweł Dybiec
W trakcie zebrania druhowie z jednostki w Nowej
Lubovni złożyli podziękowania na ręce ustępującego
Zarządu za pomoc w trakcie powodzi, jaka nawiedziła
ich gminę w minionym 2010 r. przekazując okolicznościowy list oraz pamiątkowy zegar.
J.M.
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Protokół
z rozstrzygnięcia XII Międzyszkolnego Konkursu
Młodych Wokalistów i Instrumentalistów
Łącko, dn. 28.02.2011 r.
Komisja konkursowa w składzie:
Władysław Michalik
Mariusz Gorczowski
Leszek Moryto
po przesłuchaniu 11 instrumentalistów
i 68 wokalistów postanowiła przyznać
następujące miejsca i wyróżnienia:
Instrumentaliści
kategoria I – do lat 10
I miejsce – Miłosz Haza (Kadcza)
II miejsce – Maria Klag (Kadcza)
III miejsce – Karolina Mastalerz (Kadcza)
kategoria II – 11-13 lat
I miejsce – Weronika Tomera (Zarzecze)
II miejsce – Kinga Kurnyta (Zarzecze)
III miejsce – Magdalena Kurnyta (Zarzecze)
Wyróżnienia: zespoły instrumentalne
z SP w Zabrzeży, SP w Kiczni i SP
w Maszkowicach.
Wokaliści
kategoria I - do lat 10
I miejsce – Mateusz Domek (Zagorzyn)
II miejsce – Karolina Juras (Czarny Potok),
Aneta Talarczyk (Kadcza)
III miejsce – Sara Bieryt (Jazowsko)
Wyróżnienie – Patrycja Pogwizd (Zabrzeż)
kategoria II – od 11 – 13 lat
I miejsce – Emilia Rucińska (Zagorzyn)
II miejsce – Weronika Krajewski (Zagorzyn),
Magdalena Talar (Maszkowice)
III miejsce – Marta Pierzchała (Kadcza),
Paulina Wójcik (Obidza)
Wyróżnienie – Dominika Majerska (Jazowsko), Joanna Potoniec (Maszkowice)
kategoria III – od 14 – 16 lat
I miejsce – Katarzyna Szczepaniak (Zagorzyn),
Iwona Gałysa (Łącko)
II miejsce – Rafał Talarczyk (Jazowsko),
Urszula Magdziarczyk (Łącko)
III miejsce – Edyta Klimek (Jazowsko),
Małgorzata Madziar (Jazowsko),
Marcin Wnęk (Łącko)
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez GOK w Łącku. Komisja podkreśliła wysoki poziom wykonawców, dziękując nauczycielom za przygotowanie
dzieci do konkursu i Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łącku za organizację.
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W

itamy na naszych łamach Fr anciszk a
Opyda, dla którego
największą pasją jest tworzenie
poezji.
Franciszek Opyd urodził się
w 1953 r. w Łącku, mieszkał
w Maszkowicach i tam też
ukończył Szkołę Podstawową
w r.1968. Jego przygoda z poezją zaczęła się w szkole średniej, a uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr
1 w Nowym Sączu. Wtedy to
nauczycielka języka polskiego
p. Koszmydel zadała zadanie
domowe na temat „Terror i wyzwolenie mojej miejscowości”,

a Franciszek napisał tę pracę...
wierszem. Co ciekawsze, okazało
się, że w dniu sprawdzania zadań
domowych zapomniał zeszytu
i całą pracę powiedział z pamięci.
Otrzymał za nią ocenę bardzo dobrą. Problem powstał, gdy nauczycielka poprosiła o zeszyt, chcąc
wpisać stopień i zobaczyła, że niestety nie ma tam przed chwilą wypowiedzianej bezbłędnie historii
o wyzwoleniu Maszkowic. Za to
niefortunne oszustwo nauczyciela
groziła niestety ocena niedostateczna... Na szczęście pani Koszmydel okazała się wyrozumiałym
pedagogiem i wspierała Franciszka
w jego twórczej drodze.

W latach 70-tych Franciszek
Opyd wyjechał na Śląsk, tam
mieszka po dziś dzień i pracuje
jako kierowca. Nie zapomniał
o swojej pasji, cały czas pisze,
a wiele jego utworów opiewa
uroki Ziemi Łąckiej.
Swoją twórczość prezentował
w trakcie spotkania z dziećmi
w Szkole Podstawowej w Maszkowicach
zorganizowanego
przez panią Teresę Matusiewicz-Łazarz pt. „Spotkanie
z człowiekiem, dla którego poezja jest całym życiem....”.
(b.g.)

ŁĄCkI EDEN
GDY Z KOŚCIELNEJ WIEŻY, DZWONY WYDZWANIAJĄ,
GOŚCIE JAK NALEŻY, TUTAJ PRZYBYWAJĄ
SPRAGNIENI FOLKLORU I PRZYKŁADÓW PRAWYCH
CHCĄ DOTRZEĆ DO WZORÓW, PRAWDZIWEJ ZABAWY.
TU ŁĄCKA MUZYKA, ŚPIEW I TAŃCOWANIE,
ZA SERCE CIĘ CHWYTA, BĄDŹ W NIM POZOSTANIE
TA ŁĄCKA KULTURA, ZAWSZE MOŻE SZKOLIĆ,
BĄDŹ JAK RZADKO KTÓRA, NAMIĘTNOŚĆ WYZWOLI.
TALENTY ODKRYJE W GOŚCIACH SPOSĘPNIAŁYCH,
TUTAJ SMUTKI CZYJEŚ, FINAŁ BĘDĄ MIAŁY,
PIĘKNE TAŃCOWANIE I ZABAWNY TEMAT
ŚMIECHU ODKRYWANIE, TO ŁĄCKA DOMENA.
TU ŚPIEWA DUNAJEC A WIATR GRA NA DRZEWACH,
GOŚCIOM POZOSTAJE, RAZEM Z NIMI ŚPIEWAĆ,
TAK SIĘ KUMULUJE, SIELANKA WSPÓŁŻYCIA
A GOŚCIU ODKRYJE, CZYM ŁĄCKO ZACHWYCA.
Jastrzębie - 26.01.2011 r.
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Twój 1% podatku może zdziałać wiele
Nie zwlekaj!!!
Ania i Sławek czekają na Twoją pomoc
Ania Bulanda – ur. 25.07.1992,
mieszka w Woli Kosnowej. Jest uczennicą III klasy LO w ZS im. Św. Kingi
w Łącku. W maju czeka ją matura.
Sławek Bulanda – ur. 19.05.1994,
brat Ani. Jest uczniem I klasy Technikum Ekonomicznego w ZS im. Św.
Kingi w Łącku. Interesuje się historią
i motoryzacją.
Rodzeństwo – z pozoru zwyczajni, jak steki ich rówieśników, ale...
Właśnie, jest jedno ale, które zmienia
ich życie w nieustanną walkę o przetrwanie. Inhalacja trzy razy dziennie,
oklepywanie klatki piersiowej, a przypadku Ani nocne karmienie dojelitowe. Leki, odżywki, witaminy... Walka
z własnym organizmem, który zamiast
funkcjonować jak prawidłowo działająca maszyna, staje się wrogiem.
Obydwoje chorują na mukowiscydozę – ciężką i wyniszczającą organizm chorobę genetyczną. W Polsce choruje na nią około 1 500 osób
– głównie dzieci i osoby młode. Mukowiscydoza powoduje wytwarzanie w organizmie chorych gęstego
i lepkiego śluzu, który zatyka drogi
oddechowe, wywołując postępujące
wyniszczenie płuc, a w konsekwen-

cji niewydolność oddechową i przedwczesną śmierć. Choroba pokonała
najmłodszego brata Ani i Sławka – Roberta, który zmarł mając 11 miesięcy.
Miesięczny koszt leczenia w zależności
od zaawansowania choroby sięga od 1 000
do 5 000 zł. Statystyki są okrutne – średni
czas przeżycia chorych na mukowiscydozę w Polsce to ok.20 lat. W naszym kraju
niestety nie ma ani jednego oddziału, który
gwarantowałby chorym bezpieczne leczenie, nie są refundowane również leki czy
też niskoskoncentrowane enzymy trzustkowe, antybiotyki, odżywki wysokoenergetyczne, preparaty witaminowe, itp., które
są rutynowo stosowane w innych krajach
Unii Europejskiej. Nie wykonuje się również w Polsce przeszczepów płuc, a dostęp
do refundacji tej procedury za granicą
przez NFZ jest bardzo ograniczony.

