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– Czym jest miłość? –
czym jest miłość? – pytam
odpowiedz jeśli możesz
czym?
radością? szczęściem? spełnieniem?
a może
zazdrością? tęsknotą? cierpieniem?

ogniem i wodą?
dniem i nocą?
pewnym i niepewnym?
no powiedz! czym?!
…właśnie tym

Pierwszy mieszkaniec
Gminy Łącko w 2012 r.
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Pierwszym mieszkańcem Gminy Łącko urodzonym 1 stycznia 2012
roku jest chłopczyk o imieniu Jakub z Jazowska. Kubuś jest trzecim
dzieckiem Państwa Anny i Stanisława Prońskich. Stasze rodzeństwo
(Aleksandra – 13 lat i Paweł – 7 lat) cieszą się małym braciszkiem i chętnie pomagają Rodzicom.
Nowego mieszkańca gminy w dniu 19 stycznia bieżącego roku odwiedził Janusz Klag – Wójt Gminy Łącko. Składając życzenia wręczył
Rodzicom list gratulacyjny i upominki. Chłopiec otrzymał w prezencie
ubranka, zapas pampersów i pluszowego misia. Mama obdarowana
została bukietem kwiatów i czekoladkami.
Szczęśliwym Rodzicom gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego!
KK
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Złote Gody – uroczystość jubileuszu 50 – lecia
pożycia małżeńskiego
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W

ójt Gminy Łącko złożył dostojnym Jubilatom wyrazy uznania i głębokiego szacunku oraz
serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, dalszych szczęśliwych lat wspólnego
życia, a także zadowolenia z dzieci, wnuków i prawnuków. Następnie głos zabrał
Poseł Czerwiński gratulując tak pięknego stażu małżeńskiego i dotrzymania
danego sobie w dniu ślubu przyrzeczenia. Do życzeń dołączyli się również Posłowie Arkadiusz Mularczyk i Andrzej
Romanek przesyłając do odczytania list
gratulacyjny z życzeniami.

Podczas uroczystości wręczone zostały medale „Za długoletnie pożycie
małżeńskie” nadane przez Prezydenta
RP. Aktu odznaczenia Jubilatów dokonali Janusz Klag – Wójt Gminy Łącko
i Pan Andrzej Czerwiński – Poseł na

Styczeń Luty 2012

Sejm RP. Małżonkowie otrzymali również okolicznościową statuetkę, drobne upominki i kwiaty. Następnie w takt
Marszu Mendelsona został
wzniesiony toast i odśpiewane
huczne „sto lat”. Uroczystość
Złotych Godów umilała muzyka Kapeli Regionalnej „Małe Łącko” i występy taneczne Zespołu Regionalnego
„Górale Łąccy”.
Podczas spotkania, które odbyło się
po części oﬁcjalnej, była okazja do roz-

mów i wspomnień. Zgromadzeni przy
wspólnym stole goście zgodnie przyznali, z kręcącą się łzą w oku, że przygotowane dla nich obchody Jubileuszu 50-lecia były wspaniałym prezentem i chwilą,
o której nigdy nie zapomną.
Jeszcze raz życzymy wszystkim dostojnym Jubilatom dużo zdrowia i sił
oraz wszelkiej pomyślności na dalsze
lata pożycia małżeńskiego.
K.K.
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Mikołajki w Gminie Łącko
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Wizyta szanownego gościa miała
miejsce w Świetlicach Środowiskowych
w Łącku i Jazowsku, oraz w Świetlicy
Romskiej w Maszkowicach. Odwiedziny Świętego Mikołaja poprzedził, program artystyczny przygotowany przez
Panią Aleksandrę Mrówkę, w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkolono – Gimnazjalnego w Łącku.
Dzieci były bardzo uradowane spotkaniem z Świętym Mikołajem, szczególnie ucieszyły się z prezentów, oraz
pamiątkowego zdjęcia które zrobiono na
koniec spotkania.
Pan Janusz Klag Wójt Gminy Łącko,
przygotował całą wizytę, a także, ufundował prezenty dzieciom.
U.C.
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XXII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych w Łącku

W

dniu 5 stycznia odbył się już po raz XXII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych, w którym udział
wzięło 7 zespołów. Nad prawidłowym przebiegiem
czuwali jurorzy z Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”
w Nowym Sączu: Marta Smólczyńska – etnolog, Benedykt
Kafel – etnograf i Aleksander Smaga – muzyk.

Kategoria młodzieżowa:
III miejsce:

• Grupa z Gwiazdą z ZSG w Jazowsku
Kategoria dorosła:
I miejsce:

• Herody z Zespołu Regionalnego „Górale Łąccy”
Kategoria dziecięca:
I m-ce (dwa równorzędne):

• Grupa z Gwiazdą ze SP w Maszkowicach
• Grupa z Gwiazdą (starsza) z ZSG w Zagorzynie
II miejsce:

• Grupa z Gwiazdą (młodsza) z ZSG w Zagorzynie

Kwaliﬁkację na VIII Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych w Mystkowie otrzymała grupa Herody z ZR „Górale Łąccy”, a jury podkreśliło niezwykle wysoki poziom artystyczny przeglądu.
Nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników wręczyli
Janusz Klag – Wójt Gminy Łącko i Barbara Moryto – dyrektor GOK w Łącku.
(b.g.)

III miejsce (dwa równorzędne):

• Grupa z Gwiazdą ze SP w Obidzy
• Grupa z Turoniem z ZSP w Czarnym Potoku

Dwumiesięcznik Gminy Łącko
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Pochód Trzech Króli
i Koncert Kolęd w Łącku
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Z

a nimi wędrowali kolędnicy,
przedstawiciele Zespołu Regionalnego „Górale Łąccy”, oddziału
łąckiego Związku Podhalan, liturgiczna służba ołtarza, siostry zakonne, grupy młodzieżowe oraz mieszkańcy. Wiele
osób miało specjalnie przygotowane na
tę okazję symbole – młodsze dzieci korony na głowach, starsi – kwiaty gwiazdy
betlejemskiej w dłoniach.
Po wejściu do kościoła Trzej Królowie złożyli dary przy Nowonarodzonym
Jezusku w betlejemskiej szopce, a proboszcz łąckiej paraﬁi ks. prałat Józef
Trzópek poprowadził modlitwę oﬁarującą całą społeczność Łącka Bożej Dzieci-
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nie oraz przybliżył
postaci Mędrców
ze Wschodu.
Następnie rozpoczął się Koncert
Kolęd. Zaprezentowała się w nim
Orkiestra Dęta im.
Tadeusza Moryto
z Łącka pod dyr. dr. Stanisława Strączka
z solistami Anną Gromalą, Małgorzatą Dudą i Marcinem Wnękiem. Wystąpił również chór paraﬁalny „Zew Gór”
prowadzony przez Jana Gorczowskiego
oraz Zespół Regionalny „Górale Łąccy”
pod kierunkiem Piotra Gromali. Była to