Pneumonologii i Mukowiscydozy
w Rabce. Znów niestety czuje się
gorzej...
Przedzimie i przedwiośnie to
najgorszy okres dla chorych, wielu
z nich niestety nie zdąży zobaczyć
już pełni wiosennego słońca. I jak
twierdzą zgodnie, to przykry szczególnie dla nich czas, gdy spotykając
się w klinice w Rabce dowiadują się,
kto z nich już przeszedł na druga
stronę, kogo już więcej nie zobaczą....
a dodać trzeba, iż są niezwykle zżyci
a kontaktują się najczęściej ze sobą
za pośrednictwem Internetu lub telefonów.

Zwracamy się więc do wszystkich
Czytelników Wiadomości Łąckich
z prośbą o przekazanie jednego procenta swojego podatku:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
KRS 0000064892,
cel szczegółowy 1% - Ania Bulanda

Dlatego apelujemy do wszystkich
ludzi dobrej woli o przekazanie 1%
swojego podatku na pomoc dla Ani
i jej brata Sławka. Można również
przekazać darowiznę finansową na
konto Polskiego Towarzystwa Walki
z Mukowiscydozą w PKO BP s.a.
Nr konta złotówkowego:
49 10203466 00009302 00023473
Nr kota dewizowego:
84 10203466 00009802 00070128
Z dopiskiem – Ania Bulanda.

W momencie, gdy oddajemy ten
numer do druku Ania jest w Klinice

Z góry dziękujemy.			
		
(b.g.)

Ferie 2011
Po feriach zimowych 2011 zostało jedynie wspomnienie... i chociaż
na pewno tak dzieci jak i młodzież stwierdzą zgodnie, że trwały one za
krótko, to pozwoliły na odpoczynek od szkolnych zajęć.
Gminny Ośrodek Kultury już tradycyjnie organizował zajęcia
i zabawy dla dzieci i młodzieży. Odbywały się zajęcia i konkursy
plastyczne, turniej gier planszowych, gdzie zmierzyć się można było
grając w szachy czy warcaby, Bal Karnawałowy dla dzieci oraz tradycyjnie wyjazdy do kina. Nie doszedł do skutku jedynie zaplanowany
kulig, a to z prostej przyczyny – nie było po prostu śniegu, ale i tak
pozostałe atrakcje dostarczyły wielu atrakcji, co widać na załączonych zdjęciach.....
					
(b.g.)
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Sukcesy Górali Łąckich
II miejsce i ciupagę bacowską wywalczyli Górale Łąccy za
brawurowe wykonanie „zbójnickiego” w trakcie konkursu, jaki
odbył się w ramach 39 Góralskiego Festiwalu w Bukowinie Tatrzańskiej. Od nich lepsi byli jedyni zbójnicy z Załucznego.
To nie koniec wyróżnień dla naszych górali w trakcie tej
imprezy. Specjalnym dyplomem - w kategorii wiekowej 16-21

lat - wyróżniono parę taneczną: Iwonę Jawor i Macieja Garbacza oraz grupę kolędniczą „Herody”.
Jury poszczególnych konkursów podkreśliło wysoki poziom artystyczny tegorocznych występów.
Góralom Łąckim serdecznie gratulujemy!!
(b.g.)

DNI KOBIET
Maria Golanka

J

anuary Remis był osobą spokojną
i zrównoważoną. Do ryzyka związanego z wydawaniem i zarabianiem
pieniędzy podchodził po zapoznaniu się
z korzystnymi wariantami, jak i z ryzykiem związanym z operacjami finansowymi. Gdy pod koniec 2010 roku owoce z tej
okolicy otrzymały certyfikat Unii Europejskiej, zajął się ich sprzedażą do marketów
na całym jej obszarze. Zaniedbywał w tym
czasie swoją młodszą od niego żonę, którą
poślubił długo po śmierci swojej pierwszej żony, Otylii. Otylia pojmowała w lot
jego myśli, była jego drugą połową. Tak
bardzo liczył na starzenie się we dwoje,
że nie wyobrażał sobie, by Otylia mogła
od niego odejść. Starość jawiła mu się w
poszanowaniu, w miłości i wybaczaniu
sobie „lekkich” dziwactw pojawiających
się w wieku starczym. Do dzisiaj na jego
biurku stała fotografia Otylii i to jej zwierzał się ze swoich obaw związanych z firmą. Obecna żona (tak ją oceniał) była
skłonna do podstępstw, małych oszustw
i wymuszeń. Jeśli chciała sobie coś kupić, była niedościgniona w prowadzeniu negocjacji. Zawiódł się na niej kilkakrotnie na początku ich małżeństwa
i teraz stał się „powolny w dawaniu
zgody na zakup niezbędnych rzeczy”,
jak nowa żona taktownie określała sposób jego ostrożności. Nigdy jednak nie
pozwoliła sobie na słowo nietaktu, czy
zachowanie zniecierpliwienia. Posiadała niewyobrażalną wprost cierpliwość
w dążeniu do celu. Tygodniami wracała
do tego samego tematu, przedstawiając
wciąż nowe i co było dla niego zaskakujące, słuszne argumenty. Była bardzo
inteligentna. W ich domu trwały niekończące się negocjacje.
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Otaczała się antykami, nie kupionymi
wprawdzie po czasie zawarcia ich związku, ale jednak, jej słabość do drogich
rzeczy bardzo go denerwowała. Gotowa
była nawet raz w miesiącu znaleźć jakąś
okazję! Miała do tego niesamowitego
nosa. Znajdowała zawsze wartościową,
starą biżuterię, której poszukiwała w pobliskich sklepach z antykami. Gdy jej argumenty i opis danej rzeczy zaciekawiły
go tego stopnia, że zaczął się skłaniać do
wyłożenia gotówki, pytał przewrotnie
- „w którym składzie ze starzyzną zalega owa okazja” – poczym dzwonił tam,
prosił o podanie ceny i przygotowanie
certyfikatu. Gdy według niego wszystko
współgrało, dostawała zgodę na zakup.
Gdy rzecz nie przedstawiała żadnej wartości, twardo, lecz z należytym szacunkiem odmawiał jej wystawienia czeku.
Tak było i tym razem. Musiała czekać
na jego zgodę. Lecz przez jego pierwsze
w ich małżeństwie zaniechanie obietnicy,
stracił jej miłość. Nie mógł sobie wybaczyć popełnienia owego błędu.
Opowiedziała mu o komodzie, a właściwie małej komódce, która ją zainteresowała od pierwszego spojrzenia.
- Wiesz January, jest w stylu chippendale z wygiętymi nóżkami, jak mój stoliczek obok fotela na którym siadam do
południowej kawy. Ma ten sam orzechowy odcień drzewa ze złotymi refleksami.
I nie jest zniszczona. Blat jest z beżowego
marmuru w rdzawe żyłki, dlatego uchronił się przed zniszczeniem od stawianych
na nim ciepłych napojów i glinianych,
przemakających wazonów. Pojadę jeszcze raz przyjrzeć się komodzie. Poproszę
również, by mi pokazano jej ewentualne
wady. Może uda mi się zbić cenę. Kosztuje cztery tysiące złotych – powiedziała najbardziej obojętnym tonem, jaki
kiedykolwiek wyszedł z jej gardła. - Ale

muszę być pewna czy mi dasz pieniądze,
oczywiście by nie narażać się na śmieszność, gdybyś miał mi odmówić. Stała
chwilę wpatrując się w twarz Januarego.
Widząc jego myśli krążące gdzieś daleko,
powiedziała słodko.
- Uprzedzam twoje pytanie. Ten
przedmiot jest na prawdę wiele więcej
wart. To oryginał. Bardzo mi się podoba i byłoby mi niewymownie miło pić
codzienną kawę w jego towarzystwie –
zażartowała. – Może zechciałbyś go obejrzeć, by się przekonać, jaki jest piękny.
„Mówi jakby podczas picia kawy powyginane nóżki mebla miły ją zabawiać
kankanem” - pomyślał.
- No nie wiem, to już drugi zakup
w tym kwartale. Ty wiesz ile…
- Wiem January, że wystawię się na
próbę, ale obiecuję, nie będę nic kupowała przez najbliższe dwa miesiące – wpadła mu w słowo. – To będzie do piątego
maja. Ta komódka przypadła mi bardzo
do serca.
„Taka argumentacja to coś nowego” pomyślał schodząc do garażu. Nie umiał
rozszyfrować jej intencji, może tym razem prawdziwych? – zastawiał się. Młoda żona pojawiła się w drzwiach garażu.
Miała błyszczące oczy i zaróżowione od
emocji policzki.
- Wiesz – powiedziała z miną której nie znał - bardzo mi zależy na tym
meblu. Czuję, że przypadliśmy sobie do
serca już od pierwszego… dotyku, jak
tylko dotknęłam jego zimnej marmurowej płyty, a potem śliskich, ciepłych obłości orzecha. Mam prośbę, gdybyś mógł
wstąpić do tego składu staroci, to ten
sklep tuż przed rynkiem z wejściem od
strony podwórka.
- Dzisiaj nie zdążę, mam do wieczora umówione spotkania. Jutro obiecuję
podjechać – powiedział i zapomniał natychmiast o rozmowie.
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Pojechała sama, by nacieszyć się widokiem komody. Wydała się jej jeszcze
piękniejsza. Zauważyła staranne rzeźbienia na bocznych drzwiach i piękny ornament w kształcie dzwonka na kryształowej szybie w środkowej części mebla.
- W sam raz na kolekcję moich
dzwonków. Czy jest może jeszcze coś dla
mnie? – zapytała sympatyczną właścicielkę uradowana.
- Niestety, nie znalazłam żadnego
dzwonka wśród nowej dostawy porcelany. Ale pamiętam, proszę się nie obawiać, jak tylko coś znajdę, odłożę. Dla
takich klientek jak pani, mój sklep jest
skłonny znacznie obniżyć cenę nawet
bardzo wartościowej rzeczy. Czy komoda nadal się pani podoba? – zapytała
właścicielka nie chcąc być natarczywa
i zapytać wprost, czy ma zarezerwować
dla niej komodę.
January Remis przez następne trzy
dni zajęty sprawami firmy, zapominał
o wizycie w sklepie. Tym razem żona nie
przypomniała mu o danym jej przyrzeczeniu, co dotąd nie miało miejsca. Nieświadomy zaniechania siadał do późnego
obiadu. Spojrzał przelotnie na kalendarz
i uzmysłowił sobie datę: ósmy dzień
marca. Jakie to kiedyś było święto – pomyślał. Gdy żona zapytała go nieśmiało
czy już znalazł czas, by wstąpić do sklepu
i obejrzeć komodę, ukrył zakłopotanie
dolewając sobie jeszcze jedną nalewkę
zupy. Zawsze oboje wywiązywali się ze
swoich obietnic. Gdy o czymś zapominał, żona, już przy samych drzwiach
napadała go delikatnie i taktownie. Tym
razem czekała aż trzy dni.
- Ależ tak,- powiedział. - Kup sobie.
Dzisiaj jest Dzień Kobiet. Bądź uprzejma
przyjąć ode mnie ten prezent dla najwspanialszej kobiety mojego życia – to
mówiąc podszedł do niej i z należytą
czcią ucałował po wewnętrznej stronie
jej obie dłonie.
- To było jakieś święto za twoich młodych lat – powiedziała z nutą nostalgii,
której on używał opowiadając o czasach
swojej młodości. Widziałam kiedyś migawkę w telewizji. Nagi goździk lub tulipan, panowie wracający z pracy w stanie wskazującym na spożycie, kobiety
z wylakierowanymi kopami włosów na
głowie. Jak to funkcjonowało? – zapytała.
- Za mojej młodości to święto było
ważnym świętem dla kobiet. WyróżniaStyczeń Luty 2011

no je w tym dniu na wiele sposobów. Dyplomy, nagrody, prezenty od pracodawcy
i miła atmosfera w domu. Z tatą przygotowywaliśmy obiad. Dzień wcześniej piekliśmy ciasto. Teraz po latach nie potrafię
powiedzieć, czy mama w tym dniu była
szczęśliwa. Ty tego nie znasz, przecież
dzieli nas pokolenie i… kilka lat.
Ubierała się szybko chcąc zdążyć
przed zamknięciem sklepu. Gdy schowała do portfelika kartę kredytową męża,
ucałowała go tak serdecznie jak nigdy
dotąd. I to, w oba policzki.
- Nawet sobie nie wyobrażasz jak
pragnę tej komody. To będzie najwspanialszy ze wszystkich prezentów jakie
od ciebie otrzymałam. I nie jest ważne
na jaki to jest dzień z dwudziestego, czy
dwudziestego pierwszego wieku. Ja ci po
prostu dziękuję - najpiękniej jak umiem.
Takich zapewnień nigdy od niej nie
słyszał. Ta komoda musi dla niej wiele
znaczyć, rozmyślał i nerwowo wstał od
stołu. Sięgnął po telefon i wstukał numer.
Gdy podjechała pod sklep, pracownik sklepu ładował komodę do furgonetki. Obok stała młoda kobieta.
- Czy pani kupiła tę komodę? – zapytała z nie znanym jej dotąd biciem serca
i ściskającym gardło drżeniem w głosie.
- Też się pani podoba? Prawdziwa
okazja. Autentyk z dziewiętnastego wieku. Wyobraża sobie pani ile będzie warta
po renowacji?
- Nic sobie nie wyobrażała. Weszła do
sklepu tylko dlatego, że się słabo poczuła.
Musiała natychmiast usiąść. Dławienie
nie pozwoliło jej nic powiedzieć. Zaniepokojona jej złym stanem właścicielka,
podała jej szklankę wody.
- Proszę spróbować się uspokoić.
Czy mam zadzwonić po lekarza? - pytała
z drżeniem w głosie.
- Dziękuję, nie trzeba. Poczułam się
tak źle jak nigdy dotąd. Miałam wrażenie, że moje serce przestaje bić. Chcę panią zapytać, czy mój maż oglądał komodę wczoraj lub przedwczoraj?
- Do tej pory nikt nie interesował się
komodą. Ta pani weszła dziesięć minut
temu. Lecz kupiła nie za cenę, którą podałam pani. Za znacznie wyższą. Ta cena
to był prezent ode mnie dla pani. Nie
zaobserwowałam jeszcze nigdy, by ktoś
z taką czułością gładził mebel i patrzył
na niego tak tkliwie.