prawdziwa uczta dla ducha. Piękne kolędy i pastorałki śpiewane były wspólnie przez wszystkich uczestników koncertu, a brawa na zakończenie długo nie
milkły.
(b.g.)
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Koncert Kolęd w wykonaniu
uczniów Ogniska Muzycznego
i Szkoły Muzycznej
W DNIU 15 GRUDNIA w Gminnym
Ośrodku Kultury w Łącku odbył się
Koncert Kolęd w wykonaniu uczniów
Ogniska Muzycznego oraz Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku. Usłyszeć
można było najpiękniejsze kolędy i pastorałki nie tylko polskie, ale również
innych krajów.
W tej świątecznej prezentacji uczestniczyli również Janusz Klag Wójt Gminy Łącko oraz Przewodniczący Rady
Gminy Zdzisław Warzecha. Wójt Gmi-
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ny pogratulował dzieciom i młodzieży,
nauczycielom, rodzicom oraz dyrekcji
Ośrodka Kultury i Szkoły Muzycznej
wspaniałego koncertu, życzył również
wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia
w rodzinnym gronie.
Całość koncertu zakończyło wspólne
chóralne wykonanie kolędy „Pójdźmy
wszyscy do stajenki” z towarzyszeniem
wszystkich instrumentalistów.
(b.g.)
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XX FINAŁ
WOŚP
w Łącku
15 tysięcy 703 złote i 41 groszy

– tyle uzbierali wolontariusze Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łącku.
W różnych miejscowościach gminy
kwestowało 28 wolontariuszy. Dwoje najmłodszych miało po trzy latka.
Nie zrażał ich nawet padający od czasu do czasu deszcz. Łącki sztab WOŚP
tradycyjnie ulokował się w Gminnym
Ośrodku Kultury. Wszystkie „orkiestrowe” imprezy odbywały się na Rynku, na
którym było niezwykle folkowo i kolorowo. Wystąpili: Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto, kapela "Małe Łącko", dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu,
Zespół Regionalny "Górale Łąccy" oraz
kapela Kuźnicka. Można było również
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przejechać się motocyklem lub quadem.
XX Finałowi WOŚP towarzyszyła również loteria fantowa z niezwykle atrakcyjnymi nagrodami, dzięki hojności lokalnych ﬁrm i sponsorów prywatnych
– do wszystkich zostały już skierowane
specjalne podziękowania.
W tym roku wolontariusze WOŚP zebrali w gminie Łącko 15.703, 41 złotych.
Najwyżej wylicytowana została koszulka XX Finału WOŚP. Nabywca zapłacił
za nią 750 złotych. Pysznego tortu ﬁnałowego, ufundowanego przez Cukiernię
„U Gromali ” mogli spróbować wszyscy
zebrani na łąckim Rynku.
(b.g.)
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W

języku niemieckim funkcjonuje pewne interesujące wyrażenie – „Kavaliersdelikt”.
Oznacza ono działanie, które choć jest
prawnie niedozwolone, to jednak jest
przez wielu akceptowane. Próbując tłumaczyć to wyrażenie na język polski
można by je nazwać „dżentelmeńskim
wykroczeniem”. Społeczna akceptacja
takich zachowań najczęściej nie jest powszechna. Jakieś konkretne zachowanie
jest traktowane jako „dżentelmeńskie
wykroczenie” przez jakąś cześć społeczeństwa. Jeden ze słowników jako typowe przykłady niedozwolonych prawnie
zachowań uważanych za akceptowalne
podaje oszukiwanie w podatkach lub jazdę bez biletu. W naszych rodzimych realiach lista takich wykroczeń mogłaby
być dość długa, np.: przekraczanie przepisów ruchu drogowego (zwłaszcza ograniczenia prędkości) czy różne formy „piractwa komputerowego”.
Przykładem zachowania, które dość
powszechnie bywa uważane za „dżentelmeńskie wykroczenie” jest odpisywanie. Student lub uczeń, który odpisuje, niestety nie ma poczucia, że robi
coś nieuczciwego. Dlatego właśnie odpisywanie na kolokwiach, sprawdzianach,
testach, kartkówkach; odpisywanie ze
ściąg, książek, zeszytów czy też od innej osoby traktowane jest jako zachowanie akceptowane, choć zabronione.

Istnieje wiele pretekstów do odpisywania – bo „wszyscy tak robią”, bo „nie
można być naiwnym”, bo przecież „odpisywało się zawsze, odpisuje się i będzie odpisywać dopóki szkoła będzie
istniała”. Poza pretekstami istnieją także przyczyny takich zachowań. Główną
jest to, że odpisywanie jest właśnie akceptowane. I tu swój wkład mogą mieć
zarówno „sprawdzani” w czasie egzaminów, jak i „sprawdzający”. Mój kolega
z czasów szkolnych opowiada o pewnym
swoim doświadczeniu. Na początku liceum pilnie uczył się biologii. Z dużym
zapałem przygotowywał się zwłaszcza
do sprawdzianów. Owocem jego pracowitości były pojawiające się w dzienniku
piątki. To oczywiście było dobrą zachętą
do dalszej systematycznej pracy. Z czasem jednak zaczął otrzymywać gorsze
oceny. Z początku nie potraﬁł sobie tego
faktu wytłumaczyć. Uczył się przecież
równie pilnie jak wcześniej. Na kolejnym
sprawdzianie zaczął się jednak baczniej
rozglądać. Okazało się, że prawie każdy w klasie odpisywał, podczas gdy nauczyciel patrzył w okno lub gdzieś ponad
głowami uczniów i trudno było dociec,
czy interesuje go czy ktoś odpisuje czy
Styczeń Luty 2012