- To miał być prezent od mojego
męża na Dzień Kobiet, który uroczyście
obchodzono w ubiegłym wieku. Czy
pani coś to określenie mówi?
- Tak, to byłby wspaniały prezent
na Dzień Kobiet. Trafiony jak żaden.
Szkoda, że się nie udało. Mogła pani zadzwonić, powiedzieć o wahaniu męża
z pozwoleniem na zakup. Zostawiłabym
komódkę do czasu decyzji małżonka.
- Byłam tak zmartwiona brakiem
odpowiedzi na moją prośbę, że zapomniałam o tak prostej rzeczy jak telefon.
Mogłam przecież zadzwonić i poprosić
o rezerwację.
- Bardzo mi pani żal i muszę z pełną
satysfakcją stwierdzić, że potrafi sobie
pani doskonale radzić z fortelami męża.
Te jego podchody. To musi być dla kobiety żenujące.
- Nie rozumiem o czym pani mówi?
Nadal źle się czuję, czy mogę prosić
o krople nasercowe. Sama nie wiem, co
się ze mną dzieje.
Właścicielka podała jej kieliszek
z kroplami i usiadła obok. Spojrzała na
nią po matczynemu.
- Już od dawna chciałam pani coś
powiedzieć. Za każdym razem, gdy pani
chce coś u mnie kupić mają miejsce tak
zwane zbiegi okoliczności. Zaraz to pani
wytłumaczę. Jak tylko coś sobie pani
u nas upatrzy, natychmiast dzwoni maż
i prosi byśmy przed panią ukryli tę rzecz.
Dlatego bardzo rzadko udaje się pani coś
u nas kupić. To samo przytrafiało się pani
Otylii – pierwszej żonie pani męża. Jej
udało się coś zakupić tylko raz, tuż przed
śmiercią. Była to nic nie warta bransoletka z kutego srebra. Dzisiaj, pani która kupiła komodę, wpadła do sklepu tak, jak
jeszcze nigdy nikt do nas nie wtargnął.
To był zakup „na czas”. Zapłaciła kartą
pani męża, nie pytając nawet o cenę.
Miękka wypielęgnowana dłoń sprzedawczyni dotknęła jej dłoni. Zaległa
cisza. Właścicielka siedziała z głową
zwieszoną jak do modlitwy. Jej dzwoniła
w uszach cisza, którą przerwał niebiański
dźwięk wybijanej godziny.
- Proszę posiedzieć jeszcze chwilę.
Ten stary zegar, mój ulubiony, spieszy
kilka minut. Jeszcze nie ma osiemnastej. Tak mi przykro, że się wygadałam.
Chociaż, teraz spadł mi kamień z serca,
a pani spojrzy inaczej na swojego męża,
mężczyznę z nienagannymi manierami.
Nie zdradzi mnie pani, prawda?
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- Proszę mi coś opowiedzieć o tym
ulubionym przez panią zegarze. Nie
będę pytała o cenę, jeśli jest do sprzedania proszę zapakować w pudło na
kapelusze. Zapłacę kartą męża. To
będzie zegar moich dobrych minut
życia.
- W takim razie ma pani u mnie
upust na dziesięć zakupionych rzeczy.
Umawiamy się, wszystko zatrzymuję do
momentu, kiedy przyjdzie pani uregulować rachunek? Zgoda?
Gdy weszła do domu z pudłem na
kapelusze przybranym muślinową kokardą w grochy, oczy męża rozjaśniły się
i ożywiły. Zagadkowy uśmiech pojawił

się na twarzy. Już dotarł do niego telefon
o komódce wyniesionej ze sklepu przed
jej nosem. Miał wiec się z czego cieszyć.
„Ocknie się jak zobaczy cenę zegara,
która go natychmiast wyprostuje” - pomyślała.
- Cieszę się z kapelusza mój skarbie.
Musisz mi się w nim pokazać przy kolacji – powiedział radośnie.
- To będzie trudne. To nowy model
kapelusza z kurantem – powiedziała
schylając się po rękawiczkę. Zatrzymała chwilę dłoń przy podłodze i poczuła mrowienie całego organizmu.
Mrowienie było bardzo przyjemne.
Jeszcze nigdy nie czuła takiego zadowolenia. Mąż, by jej pomóc, zaczął

Katarzyna Gromala
Kierownik GBP w Łącku
Małopolski Regionalny
Program Operacyjny

„Budowa zintegrowanego systemu
informacji i zarządzania zbiorami
33 bibliotek publicznych w woj.
małopolskim z użyciem technologii
teleinformatycznych”
Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku wraz z filiami w Woli Kosnowej, Jazowsku i Obidzy bierze udział w projekcie: „Budowa zintegrowanego systemu
informacji i zarządzania zbiorami 33
bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania
1.2 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Partnerzy projektu zdecydowali się
na stworzenie zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami.
Działania inwestycyjne będą obejmować zarówno zakup wymaganego
sprzętu (komputerów) wraz z instalacją
i oprogramowaniem, jak również wdrożenie systemu informatycznego dla 33
bibliotek i ich filii.
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Biblioteki gminne wraz z filiami
będą tworzyć centralny katalog zawiera-

schylać się również. Radość w jej ciele
przesuwała się wolno na dalsze obszary. Napięła mocno mięśnie łydek
i więzadła kolan. Wstała sprężyście
kierując swoją głowę w stronę twarzy
męża i nie zwlekając, z całej siły uderzyła go w nos. By się nie przewrócić,
oparła rękę o ścianę.
- O…, jak mi przykro! - krzyknęła.
Smakowała chwilę. Patrzyła leniwie
na zamroczoną ciosem twarz małżonka i cicho dodała mając nadzieję, że nie
usłyszy:
- To za Otylię i za mnie. Podziękowanie od kobiet twojego życia za…
wszystkie dni.

jący, zależnie od przyjętych przez bibliotekę założeń, bazę zasobów i/lub bazę
bibliograficzną. Jednocześnie każda
z bibliotek będzie pracowała z centralną
bazą czytelników gminy. Dla wszystkich
baz zostanie uruchomiony portal internetowy z multiwyszukiwarką, która pozwoli na równoczesne przeszukiwanie
wszystkich baz w powiecie. Umożliwi to
czytelnikom zarezerwowanie materiałów w danej bibliotece.
Cel główny Projektu: Zmniejszanie
dysproporcji pomiędzy miastem i wsią
oraz wspieranie rozwoju Małopolski
poprzez zwiększenie wykorzystania
Internetu oraz technologii teleinformatycznych do świadczenia usług bibliotecznych, jako element rozbudowy re-
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gionalnej infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego.
Cele szczegółowe:
Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji bibliotecznej tworzonej przez wszystkie biblioteki publiczne
w gminach objętych projektem.
Uproszczenie dostępu do zbiorów
bibliotecznych w gminach objętych
projektem poprzez wprowadzenie jednolitej legitymacji bibliotecznej dla
całej sieci placówek (w powiecie lub
w gminach).
Uproszczenie pracy bibliotekarzy
poprzez wprowadzenie katalogów centralnych gmin, dzięki czemu informacja
bibliograficzna wprowadzana jest do
systemu tylko raz, a nie wielokrotnie –
w każdej placówce.
Zautomatyzowanie obiegu materiałów bibliotecznych przez wprowadzenie
systemu identyfikacji za pomocą kodów
kreskowych lub RFID.

Realizacja Projektu ma zapewnić
m.in.: wysoki poziom dostępności do
usług publicznych, informacji i wiedzy,
wyższą jakość obsługi czytelników bibliotek gminnych, poprzez standaryzację
i automatyzację usług i zdalny dostęp do
baz danych, zwiększony zasób księgozbioru poprzez wirtualne połączenie
zasobów 33 placówek, powiązanie technologii ICT z tradycyjnymi obszarami
wiedzy, realizację unijnej polityki zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich w zakresie dostępu do
usług bibliotecznych, zwiększony dostęp
do usług publicznych przez osoby niepełnosprawne, stworzenie możliwości
zdobywania informacji i wiedzy niezależnie od statusu materialnego, pochodzenia społecznego i geograficznego.
Dane o projekcie:
Numer projektu: MRPO.01.02.0012-078/10

Wartość projektu: 1 401 330,13 zł
Wartość dofinansowania: 1 050
997,60 zł
Okres realizacji: 31.03.2010 r. –
31.12.2011 r.
Beneficjent: Powiat Gorlicki
Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Źródło finansowania projektu:
Nazwa Programu Operacyjnego
MRPO – Małopolski Regionalny
Program Operacyjny
Numer i nazwa Osi Priorytetowej
Warunki dla rozwoju społeczeństwa
opartego na wiedzy
Numer i nazwa Działania
Rozwój społeczeństwa informacyjnego
Miejsce realizacji projektu: województwo małopolskie, powiaty: gorlicki, miechowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski.