ks. Paweł Lewandowski

Dżentelmeńskie wykroczenie
nie. Teraz mój kolega zrozumiał, że jego
uczciwie zdobyte oceny na tym tle nie
mogły być najlepsze. To, co stało się później jest smutne. Kolega zaczął odpisywać. A co smutniejsze – przestał uczyć
się biologii.
Ta historia może być egzystencjalnym wstępem do pokazania, kto jest
odpowiedzialny za moralne zło związane z odpisywaniem. Odpowiedzialność ponosi najpierw sam odpisujący.
Jego postępowanie jest oszukiwaniem
nauczyciela i kolegów. Swoje dobre oceny zdobywa on w sposób nieuczciwy.
Popełniane w ten sposób zło łatwo się
rozprzestrzenia i w towarzystwie odpisujących także inni łatwiej decydują się
na odpisywanie. Można więc mówić tu
też o zgorszeniu. Pewną odpowiedzialność ponoszą także osoby, które same
może nie odpisują, ale lekceważą lub milcząco przyzwalają na taki stan rzeczy. Tu
szczególną rolę odgrywają rodzice i wychowawcy. To ich reakcja na zachowanie
młodego człowieka jest decydująca. Jeśli
rodzice nie zabraniają, a w pewnych sytuacjach nie stosują kary, uczą dziecko
nieuczciwych zachowań.
Może się to wydawać dziwne, ale odważę się postawić tezę, iż dużą odpowiedzialność ponosi tu także sam nauczyciel. Jego postawa powinna być
absolutnie jednoznaczna. Powinien on
mieć dla swoich uczniów jasne przesłanie: nie wolno odpisywać! Mało tego, jego

obowiązkiem jest bycie konsekwentnym.
W konkretnej sytuacji oznacza to wyciągnięcie stosownych reperkusji w przypadku „przyłapania” ucznia na odpisywaniu. Zaryzykuję także twierdzenie, że
obowiązkiem moralnym nauczyciela jest
bardzo uważne dbanie o to, by w czasie
przeprowadzanych przez niego sprawdzianów i egzaminów nie dochodziło do
odpisywania. Pobłażanie w takich sytuacjach jest niewychowawcze i prowadzi
do sytuacji, w której bardziej wrażliwi
i uczciwi uczniowie właśnie z tego powodu otrzymują słabsze oceny. Oznacza
to, iż są oni karani za uczciwość w postępowaniu. Do takich sytuacji rzeczywiście dochodzi. W czasie sprawdzianu ze znajomości Ewangelii katecheta
spaceruje wzdłuż pierwszych ławek. Po
ocenieniu prac okazuje się, że uczniowie z pierwszych ławek, nawet ci najlepsi i najpracowitsi w klasie, dostają słabe
oceny. Niektórzy zaś uczniowie siedzący w tylnych ławkach uzyskali mnóstwo
dodatkowych punktów. Potraﬁli oni bowiem podać dosłowne i wierne co do
ostatniej joty cytaty z Ewangelii, łącznie
z precyzyjnym wypisaniem numerów
rozdziałów i wersetów. Ciekawe jak to
możliwe?! Pobłażliwość w takiej sytuacji
jest przynajmniej rażącą niekonsekwencją, a w umysłach wrażliwych i myślących uczniów rodzi się oburzenie z powodu rażącej niesprawiedliwości.
Widać więc jasno, iż każdy z nas
ma swoją część odpowiedzialności, jeWIADOMOŚCI ŁĄCKIE
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śli chcemy coś w tej dziedzinie zmienić. Odpowiedzialność tę dzielą między siebie wszyscy: uczniowie, rodzice,
wychowawcy i nauczyciele. Tylko jednoznaczne i konsekwentne współdziałanie wszystkich, którym sprawa uczciwości leży na sercu, może przynieść
pożądane rezultaty. A sytuację można
rzeczywiście zmienić. Kiedyś oglądałem amerykański ﬁlm przedstawiający
młodzieżowe problemy. Jeden z drugoplanowych bohaterów został oskarżony o odpisywanie w czasie testów. Do
wyjaśnienia sprawy został zawieszony
w prawach ucznia, a w razie udowodnienia wykroczenia groziło mu usunięcie
ze szkoły. Władze szkoły i nauczyciele
w najmniejszym stopniu nie mieli problemów z podjęciem takiej decyzji. „Jeśli odpisywałeś, zostaniesz wydalony ze
szkoły”. Nawet podejrzany uczeń, w innych kwestiach niebędący wcale wzorem do naśladowania, także nie poddawał w wątpliwość takiej a nie innej
kary za oszukiwanie na teście. Jego celem było więc wyjawienie prawdy, ponieważ w tej konkretnej sytuacji był on
niewinny. Sytuacja była jasna. Nieuczciwość nie popłaca i jest konsekwentnie
karana. Przedstawiona w ﬁlmie historia
nie była motywowana religijnie. Odpisywanie jest nieuczciwe, powszechnie
zasługuje więc na moralną naganę i tak
powinno być oceniane. Nie należy też
bagatelizować materii tej nieuczciwości
i w tym szukać furtki dla usprawiedliwień. Odpisujący oszukuje nauczyciela
i kolegów, szkodzi poziomowi zdobywanej przez siebie i innych wiedzy. Ważnym elementem jest tu także fakt, że te
sytuacje dotyczą najczęściej dzieci, młodzieży i młodych ludzi – pobłażanie dla
odpisywania ma tu więc także bardzo
wyraźny wymiar antywychowawczy.
Jest bowiem sygnałem, że nieuczciwą
drogą można przejść łatwiej, szybciej,
czy też osiągnąć sukces mniejszym
wysiłkiem. Atmosfera przyzwolenia
dla odpisywania wysyła także sygnał,
że oszukujący są sprytni, inteligentni
i „cool”, a uczciwi to niezaradni frajerzy.
O ileż więc bardziej uczciwość w tej
kwestii powinna być oczywista dla
chrześcijanina. Przejrzysta postawa
w tej kwestii wynika z zasad Dekalogu
i jest oczywistą konsekwencją zachowania moralności chrześcijańskiej. Słowa
Jezusa, które możemy w tym kontekście
przywołać to te, w których nawołuje on
do jednoznaczności w mówieniu prawdy
i przestrzeganiu uczciwości: „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co
nadto jest, od Złego pochodzi” (Mt 5,37).
Chcę w tym momencie przywo10

WIADOMOŚCI ŁĄCKIE

łać jeszcze jeden znany angielski ﬁlm
z 1980 roku Rydwany ognia, wyreżyserowany przez Hugh Hudsona z piękną
muzyką Vangelisa. Film został oparty
na prawdziwej historii dwóch angielskich biegaczy przygotowujących się do
igrzysk olimpijskich 1924 roku w Paryżu. Przemawiający do wyobraźni tytuł
zaczerpnięty jest z wiersza Williama
Blake’a Jeruzalem. Eric Liddell i Harold
Abrahams, główni bohaterzy, wywodzą
się z różnych warstw społecznych. Różnią się także motywacją ciężkich treningów. Abrahams, angielski Żyd, sukcesami sportowymi chce podnieść swój

„

… dostajesz taką
łaskę, abyś krzyż,
którego normalnie
nienawidzisz,
potraﬁł przyjąć.
I to, co cię w życiu
spotyka, potraﬁsz
przyjąć.
status społeczny i marzy, iż zwycięstwo
na olimpiadzie otworzy mu drogę na
salony, a Liddel, wywodzący się z rodziny szkockich misjonarzy, przeżywa
rozterki wyboru pomiędzy „światową”
karierą, którą mógł mu zapewnić sport,
a wiernością zasadom swojej wiary. Jak
piszą znawcy ﬁlmu jest to hołd złożony „czasom niewinności” w sporcie. Jest
tam między innymi pokazane jak jeden
z bohaterów ﬁlmu rezygnuje z występu
w biegu, w którym ma wielkie szanse na
zwycięstwo, ponieważ bieg ów miał być
rozegrany w niedzielę. On zaś, zgodnie
z wyznawanymi zasadami religijnymi,
nie może uprawiać sportu w tym dniu.
Nie trzeba oczywiście szukać tak daleko,
aby pokazać sytuacje, w których chrześcijanie idą za wyznawanymi przez nich
zasadami, nawet gdyby miało to dla nich
oznaczać stratę czy wprost niebezpieczeństwo. Także wokół nas są chrześcijanie, którzy ze względu na wyznawane
przez nich zasady – jak się to mówi –
płyną pod prąd, bo przecież „tylko zdechłe ryby płyną zawsze z prądem”. Są to
chrześcijanie, których cechuje radyka-

lizm, którzy zrozumieli, że chrześcijaństwo ma sens tylko wtedy, gdy w każdej
sytuacji staramy się postępować zgodnie
z wyznawanymi zasadami. Przykłady takich postaw znajdziemy między innymi w książce Radykalni będącej zbiorem
wywiadów z kilkoma młodymi muzykami chrześcijanami. Znajdziemy tam
znamienną wypowiedź Darka Malejonka: „Zawsze w życiu starałem się być radykalny, była to dla mnie podstawowa
cecha. Teraz widzę, że nie ma większego radykalizmu od tego, który pokazał Jezus. Dzisiaj bycie punkowcem nie
jest żadnym radykalizmem, bo w każdym piśmie typu „Popcorn”
i „Bravo” można znaleźć szereg artykułów nawołujących
do tego stylu życia. Pokazane
jest na przykład, jak zrobić sobie z włosów irokeza (śmiech),
lansowana jest po prostu jakaś
nowa moda. Teraz jest to jedynie moda. I to już nikogo
nie dziwi. A powiedzieć: „Jezus jest Panem” w środowisku,
w którym żyjesz, jest o wiele
trudniej. I jest to autentyczne.
Radykalizm pójścia za Jezusem jest radykalizmem wzięcia na siebie krzyża. Bo to
nie jest tak, że jak zostaniesz
chrześcijaninem, to wszystko
potem pójdzie ładnie, pięknie,
cacy, wszyscy się do ciebie zaczną uśmiechać, itp. Jest tak
samo, tylko ty inaczej na to
wszystko patrzysz. Widzisz,
że dostajesz taką łaskę, abyś krzyż, którego normalnie nienawidzisz, potraﬁł przyjąć. I to, co cię w życiu spotyka,
potraﬁsz przyjąć. Ja jeszcze nie potraﬁę przyjąć w życiu krzyża Chrystusa.
I to Jezus mi uświadamia, że nie jestem
w stanie być jeszcze oﬁarą dla Jezusa,
ale staram się przyjmować ten krzyż na
tyle, na ile jestem w stanie, i myślę, że
będzie to z czasem coraz lepsze. Bo to
jest podstawa – nie ma chrześcijaństwa
bez krzyża. Teraz mówi się: sukces, kariera, a wiesz – w neokatechumenacie
mówią, że największą karierę zrobił Jezus, idąc na krzyż” (Radykalni. Z Budzym,
Dzikim i Stopą rozmawiał Marcin Jakimowicz, z Maleo rozmawiał Dziki, Katowice
2002, s. 122).
Nie mam wątpliwości, iż nieuleganie
pokusie odpisywania wymaga pewnego radykalizmu. Wymaga go zwłaszcza
w sytuacji, gdy wielu wokół traktuje
je jako „dżentelmeńskie wykroczenie”
i z pobłażliwym uśmieszkiem rozgrzesza się z nieuczciwości.
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Gratulacje dla lekkoatletki
Katarzyny Dulak
30 GRUDNIA 2011 r. miała miejsce
uroczysta Sesja Rady Gminy Łącko,
podczas której Janusz Klag Wójt Gminy wręczył Pani Katarzynie Dulak list
gratulacyjny i upominek za wysokie wyniki osiągnięte w lekkoatletyce w kraju

i za granicą. Jednocześnie podziękował
za godne reprezentowanie naszej Gminy,
życząc dużo zdrowia, pomyślności oraz
dalszych sukcesów sportowych.
KK

Katarzyna Dulak mieszkanka Brzyny
gm. Łącko jest podopieczną Józefa Klimka z UKS Budowlani Nowy Sącz. Zaliczana jest do najzdolniejszych zawodniczek
najmłodszego pokolenia. Wielokrotna Mistrzyni Polski w Biegach Górskich, pod koniec maja 2011r. w Moskwie wywalczyła
prawo startu w I Igrzyskach Olimpijskich
Młodzieży w Singapurze, gdzie zajęła XI
miejsce.

Plebiscyt „Najpopularniejsi Sportowcy Sądecczyzny”
.DWDU]\QD'XODNELHJDF]NDSRFKRG]ąFD]%U]\Q\]DMĊáD,,PLHM
VFHZ3OHELVF\FLHQD1DMSRSXODUQLHMV]HJR6SRUWRZFD6ąGHFF]\]Q\
Głosować można było za pośrednictwem Gazety Krakowskiej, Tygodnika Nowosądeckiego „Miasto”,
jak również poprzez radio RDN
Małopolska. Organizatorem imprezy był Dariusz Grzyb.
Najlepszym sportowcem został
wybrany kickbokser Rafał Dudek, zaś III miejsce zajęła Kamila
Szczecina (piłka ręczna).
Nagrody przyznano jeszcze w
9 kategoriach. W kategorii Trener
Roku otrzymał ją Józef Klimek –
trener Kasi Dulak w klubie UKS
Budowlani Nowy Sącz.
WYNIKI PLEBISCYTU:
Najpopularniejsi sportowcy:

1.Rafał Dudek (kickboxing), 2. Katarzyna Dulak (lekkoatletyka), 3. Kamila
Szczecina (piłka ręczna), 4. Arkadiusz
Aleksander (piłka nożna), 5. Ewa Bulanda (kickboxing), 6. Szymon Kulka (lekkoatletyka), 7. Karol Horowski (boks),
8. Tomasz Kowal (strongman), 9. Janusz
Wolański (piłka nożna), 10. Grzegorz
Wójs (kajakarstwo górskie).
Trener Roku: Jerzy Galara (Golden
Styczeń Luty 2012