Spotkanie czytelnicze

w Samorządowym Przedszkolu w Łącku
Katarzyna Gromala

P

ierwsze spotkanie
czytelnicze w Nowym Roku odbyło
się 11 lutego w Samorządowym
Przedszkolu w Łącku. Bohaterem
spotkania był Kubuś Puchatek, tak bardzo uwielbiany przez dzieci na całym świecie. Czytaliśmy
opowieści o tym sympatycznym misiu i jego
przyjaciołach ze Stumilowego Lasu w wydanej
przez wydawnictwo Egmont książce „Bajki i rymowanki Kubusia Puchatka”. Tą i wiele innych
bajek o Kubusiu można
wypożyczyć w bibliotece
do czego serdecznie zachęcam wszystkie dzieci.
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„W karnawale same bale!”
24 stycznia 2011 roku w Samorządowym Przedszkolu w Łącku było wyjątkowo gwarno i wesoło.
Najpierw nastrój tajemniczości i radości wprowadził niezwykły gość-profesjonalny artysta iluzji Wiesław Jaśkowski
- Havis. Za pomocą magicznych sztuczek
wyczarowywał kolorowe kwiaty i białe króliczki. Sprawiał, że karty i barwne
wstążki pojawiały się i znikały po dotknięciu czarodziejską różdżką. Angażował do swoich sztuczek przedszkolaki,
które zachwycone chętnie pomagały wypowiadać zaklęcia i czarować.
Jako prawdziwy magik, pan Czarodziej wie, jak bardzo dzieci lubią słuchać
wierszy, baśni i bajek. Dlatego też wprowadził przedszkolaki w świat literatury
J. Brzechwy, włączając się w ten sposób
w prowadzoną w przedszkolu akcję
„Cała Polska czyta dzieciom”. Serdecznie dziękujemy Panu Wiesławowi za
przybycie i wspaniałe widowisko.
A potem zaczął się bal przebierańców! W przedszkolu zaroiło się od
Księżniczek, Wróżek i Spidermanów.
Motylki ruszyły w tan z Batmanami,
a Górale z Biedronkami. Wszystkie,
pięknie i pomysłowo przebrane dzieci,
brały udział w radosnych tańcach i zabawach. Zaś gdy tancerze poczuli się
zmęczeni, nadeszła pora na słodki poczęstunek.
Dla przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Łącku był to dzień
pełen niezapomnianych wrażeń.
			
M.S.

Z życia Przedszkola Niepublicznego „Promyczek”

M

inął rok działalności Przedszkola Niepublicznego „Promyczek” w Czerńcu. Dzieci mają tu szansę
uczestnictwa w ciekawych i atrakcyjnych zajęciach.
Reprezentowały przedszkole w międzyprzedszkolnych konkursach: „Moja łącka kraina”, i „Z poezją za pan brat”, w którym
Wiktoria Krzyśko zajęła I miejsce, Oliwia Tokarz III, a Ania
Misterka zdobyła specjalne wyróżnienie. W okresie działalności „Promyczka” odbyły się liczne imprezy m.in. Przedstawienie Wielkanocne, Pożegnanie Zimy, Dzień Mamy i Taty
w formie pikniku rodzinnego - odbył się on w Gminnym
Ośrodku Kultury – w trakcie którego rodzice odkryli w sobie i zaprezentowali wiele swoich talentów, a także Jasełka –
dzieci wcieliły się w nich w bajkowe postaci oraz Dzień Babci
i Dziadka. Z okazji Dnia Dziecka przedszkolaki pojechały do
26 WIADOMOŚCI ŁĄCKIE
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Bajkolandu, a wyjazd ten dostarczył im
mnóstwo atrakcji.
„Promyczek jest odwiedzany również przez grupy teatralne – dzieci mogły obejrzeć dwa spektakle: „Królewna
Śnieżka i siedmiu krasnoludków” oraz
„Kubuś Puchatek”.
Od nowego roku realizujemy projekt
unijny rozpisany przez Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich
„Daj mi szansę, ja też tak potrafię”, który
wzbogaca ofertę edukacyjna przedszkola
o zajęcia logopedyczne, korekcyjne i muzyczne, a także język angielski, warsztaty
plastyczne, dogoterapię, porady psychologiczne i wycieczki edukacyjne. Rodzice
biorą aktywny udział w życiu przedszkola i współpraca między dyrekcją, kadrą
a rodzicami układa się bardzo dobrze.
Dyrekcja i kadra Przedszkola Niepublicznego „Promyczek”

„Modernizacja szkolenia zawodowego w Małopolsce”
– projekt realizowany przez ZS im. Św. Kingi w Łącku
Młodzież z Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego z Zespołu Szkół
św. Kingi w Łącku od października 2010
r. zaangażowana jest w realizację projektu „Modernizacja szkolenia zawodowego w Małopolsce”. Wycieczki, zwiedzanie
ekskluzywnych restauracji, zapoznawanie
się z bazą hotelarską i turystyczną, przyglądanie się sposobom obsługi konsumenta to
tylko niektóre elementy bogatego programu…
Pierwsza „wyprawa” w ramach projektu miała miejsce 7 października br.
W hotelu Belvedere w Zakopanem dla
26 uczniów ZS w Łącku zorganizowano
warsztaty szkoleniowe. Program obejmował zwiedzanie części hotelowej: apartamenty, pokoje gościnne, sale konferencyjne, SPA, centrum sportu i rekreacji.
Głównym celem warsztatów była prezentacja owoców morza połączona z degustacją. W sali restauracyjnej ,,Pod Aniołami”
mistrzowie kuchni przygotowali potrawy o niezwykle egzotycznych nazwach
np.: ostrygi z cytryną, mule w szampanie
z pomidorkami cocktailowymi, homar na
winie, papardelle z krewetkami w sosie
orientalnym…Uczestnicy tych warsztatów zapytani o wrażenia po zwiedzaniu
zgodnie odpowiadali z ogromnym entuzjazmem: „byliśmy zachwyceni „BeStyczeń Luty 2011

lvederem”, który zbudowany był w stylu
dwudziestolecia międzywojennego. Już
po wejściu do holu, rzucił nam się w oczy
bogaty wystrój, sklep jubilerski, z prześlicznymi pierścionkami zaręczynowymi.”
Dzięki tym warsztatom Zespół Szkół
ma możliwość nawiązania współpracy
z hotelem Belvedere, realizowanie praktyk i specjalizowanie się w zawodzie: cukiernik, barman, kelner, kucharz.
Kraków - to kolejne miasto, do któreWIADOMOŚCI ŁĄCKIE 27
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go w ramach realizacji projektu udała się
młodzież łąckiego Technikum Gastronomicznego. W dniu 17 listopada uczestniczyła ona w w 18. Międzynarodowych
Targach Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA, 9. Targach Artykułów
Spożywczych i Napojów dla Gastronomii
GASTROFOOD, 8. Międzynarodowych
Targach Wina w Krakowie. Uczniowie
mieli możliwość zapoznania się z ekspozycją, która dotyczyła wyposażenia i projektowania bazy hotelowej i gastronomicznej w sprzęt nowej generacji.
Następnym celem wycieczki było
zwiedzanie Centrum Hotelowo-Konferencyjnego „WITEK” oraz Centrum Wyposażenia Wnętrz. Doskonałym podsumowaniem dnia stał się spacer po krakowskim
rynku podczas którego nie mogło zabraknąć „odwiedzin” słynnej na całym świecie
restauracji „Wierzynek”. To jakie relacje po
powrocie zdawali sami uczniowie najlepiej
świadczy o zapotrzebowaniu wśród młodych – świadomych swojej przyszłej zawodowej drogi – na takie właśnie działania
i projekty: „zapoznaliśmy się z nową technologią oraz sprzętem gastronomicznym
– a to już bardzo dużo”, ,,mamy możliwość
współpracy z Małopolską Szkołą Baristów”,
,,nawiązaliśmy współpracę z firmami, które
promują swoje urządzenia na pokazach m.
innymi TOPPERWARE i THERMOMIX,
z firmą DUNI - nowoczesny catering.”
2 grudnia kolejna grupa uczniów Technikum Gastronomicznego wzięła udział
w wycieczce szkoleniowej, której celem było
zwiedzanie obiektów hotelarsko- gastronomicznych o wysokim standardzie. Trasa
„wyprawy” obejmowała: trzygwiazdkowy
hotel „Perła Południa”, SPA w Rytrze, czterogwiazdkowy hotel „Klimek” SPA w Muszynie- Złockiem i pięciogwiazdkowy „Prezydent” SPA w Krynicy. W tych miejscach