Team) i Józef Klimek (UKS Budowlani)
Sponsor Roku: Zbigniew Szubryt
(MKS Limanovia Limanowa)
Odkrycie Roku: Mateusz Golonka
(piłka nożna)
Ta l e n t R o k u : K laudia Borek
(tenisistka)
Drużyna Roku: MKS Limanovia Szubryt Limanowa (piłka nożna)
Na jsympatyczniejsza Zawod niczka: Sylwia Łukasik (tenisistka)
Debiut Roku: Krzysztof Ząbczyński

(rugbysta)
Impreza Roku: Mecz Polska – Cze-

chy (rugby)

AS 2011: Paweł Kołodziej, Wacław
Skolarus, Wiesław Pazgan, Łukasz Wiśniowski oraz Robert Garwol (wyróżnienia dla osób wywodzących się z Sądecczyzny, których działalność sławi
region na arenie ogólnopolskiej lub
międzynarodowej).

Kasi Dulak, jej Trenerowi Józefowi
Klimkowi oraz wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
(opr. b.g.)
WIADOMOŚCI ŁĄCKIE
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Katarzyna Gromala

Babcia Grunia w Łącku!

6SRWNDQLHDXWRUVNLH](G\Wą=DUĊEVNą

T

rzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej w Łącku zostali zaproszeni na spotkanie autorskie z panią
Edytą Zarębską, które zorganizowała
Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku. Pomimo siarczystego mrozu dzieci
pod opieką pań: Ewy Majerskiej, Barbary Duda i Marii Zygadło dotarły do
Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku,
gdzie odbyło się spotkanie.

Pani Edyta Zarębska (znana wśród
dzieci jako BABCIA GRUNIA) jest lubelską pisarką i ilustratorką. Zadebiutowała książką "Opowieści babci Gruni",
którą napisała wierszem i własnoręcznie ozdobiła. W 2007 roku E. Zarębska
zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim
konkursie im. Astrid Lindgren za książkę dla dzieci i młodzieży zorganizowanym przez Fundację ABC XXI CAŁA
POLSKA CZYTA DZIECIOM.
12
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Autorka opowiadała o początkach
swojego pisania, o tym jak jej pierwsze
wiersze przechowywane na strychu zjadły myszki, o swoim szczęśliwym motylu, który spełnia marzenia i którego
każde z dzieci mogło dotknąć. Mąż pani
Edyty przybliżył małym czytelnikom
proces powstawania książki i ilustracji, a także nauczył je radosnej piosenki. Popularna Babcia Grunia tworzyła
rysunki a dzieci odgadywały co będą
przedstawiały. Było przy tym wiele
śmiechu i radości a także niesamowitych pomysłów.
Książki jej pełne są miłości i przyjaźni, radości i przygody, rozwijają wyobraźnię, uczą i bawią, gdyż jak
to sama autorka mówi: „Piszę bajki ze
świadomością, że wrażliwość dziecka
jest bardzo delikatna i staram się jej
nie urazić”.
Styczeń Luty 2012
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tekst Edyta Zarębska
muzyka Robert Zarębski
I
Słonko rano wstaje
i to samo robi zawsze co dzień
czasem chowa się za chmurkę
wtedy widać tylko cień
Księżyc nocą świeci
i to samo robi prawie co noc
a gdy czasem nam go zbraknie
wtedy gwiazdek błyszczy moc.
Ref.
Powiedz, co byś zrobił gdyby świat
był taki mały jak ty
Czy poprowadził byś za rączkę
wszystkie noce wszystkie dni x 2
Powiedz, co byś zrobił gdyby księżyc
kiedyś z nieba spadł
Czy wyruszył byś rakietą żeby uratować świat x 2
II
Słonko za górą się chowa
już zachodu nadszedł czas
kula pomarańczowa
jak my wszyscy chodzi spać.
Księżyc rano gaśnie
Przecież nie spał całą noc
ty się zbudzisz a on zaśnie
czarodziejska jest w tym moc.
Ref.
Powiedz co, byś zrobił …

Styczeń Luty 2012

Katarzyna Gromala

Zimowe spotkanie czytelnicze
w Filii GBP w Woli Kosnowej
21 GRUDNIA 2011r. w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Kosnowej odbyło się zimowe spotkanie
czytelnicze podczas którego dzieci wysłuchały zimowych opowieści związanych z Kubusiem Puchatkiem a potem
przy pomocy starszych koleżanek robiły piękne ozdoby choinkowe i karnawałowe. Mali czytelnicy czerpali pomysły z własnej wyobraźni, a także z

książki Anny Marianny Krac i Marceliny Grabowskiej-Piątek „50 prac ręcznych na zimę”.
Spotkanie uświetnił występ muzyczny Patrycji Gromali, która grała
na skrzypcach kolędy. Patrycja od października uczęszcza do Ogniska Muzycznego w Łącku, gdzie uczy się gry
na skrzypcach pod okiem pana Władysława Michalika.

WIADOMOŚCI ŁĄCKIE
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Opłatek Związku Podhalan w Łącku
„Hej, ponad regle, turnice,
Hej, leci z nieba gronie,
Hej, przy ty piykny muzyce,
Hej, cudne tyz śpiywonie”

D

nia 21 stycznia 2012 r. o godzinie
17.00 uroczystą Mszą Św. rozpoczęło się opłatkowe spotkanie
Związku Podhalan w Łącku. Mszy Św.
przewodniczył i homilię wygłosił ks.
dr Stanisław Kowalik, a koncelebrowali księża: ks. prałat proboszcz Józef Trzópek, ks. Tomasz Franczak i ks.
Józef Słowik. Oprawę muzyczną i liturgię słowa przygotowali członkowie
naszego oddziału Związku Podhalan.
Po kazaniu, w obecności pocztów
sztandarowych z Łącka, Kamienicy,
Krościenka, Obidzy, Ochotnicy Dolnej, Ochotnicy Górnej i Szczawnicy
ślubowanie złożyli nowi członkowie
Związku Podhalan oddziału w Łącku:
Bartek Bogucki, Jakub Bogucki, Krystyna Faron, ks. Tomasz Franczak, Jacek Gałysa, Krystyna Gałysa, Paweł
Gałysa, Andrzej Jędrychowski, Stanisław Jurkowski, Władysław Kowa14
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lik, Filip Plechta. Ks. Józef Słowik pogratulował nowoprzyjętym członkom
i złożył życzenia noworoczne wszystkim zebranym na modlitwie. Po zakończeniu uroczystości w kościele, barwny
korowód przeszedł do restauracji „Pod
Jabłonią’’.
Prezes Związku Podhalan Oddział
w Łącku Tomasz Ćwikowski powitał przybyłych gości: ks. prałata Józe-

fa Trzópka, ks. Tomasza Franczaka, ks.
dr-a Stanisława Kowalika, Jana Hamerskiego Wiceprezesa Zarządu Głównego
Związku Podhalan, Janusza Klaga Wójta
Gminy Łącko, Rafała Leśniaka zastępcę
Komendanta Policji w Nowym Sączu,

Zbigniewa Czepelaka Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,
Barbarę Moryto Dyrektora GOK w Łącku. Jan Hamerski Wiceprezes Zarządu
Głównego Związku Podhalan podziękował ks. prałatowi Józefowi Trzópkowi za „góralskie’’ serce i przychylność
dla Związku Podhalan.
Spotkanie opłatkowe rozpoczęło się
krótkim, bardzo wzruszającym montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez naszą koleżankę Małgorzatę
Plechtę. Zwrotki pastorałki J. J. Czecha
„Hej ponad regle turnice’’, przeplatane
strofami bożonarodzeniowymi, wprowadziły nas w piękną atmosferę świąteczną. Nasz kapelan ks. Stanisław Kowalik odmówił modlitwę i pobłogosławił
opłatki .
Wspólne życzenia, śpiew kolęd, posiłek i biesiadowanie łączą pokolenia. Pozwalają dostrzec, jak ważne jest podtrzymywanie tradycji i zwyczajów naszych
przodków. Tak, jak powiedział nasz ks.
Stanisław, „ludzie gór mają świadomość,
że nie da się żyć bez drugiego człowieka, bez Boga. Górol jest twardy, ale musi
być mocny wiarą i umieć przyznać się do
winy. Trzymojmy się Boga i Kościoła.’’
Styczeń Luty 2012

Na podkreślenie zasługuje również
fakt, że przedstawiciele naszego Oddziału Związku Podhalan jak co roku uczestniczyli w uroczystościach opłatkowych
w Szczawnicy, Krościenku, Tylmanowej,
Ochotnicy Górnej, Ochotnicy Dolnej,
Nowym Targu oraz w Opłatku Zarządu
Głównego Związku Podhalan i oddziałów z całej Polski w Lipnicy Wielkiej na
Orawie, promując gminę Łącko i jej kulturę regionalną..
„Coby my drugiego roku docekali
Przy Twym złobku Ponie znowu zaśpiywali”
Tekst: Danuta Hejmej
Zdjęcia: Krzysztof Adamczyk

Styczeń Luty 2012
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Związek Podhalan z kolędą u swojego kapelana
'QLDVW\F]QLDURNXF]áRQNRZLH=ZLą]NX3RGKDODQ
2GG]LDáàąFNRXGDOLVLĊ]NROĊGąGRàRVRVLQ\*yUQHM
W tamtejszej paraf ii
pod wezwaniem Matki
Boskiej Wniebowziętej
proboszczem jest bowiem kapelan łąckiego
oddziału, ksiądz doktor Stanisław Kowalik. Ubrani w ludowe
stroje kolędnicy wyruszyli z Łącka o 9 rano
jadąc przez Kamienicę i Limanową. Mimo
t r ud nych wa r u n ków
pogodowych, zimowy
krajobraz prezentował
się niezwykle czarująco.
Na miejscu przywitał
przybyszów gospodarz,
ksiądz Stanisław. Chwilę przygotowywano się do udziału w Mszy Świętej, która rozpoczynała się o godzinie

11. Przewodniczył jej
ksiądz proboszcz i kapelan w jednej osobie,
który serdecznie przywitał gości i pozostałych
wiernych. Na wstępie,
kilka słów o działalności
Związku Podhalan powiedział prezes łąckiego
oddziału, Tomasz Ćwikowski. Podziękował za
zaproszenie naszemu
rodakowi, którego górale odwiedzali wcześniej
w paraf ii w Bochni.
Wspomniał, że z ziemi
limanowskiej, a dokładnie z Poręby Wielkiej,
pochodził znany poeta i współzałożyciel Związku Podhalan, Władysław Orkan. Zaznaczył też, że kiedy zakładano

oddział w Łącku nie było żadnych wątpliwości, że jego kapelanem zostanie
właśnie ksiądz Kowalik, który tańczył
zarówno w Małym Łącku, a potem Góralach Łąckich oraz całym swoim życiem kultywuje łącki folklor. W czasie
mszy łącowianie śpiewali góralskie kolędy i pastorałki uświetniając nabożeństwo. Po zakończeniu wszyscy zostali
w kościele, aby jeszcze wspólnie kolędować na cześć Małego Dzieciątka.
Po ceremonii goście zostali zaproszeni na plebanię, gdzie razem z księżmi
zasiedli do wspólnego posiłku. Po nim
również kontynuowano śpiewanie kolęd przy akompaniamencie gitary księdza Łukasza. Czas mijał bardzo szybko,
gdyż to co dobre szybko się kończy…
Po wspólnie spędzonym czasie i zaśpiewaniu „Za kolondo dzionkujomy”
górale w dobrych nastrojach, pełni wrażeń powrócili do swych domów.
Tekst Maciek Ogórek
Zdjęcia Jacek Szczepaniak

Wspólne kolędowanie w dniu
wspomnienia Świętego Szczepana

W

spólne kolędowanie Białych
Górali w dniu wspomnienia
Świętego Szczepana jest już
tradycją. W drugi dzień Świąt Bożego
Narodzenia, 26 grudnia o godzinie 11.30
w Kościele Paraﬁalnym pod wezwaniem
Św. Jana Chrzciciela w Łącku odbyła
się Msza Święta z udziałem Związku
Podhalan. Jak co roku, członkowie łąckiego oddziału uświetnili uroczystość
śpiewem tradycyjnych kolęd i pastorałek. Podczas Mszy Świętej przygrywały kapele rodzinne oraz Kapela Ciupaga i Kuźnicka. Kościół wypełnił się
radosnym śpiewem oraz góralską nutą
skrzypiec.
Tekst Katarzyna Grela
Zdjęcia Krzysztof Adamczyk
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Walne Zebranie Sprawozdawczew OSP Łącko
:GQLXUZUHPL]LH263ZàąFNXRGE\áRVLĊ:DOQH=HEUDQLH6SUDZR]GDZF]H]DURN
:ĞUyG]DSURV]RQ\FKJRĞFL]QDOHĨOLVLĊ3DQ-DQXV].ODJ:yMW*PLQ\àąFNRGK$QWRQL%LHQLDV3UH]HV
=23=26353GK6WDQLVáDZ0\MDN3UH]HV=2*=26353GK0DULXV]3LZRZDU.RPHQGDQW*PLQQ\
2635DGQL*PLQ\àąFNR3DQL%HUQDGHWWD*DZHáHNLGK6WHIDQ*UDELHF3DQL%DUEDUD0RU\WR'\UHN
WRU*2.RUD]3DQ-y]HI-DQF]XUD6RáW\V:VLàąFNR
W zebraniu uczestniczyli również: członkowie honorowi OSP, członkowie wspierający OSP, seniorzy łąckiej OSP oraz członkowi
czynni i młodzież skupiona w młodzieżowych drużynach pożarniczych.
Oﬁcjalnego otwarcia i powitania gości dokonał dh Jan Mrówka Prezes Zarządu OSP
w Łącku. Na jego prośbę minutą ciszy
uczczono pamięć członków OSP, którzy
w roku sprawozdawczym odeszli na wieczną służbę: dh Henryk Mozdyniewicz i dh
Mieczysław Pierzchała.
Następnym punktem obrad był: wybór
przewodniczącego zebrania i sekretarza
zebrania.