młodzież mogła zobaczyć profesjonalizm
w wystroju wnętrz, zorganizowanie zaplecza
mieszkalnego tych obiektów. Uczestnicy
szkolenia mieli także okazję do obserwowania sposobów obsługi konsumenta, zapoznania się z kartą menu, a także z innymi
ofertami tych obiektów np. SPA, siłownia,
wyciągi narciarskie, baseny.
Uczestnictwo w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” daje uczniom Technikum Gastronomicznego ZS w Łącku cenne możliwości
poszerzania swojej wiedzy i umiejętności
(które zaowocują na pewno na egzaminie
zawodowym, a później w podjętej pracy).
To, że ci młodzie ludzie bezpośrednio zetknęli się z funkcjonowaniem, kulturą poszczególnych hoteli i restauracji, przyglądali
się działaniom profesjonalistów, na pewno
uświadomiło im, że branża gastronomiczno-turystyczna naszego regionu to wysoki poziom. A co ważniejsze te obserwacje
i doświadczenia to doskonała motywacja do
uzyskania „gastronomicznego” wykształcenia, tym bardziej, że dzięki tym wyjazdom
szkoła w Łącku będzie mogła poszerzyć
swoją ofertę praktyk zawodowych.
Anna Brodowska
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I Gminny Konkurs
Języka Angielskiego

W

dniu 24 lutego br. w Szkole Podstawowej w Zabrzeży
odbył się I Gminny Konkurs
Języka Angielskiego. Organizatorem
konkursu była mgr Małgorzata Bawełkiewicz. Ideą konkursu, oprócz wyłonienia
najlepszych anglistów spośród uczniów
szkół podstawowych naszej gminy, było
propagowanie kultury Wielkiej Brytanii.
W konkursie wzięli udział przedstawiciele niemal wszystkich szkół Gminy
Łącko.
I miejsce zajął uczeń SP w Zabrzeży
– Daniel Frączek
II miejsce zajął uczeń ZSG w Jazowsku – Michał Mróz
III miejsce zajęła uczennica SP
w Zarzeczu – Dominika Tokarz
Organizatorzy konkursu pragną serdecznie pogratulować laureatom.
Natomiast na IV miejscu uplasowała
się Magdalena Talar z SP w Maszkowicach, zaś na miejscu V Wioleta Wilaszek z ZSP w Kadczy. Zwycięzcy konkursu otrzymali cenne nagrody, a każdy
z uczestników, dyplom oraz upominek.
Warto wspomnieć, iż dużym wsparciem
w organizacji konkursu były darowizny
od sponsorów.
Podziękowania należą się firmom:
EGIS (wydawnictwo językowe),
ZIBUD z Kamienicy,
FK Projekt Biuro Usług Inżynierskich Krzysztof Faron z Łącka,
STEFAR z Zabrzeży
oraz Pani Bogusławie Gałysa-właścicielce sklepu „Sezamek” w Zabrzeży.
Po konkursie uczniowie z SP w Zabrzeży pod czujnym okiem p. Małgorzaty
Bawełkiewicz, przedstawili ciekawy program artystyczny w języku angielskim
a także niezwykle humorystyczny kabaret.
W związku z faktem, iż zakończony
konkurs cieszył się tak dużym zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli,
będzie kontynuowany w kolejnych latach,
zatem już dzisiaj serdecznie zapraszamy
do udziału w jego następnych edycjach.
Jeszcze raz gratulujemy laureatom, uczestnikom oraz organizatorom konkursu.
				
Styczeń Luty 2011
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XI konkurs pn.
„Łącko - moja mała ojczyzna”2011

T

egoroczny konkurs, tak jak wszystkie poprzednie, przygotowany
i przeprowadzony został przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej.
We środę, 23 lutego 2011 roku
odbyła się XI edycja konkursu „Łącko - moja mała ojczyzna”. W tym roku
konkurs odbył się w Zespole Szkół im.
św. Kingi w Łącku. W konkursie wzięła
udział młodzież z Gimnazjum w Łącku,
Jazowsku i Zagorzynie oraz LO z Zespołu Szkół im. św. Kingi. Młodzież musiała
rozwiązać test składający się z 50 pytań.
W tym roku tematyka konkursu to historia regionu - okres XX wieku, oraz
ekologia i ochrona środowiska. Pytania
z historii opiniował prof. Julian Dybiec
(UJ).Na rozwiązanie testu przeznaczona
była 1 godzina zegarowa. Jury w składzie: Jadwiga Jastrzębska - przewodnicząca, Ewa Długosz, Rozalia Duda
i Kazimiera Faron - Majkrzak po ocenie
wszystkich prac/ liczyła się ilość zdobytych punktów/, przyznało następujące
nagrody i wyróżnienia:I miejsce – Dominika Bieryt z Gimnazjum w Jazowsku
II miejsce – Tomasz Osowski z LO
Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku
III miejsce – Kamil Łacny z Gimnazjum w Zagorzynie
IV miejsce – Małgorzta Madziar
z Gimnazjum w Jazowsku

V miejsce – Miłosz Łacny z Gimnazjum w Zagorzynie
Wyróżnienia: Bartłomiej Majerski /
Gimnazjum w Łącku/, Szymon Wójcik
/Gimnazjum w Zagorzynie/, Patrycja
Wojtas /LO w Łącku/,Iwona Pokrzyk /
LO w Łącku/, Justyna Bielak /Gimnazjum w Jazowsku/.
Nagrody w tegorocznym konkursie wręczył wójt gminy Łącko, Janusz
Klag. W krótkim podsumowaniu wyników konkursu wyraził nadzieję, że
konkurs spełnił oczekiwania zarówno organizatorów jak i uczestników,
gratulował wszystkim uczestnikom
i życzył dalszych sukcesów. Po przejrzeniu testu stwierdził, że był „wymagający” / wręcz ciężki/ więc tym
bardziej należą się słowa uznania
uczestnikom, że podjęli się takiego
wyzwania.
Nagrodę dla najmłodszego uczestnika konkursu ufundowaną przez wójta gminy Łącko mgr. inż. Janusza Klaga, otrzymał Miłosz Łacny.
Młodzież z Gimnazjum w Jazowsku
do konkursu przygotowała mgr Joanna
Wnęk, z Gimnazjum w Zagorzynie –
mgr Zdzisław Warzecha, z Gimnazjum
w Łącku – mgr Antonina Duda, LO
z Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku
– mgr Marzena Morzywołek.

Dyplomy i upominki książkowe dla
opiekunów poszczególnych szkół przygotowało TMZŁ.
Nagrody w tym konkursie, od pierwszej edycji, są ciekawe i wartościowe,
tak też było i w tym roku, i otrzymują
je wszyscy uczestnicy konkursu. W tym
roku nagrody ufundowali:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku /12 słowników języka angielskiego/
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Łąckiej /3 albumy fotograficzne, 4 książki, Almanach Łącki nr.12 i 13 – 4 szt.,
dyplomy 16 szt./
Janusz Klag – wójt gminy Łącko /album, płyty, foldery/
Gminna Biblioteka w Łącku /2 albumy/
Jan Dziedzina /encyklopedia/
Kazimiera Faron-Majkrzak /książka/
Antoni Baran /plecak turystyczny/
Ryszard Jastrzębski /książka/
Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej składa serdeczne podziękowania Pani
Dyrektor Lucynie Prostko z Zespołu
Szkół im. św. Kingi w Łącku za serdeczne przyjęcie, poczęstunek /szczególnie
smaczne kanapki i słodkie wypieki, wśród
których nie zabrakło pysznych faworków/
i opiekę nad wszystkimi uczestnikami.
Wyrazy podziękowania przekazujemy
mgr. Magdalenie Jagieła , za całościową
i kompleksową organizację tegorocznego
konkursu w tym zorganizowanie lekcji interaktywnej dla młodzieży biorącej udział
w konkursie, w czasie pracy jury.
Jadwiga Jastrzębska - prezes TMZŁ

Uczniowie Szkoły Muzycznej z Łącka Mistrzostwa
wśród najlepszych
Powiatu
szkolę reprezentowali na nich ucznionia 24.01. 2011 roku w Krakowie
w Tenisie
wie klasy saksofonu pana mgr Arkadiuodbyły się przesłuchania makrosza Barana - Paweł Mikulec i Magdalena
regionalne obejmujące swoim zaStołowym
Bugajska oraz uczeń klasy trąbki pana
sięgiem województwa małopolskie, pod-

D

karpackie, lubelskie. Brały w nich udział
IV i V klasy skrzypiec Szkół Muzycznych
I stopnia. Z naszej szkoły zakwalifikowały się trzy uczennice klasy skrzypiec,
dwie uczennice pana mgr Krzysztofa Michalika- Emilia Rucińska i Magdalena
Talar. Trzecia uczennica to Klaudia Opyd
uczennica pana mgr Stanisława Dudki.
Dnia 28.01.2011 również w Krakowie odbyły się przesłuchania klas fortepianu. Naszą szkołę reprezentowała
Anna Kałużny uczennica pana mgr
Wojciecha Wróbla.
Dnia 22.02.2011 r. w Nowym Targu
odbyły się przesłuchania instrumentów
dętych drewnianych i blaszanych. Naszą
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Piotra Biela -Kamil Kozyra.
Szkoła została wysoko oceniona przez jury
składające się z wielu wybitnych profesorów
i pedagogów Akademii Muzycznych z całej
Polski . Bardzo dobra punktacja zdobyta przez
uczniów potwierdziła wysoki poziom nauczania w szkole. Pomimo krótkiego czasu działalności Szkoły została ona oceniona jako jedna
z najlepszych w regionie. Uczniowie otrzymali bardzo wysoką punktację.
Szkołę Muzyczną I stopnia w Łącku na
Centralnych Przesłuchaniach Ogólnopolskich Szkół Muzycznych reprezentował będzie uczeń Pana Piotra Biela Kamil Kozyra,
który był najlepszy w przesłuchaniach makroregionalnych.
Barbara Bieryt

W

dniu 5 stycznia 2011 roku
w Grybowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym w grze indywidualnej. W
tej imprezie sportowej uczestniczyła
młodzież z Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku, która osiągnęła oczywiście
wielki sukces. Pierwsze miejsce wśród
dziewcząt zajęła Ewa Kurtyna, zaś
chłopcy: Kamil Śląski oraz Grzegorz
Dudzik zajęli odpowiednio piąte i szóste
miejsce.
Stanisław Myjak
Styczeń Luty 2011
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SPRAWOZDANIE Z TURNIEJU
W TENISA STOŁOWEGO

W

czasie ferii zimowych
w Świetlicy Środowiskowej
w Łącku odbył się Turniej
o Puchar Wójta Gminy Łącko w tenisie
stołowym. Do rozgrywek przystąpiło
50 osób w 6 kategoriach:
Szkoły podstawowe – dziewczynki
Szkoły podstawowe – chłopcy
Szkoły średnie i gimnazja- dziewczyny
Szkoły średnie i gimnazja – chłopcy
Kobiety powyżej 18 lat
Mężczyźni powyżej 18 Lat
Turniej stał na bardzo wysokim
poziomie, w niektórych kategoriach
o ostatecznej kolejności decydowały
dodatkowe tabele i ilość wygranych
setów, turniej przebiegał w przyjaznej
atmosferze z zachowaniem zasad fair-play, zadawala fakt , ze w turnieju
uczestniczyli mieszkańcy całej gminy
reprezentując takie miejscowości jak
Obidzę, Kadczę, Jazowsko, Maszkowice, Łącko, Zabrzeż, Czerniec ,Kicznię,
Zagorzyn, Wolę Piskulinę i Wolę Kosnową.

Na podsumowaniu i oficjalnym zakończeniu turnieju obecni byli Wójt
Gminy ŁąckoPan Janusz Klag, v-ce
przewodniczący Rady Powiatu Pana Jan
Dziedzina, którzy przekazali gratulacje
uczestnikom turnieju, szczególnie zwycięzcom, wszystkim życząc wygranych
w roku następnym.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharami, wszyscy uczestnicy pamiątkowymi dyplomami.
Ponadto wśród uczestników rozlosowane zostały nagrody niespodzianki ufundowane przez Wójta Gminy
Łącko Pana Janusza Klaga, vi-ce przewodniczącego Rady Powiatu Pana Jan
Dziedzina, Gminny Ośrodek Kultury
w Łącku oraz Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku.
Wręczono również statuetkę dla
najmłodszego uczestnika, kórą otrzymał uczeń klasy II Michał Dziedzina
oraz przyznano statuetkę fair-play,
którą otrzymała Pani Krystyna Burbo-Łatka

Oficjalne wyniki:
Szkoły podstawowe – dziewczynki
1m. Adrianna Majerska Obidza
2m. Joanna Potoniec Maszkowice
3m. Klaudia Wysopal Wola Piskulina
Szkoły podstawowe – chłopcy
1m. Mariusz Lizak Maszkowice
2m. Dawid Wąchała Wola Kosnowa
3m. Kamil Kurzeja Jazowsko
Szkoły średnie i gimnazja- dziewczyny
1m. Paulina DolińskaWola Piskulina
2m. Sylwia Potoniec Maszkowice
3m. Ewelina Majerska Obidza
Szkoły średnie i gimnazja – chłopcy
1m. Damian Baziak Wola Kosnowa
2m. Damian Mrówkapisk
3m. Jan Wąchała Zagorzyn
Kobiety powyżej 18 lat
1m. Małgorzata Hamiga Zabrzeż
2m. Wioletta Kozieńska Obidza
3m. Elżbieta Majerska Maszkowice
Mężczyźni powyżej 18 Lat
1m. Bogdan Miśtak Łącko
2m. Piotr Majerski Naszacowice
3m. Witold Majerski Kadcza

Wyniki Powiatowego Turnieju Szachowego
- Łącko 15.12.2010 r.

cząt z podziałem na szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.
Organizator - Witold Majerski
Współorganizator - Ewa Sobczyk
Sędzia Główny - Piotr Janik
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za grę fair play i życzą
dalszych sukcesów.