W dalszej części zebrania sprawozdanie
z działalności OSP za rok sprawozdawczy
złożyli: - dh Jan Mrówka Prezes OSP - całokształt działalności OSP,
– dh Tomasz Pasiud Naczelnik OSP - sprawozdanie bojowe (umundurowanie, szkolenie członków, wyjazdy do akcji itp.),
– dh Rafał Gromala Skarbnik OSP - sprawozdanie ﬁnansowe,
– dh Paweł Trembecki Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej,
– dh Kinga Dybiec - sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Pod koniec Zebrania Sprawozdawczego
OSP, głos zabrali zaproszeni goście, którzy
byli pełni uznania dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łącku.
Zebranie zakończyło się złożeniem życzeń,
przez gości dla wszystkich druhów i ich rodzin oraz poczęstunkiem.
Korzystając z okazji Zarząd OSP w Łącku za pośrednictwem Redakcji Wiadomości Łąckich składa wszystkim mieszkańcom
Łącka najserdeczniejsze życzenia w Nowym
Roku i dziękuje wszystkim za życzliwość
i wsparcie podczas „zbiórki na kalendarze”.
Zestawienie działalności ratowniczo-gaśniczej OSP Łącko za rok 2011:
– udział w akcjach ratowniczych - 70 razy,
w tym:
– gaszenie pożarów 27 razy
– likwidacja miejscowych zagrożeń 41 razy
– fałszywe alarmy 2 razy
JM
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XIII Gminny Konkurs Młodych Wokalistów
:GQLXOXWHJRZVDOL*2.XZàąFNXRGE\áVLĊ;,,,*PLQQ\.RQNXUV
0áRG\FK:RNDOLVWyZZNWyU\PXG]LDáZ]LĊáRZ\NRQDZFyZ
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Komisja konkursowa w składzie:
1. Władysław Michalik
2. Mirosław Hejmej
3. Leszek Moryto
po przesłuchaniu 35 wokalistów postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

kategoria II – od 11 – 13 lat
I miejsce – Emilia Rucińska (ZSG Zagorzyn), Magdalena Talar (ZSG Łącko)
II miejsce – Joanna Potoniec (SP Maszkowice)
III miejsce – Magdalena Matusiewicz (ZSG Jazowsko)
Wyróżnienie – Paulina Wójcik (SP Obidza), Dominika Majerska (ZSG Jazowsko), Ewelina Tomasiak (SP Obidza)

kategoria I – do lat 10
I miejsce – Monika Błaszczyk (ZSP Czarny Potok)
II miejsce – Mateusz Domek (ZSG Zagorzyn), Julia Pogwizd (SP Zabrzeż)
III miejsce – Aleksandra Tomczyk (ZSP Czarny Potok), Aneta Talarczyk
(ZSP Kadcza)
Wyróżnienie – Anna Gromala (SP Zabrzeż)

kategoria III – od 14 – 16 lat
I miejsce – Agata Jaworska (ZSG Łącko), Urszula Magdziarczyk (ZSG Łącko)
II miejsce – Edyta Klimek (ZSG Jazowsko), Natalia Bandyk (ZSG Łącko)
III miejsce – Daniel Talar (ZSG Łącko), Izabela Rams (ZSG Jazowsko)
Wyróżnienie – Kinga Dybiec (ZSG Łącko), Klaudia Miłkowska (ZSG Łącko),
Mariusz Duda i Konstancja Sejud (ZSG Łącko), Paulina Pogwizd (ZSG Łącko), Ewelina Duda (ZSG Zagorzyn)

Jury zadecydowało o przyznaniu nagrody GRAND PRIX
dla Iwony Gałysy z ZSG w Łącku.
W uroczystym podsumowaniu konkursu wziął udział Janusz Klag Wójt Gminy Łącko, który w swoim wystąpieniu
podkreślił, iż jest niezwykle dumny, że gmina Łącko ma tak
wielu młodych, utalentowanych ludzi. Podziękował również
nauczycielom za cały wkład pracy, a Gminnemu Ośrodkowi
Kultury za organizację konkursu.
Następnie wraz z Barbarą Moryto dyrektorem GOK wręczyli wszystkim uczestnikom dyplomy oraz nagrody.
(b.g.)

Emeryci i Renciści
koła nr 5 Łącko w dniu
21.01.2012 r. spotkali się
na świetlicy w Łazach
Brzyńskich z okazji
dnia Babci i Dziadka
Otwarcie i przywitania dokonał przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów Stefan Kozik, który przywitał
Styczeń Luty 2012

Wójta Gminy Łącko, jak również
wszystkich przybyłych oraz małżeństwo które obchodziło Złote Gody –
Marię i Józefa Warzechów.
W pierwszej kolejności Wójt dokonał odznaczenia państwa Warzechów
złożył życzenia i również sołtys wsi
i obecni goście, zaśpiewano sto lat uroczystości przygrywały Magdalena Biel
i Patrycja Wójcik z Obidzy. Po odznaczeniu Wójt Gminy Łącko rozpoczął
łamanie się opłatkiem i składaniem
życzeń noworocznych. Rozpoczęto
śpiewanie kolęd.