W dniu 15.12.2010r. w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku
odbył się Powiatowy Turniej Szachowy. Turniej został przeprowadzony
i zorganizowany przez wieloletniego
pasjonata szachów a zarazem nauczyciela wychowania fizycznego
ZSG w Łącku pana Witolda
SZKOŁA PODSTAWOWA – DZIEWCZĘTA
Majerskiego. Sędzią głównym
był znany w nowosądeckim
środowisku szachowym pan
Piotr Janik - międzynarodowy
licencjonowany arbiter szachowy.
W zawodach wzięło udział :
Łączna ilość osób - grający
+ opiekunowie - 84 osoby + 7
rodziców. (Łącznie 91 osób)
Medale wręczał sędzia główny pan Piotr Janik.
Turniej był rozegrany
w kategorii chłopców i dziewStyczeń Luty 2011
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SZKOŁY PODSTAWOWE – CHŁOPCY Łącko 15-12-2010r.

GIMNAZJA – CHŁOPCY Łącko 15-12-2010 r.
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Wyniki – GIMNAZJUM – DZIEWCZĘTA Łącko 15-12-2010r.

SPRAWOZDANIE Z TURNIEJU SZACHOWEGO
O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁĄCKO 05 marca 2011 r.

W

dniu 05 marca 2011 r.
w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Łącku odbył
się Turniej Szachowy o Puchar Wójta
Gminy Łącko, zorganizowany przez
Zespół Świetlic Środowiskowych w Łącku. Celem Turnieju była popularyzacja
szachów oraz rozwijanie zainteresowań
szachowych w regionie.
Turniej rozegrany został systemem
szwajcarskim, kontrolowanym na dystansie 7 rund, z tempem gry po 15 minut na
partię dla zawodnika (kojarzenie komputerowe), według obowiązujących przepisów gry Polskiego Związku Szachowego,
w pięciu grupach turniejowych.
Turniej przeprowadzał Pan Witold
Majerski - nauczyciel ZSG w Łącku,
a sędzią głównym był Pan Piotr Janik arbiter klasy międzynarodowej.
W rozgrywkach udział wzięło 98
konkurentów. Zawodniczki i zawodnicy
przybyli z Gminy Łącko oraz z sąsiednich gmin i miast: Szczawnicy, Nowego

Sącza, Wielogłów, Mszany Dolnej, Krościenka, Łukowicy, Krynicy, Brzeznej,
Starego Sącza i Frycowej.
Wśród uczestników tegorocznego
turnieju zdecydowaną większość stanowiły dzieci w wieku od 6 do13 lat,
w sumie 38 zawodników (w tym18
z klubu szachowego GOK w Łącku).
Po zaciętej rywalizacji wyłoniono
zwycięzców Turnieju.
Kategoria - uczniowie klas trzecich
szkół podstawowych i młodsi:
1 miejsce - Bartosz Ciesielka - Szczawnica
2 miejsce - Miłosz Gdula – Nowy Sącz
3 miejsce – Kajetan Faron – Nowy Sącz
Najlepszy zawodnik z Gminy ŁąckoRafał Lipień – Łącko (zawodnik z klubu
szachowego GOK
w Łącku w ogólnej klasyfikacji zajął 8 miejsce).
Kategoria - uczniowie klas 4-6 szkół
podstawowych:
1 miejsce – Bartłomiej Bielec - Nowy
Sącz
2 miejsce – Marcin Szarota – Wielogłowy
3 miejsce – Michał Węglarz – Szczawnica
Najlepszy zawodnik z Gminy ŁąckoAleksander Zbozień – Łącko (zawodnik z klubu szachowego GOK w Łącku
w ogólnej klasyfikacji zajął 10 miejsce).
Kategoria - uczniowie gimnazjów:
1 miejsce – Zygmund Soliwoda - Krościenko
2 miejsce – Dawid Lelito – Nowy Sącz

Styczeń Luty 2011

3 miejsce –Krystian Boczniewicz- Krynica
Najlepszy zawodnik z Gminy Łącko- Daniel Szabla – Łącko( zawodnik
w ogólnej klasyfikacji zajął 4 miejsce).
Kategoria - szkoły średnie i starsi:
1 miejsce - Adam Witnik- Nowy Sącz
2 miejsce – Marek Gajdosz – Nowy Sącz
3 miejsce- Arkadiusz Migacz- Myślenice
Najlepszy zawodnik z Gminy ŁąckoMarcin Majerski – Kadcza (zawodnik
w ogólnej klasyfikacji zajął 6 miejsce).
Kategoria - dziewczęta oraz kobiety:
1 miejsce – Agata Sikorska- Nowy Sącz
2 miejsce – Joanna Bugajska – Nowy
Sącz
3 miejsce – Agnieszka Witnik – Nowy
Sącz
Najlepszy zawodnik z Gminy Łącko - Aleksandra Mrówka - Łącko (zawodniczka w ogólnej klasyfikacji zajęła
5 miejsce).
Imprezę swym patronatem objął
Wójt Gminy Łącko - pan Janusz Klag,
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który wręczył wspomnianym laureatom puchary, dyplomy oraz medale.
Statuetki otrzymali :
Gabriela Lisiecka (6lat) –najmłodsza
zawodniczka Turnieju
Kajetan Faron (6 lat)- najmłodszy
zawodnik Turnieju
Zenon Owsianka – zawodnik Fair-Play
Janusz Pióro – zawodnik Fair-Play
Stanisław Gamoń- zawodnik Fair-Play
Dodatkowo, zwycięzcy tegorocznego Turnieju Szachowego zdobyli
nagrody rzeczowe, a wśród wszystkich graczy zostały rozlosowane upominki, ufundowane przez lokalnych
sponsorów. Każdy z uczestników spo-

tkania został poczęstowany gorącym
daniem. Impreza cieszyła się dużym
uznaniem, gra przebiegała w atmosferze wzajemnego szacunku i zdrowej
rywalizacji.
Tak duże przedsięwzięcie nie powiodło by się, gdyby nie pomoc dobrych ludzi, którzy nie szczędzili dla
nas swego wolnego czasu oraz środków finansowych. Szczególne słowa
podziękowania dla: p. Janusza Klaga
Wójta Gminy Łącko, p. Tadeusza Zaremby Zastępcy Wójta Gminy Łącko,
p. Jana Dziedziny Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Nowosądeckiego, p. Barbary Stolarskiej Dyrektor Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego
w Łącku, Pana Witolda Majerskiego,
Ks. Tomasza prowadzącego Stowarzyszenie „Wolontariat Św. Ojca Pio”,

p. Daniela Jasiurkowskiego (IGEKA
– usługi geodezyjno-informatyczne,
p. Tomasza Ćwikowskiego (P.P.H.U.
ERBET), p. Romana Wróblewskiego,
p. T. Janeczek,(Biuro projektów KONSTRUKTOR), p. Leszka Kołodzieja
(VICTORIA-POLSKA) p. Krzysztofa
Faron (FK projekt), p. Tomasza Kurowskiego (P.P.H.U. Exspertcom), p.
Urszuli Franczyk (Restauracja i Pizzerii „u KAZKA”).
Największym podziękowaniem dla
organizatorów były uśmiechnięte twarze zawodników i chęć spotkania się na
kolejnym turnieju o Puchar Wójta Gminy Łącko w 2012 roku.
U. Ciesielka

***

***
Pani pyta Jasia:
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi?
- Missisipi.
- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa?
- O sześć liter.
***
Mąż wpatruje się w świadectwo ślubu.
- Czego tam szukasz? - pyta żona.
- Terminu ważności!

W Łącku na jarmarku baca zobaczył cepra.
Podchodzi do niego, chwyta się za głowę i godo:
- Aleś się chłopie postarzoł!
- A my się znamy? - pyta ceper.
- Ni!
- To skąd wiecie, że się postarzałem?
Na to góral:
- No przeca widzę!
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Młodzież z ZS im. Św. Kingi w Łącku
realizuje projekt „Modernizacja szkolenia
zawodowego w Małopolsce”.

Ferie 2011 z GOK-iem

Targi w Berlinie – stoisko odwiedził
Minister Rolnictwa Marek Sawicki

Rok działalności „Promyczka”

Przedszkola w Jazowsku....

... i „Herody” z Górali Łąckich

XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Łącku
Walne Zebranie OSP w Łącku