Wójt złożył również babciom i dziadkom najserdeczniejsze życzenia. Obiad
został przygotowany przez restaurację
Pod Jabłonią, zaś ciasta, kawę i herbatę
przygotowały panie z Koła Gospodyń
z Łazów. Sołtys podziękował Wójtowi
za przybycie i na zakończenie zaśpiewano „Sto lat”. Emeryci i renciści rozśpiewani doskonale się bawili do późnego
wieczora. I tak w miłej atmosferze zakończyła się zabawa Emerytów i Rencistów z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Przewodniczący, Stefan Kozik
WIADOMOŚCI ŁĄCKIE
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Ferie zimowe 2012
-XĪ]DQDPLIHULH]LPRZH2E¿WRZDá\RQHZV]HUHJUyĪQ\FKZ\GDU]HĔRFKDUDNWHU]HNXOWXUDOQ\P
UR]U\ZNRZ\PDOHLVSRUWRZ\P

W sali GOK-u odbywały się zajęcia plastyczne, warsztaty teatralne oraz turniej
warcabowy. Przedstawiamy wyniki Turnieju Warcabowego: I m-ce: Paweł Adamarek, II m-ce: Miłosz Mikołajczyk, III
m-ce: Błażej Kałuziński.
Wiele wrażeń dostarczyły również
wyjazdy do kina na ﬁlmy: Mali Agenci
Wyścig z czasem 4D oraz Podróż na tajemniczą wyspę 3D. Najnowszy wymiar
kina pozwolił się przenieść wszystkim
oglądającym w świat przedstawiony na
ekranie. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również dwa turnieje – I Gmin-
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ny Turniej Młodych Szachistów oraz
I Mistrzostwa Gminy Łącko w Darts.
W dniach 14-16 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Łącku odbył się I Gminny Turniej Młodych Szachistów o Puchar Janusza Klaga Wójta
Gminy Łącko. Wzięło w nim udział 12
zawodników.
Zwycięzcą turnieju został Leszek Pyrdoł, który wygrał 9 potyczek, a zremisował dwie. Na II miejscu uplasował
się Miłosz Mikołajczyk, zaś na III Adrian Chlebek. IV miejsce zdobył Paweł
Adamarek, V – Zuzanna Lisiecka, zaś

VI – Marta Pyrdoł. Nad prawidłowym
przebiegiem zawodów czuwał Witold
Majerski – nauczyciel wf w ZSG w Łącku, wielki pasjonat szachów, prowadzący Klub Szachowy przy GOK w Łącku.
W uroczystości wręczenia nagród
uczestniczył Janusz Klag Wójt Gminy
Łącko, który podkreślił, iż cieszy się, że
młodzi ludzie chcą grać w szachy – grę,
która nie tylko jest formą sportowego
współzawodnictwa, ale uczy logicznego myślenia i wyrabia cierpliwość.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
I Mistrzostwa Gminy Łącko w Darts
odbyły się w dniach 23-24 lutego. Rozgrywane były w dwóch kategoriach dziecięco-młodzieżowej i dorosłej.
W kategorii I bezkonkurencyjną zawodniczką okazała się Marta Pyrdoł,
która zwyciężyła wszystkie potyczki,
II miejsce zdobył Jakub Jóźwik, zaś III
Marcin Gonciarz. Wszyscy uczestnicy
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe
ufundowane przez GOK.
W kategorii dorosłych walka była niezwykle zacięta i bardzo emocjonująca.
Wielu wrażeń dostarczyły rozgrywki ﬁnałowe. Mistrzem kategorii został Stanisław Psonak, Wicemistrzostwo wywalczył Mateusz Kutwa, III miejsce zajął
Łukasz Kutwa, zaś IV Stanisław Plata.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy,
zaś czwórka najlepszych dodatkowo pamiątkowe statuetki.
Dziękujemy panu Stanisławowi
Psonakowi za ufundowanie nagród
rzeczowych.
(b.g.)
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Franciszek Opyd
SZLACHETNOŚĆ
Tyle od życia dostaniesz,
ile serca komuś dasz,
to najprostsze rozumowanie,
zawsze w swej mądrości masz.
Życie nasze jest na remis,
balans w los mamy wpisany,
zawsze chciejmy prawdę cenić,
przez nią rację bytu mamy.
Wielostronne przemyślenia
są domeną dla rozważnych,
najtrudniej siebie oceniać,
choć to fakt jest życia ważny.
Szlachetność się rodzi w trudzie,
jest orędziem dla godności,
tylko zagubieni ludzie,
inne lansują mądrości.

Styczeń Luty 2012

WIADOMOŚCI ŁĄCKIE

21

GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY ŁĄCKO

Sukcesy przedstawicieli Gminy Łącko na Festiwalu
Kolędowym w Szczawie
:GQLDFKVW\F]QLDUZ=HVSROH6]NRá\3RGVWDZRZHML*LPQD]MXPZ6]F]DZLHRGE\áVLĊ
;9,']LHFLĊF\)HVWLZDO.ROĊGRZ\NWyUHJRRUJDQL]DWRUHPE\áD$NFMD.DWROLFND
Festiwal rozpoczął gościnnie występujący Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Niskowioki” działający przy OSP Niskowa,
który wprowadził wszystkich w kolędowy nastrój. Publiczność wysłuchała kilku kolęd, podziwiała ekspresyjne
wykonanie ludowych tańców i piękny,
tradycyjny lachowski strój.
W sobotę odbyły się przesłuchania
wszystkich uczestników – 94 wykonawców zaśpiewało 75 kolęd i pastorałek. Uczestnicy oceniani byli w czterech
kategoriach wiekowych, jako soliści lub
duety. Przesłuchania trwały 8 godzin.
Tegoroczne Jury tworzyli:
– Przewodniczący: ppłk dr Stanisław
Strączek – naczelnik Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej
w Nowym Sączu,
– Marta Florek : utalentowana artystka pochodząca z Limanowej, absolwentka Akademii Muzycznej
w Katowicach,
– Aleksander Smaga : muzyk z Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół”
w Nowym Sączu.
Reprezentanci naszej gminy zaprezentowali się doskonale.
Kategoria przedszkolna
• soliści:
I miejsce – Karolina Gromala – Łącko
Wyróżnienie – Arkadiusz Bawełkiewicz – Wola
Kosnowa
Kategoria młodsza szkolna
• soliści:
I miejsce – Mateusz Domek – Zagorzyn
III miejsce – Dorota Kurnyta – Wola Kosnowa
Wyróżnienie – Krystian Florek – Obidza
Kategoria starsza szkolna
• soliści:
Wyróżnienie – Beata Klag – Jazowsko
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stycznia ma już 16-letnią tradycję i coraz więcej zwolenników. Co roku swoje
wokalne talenty prezentuje na festiwalu
około 100 dzieci w wieku od 3 lat do 3
klasy gimnazjum.
Repertuar obejmuje kolędy, pastorałki. Ideą imprezy jest propagowanie
i pielęgnowanie tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych oraz uwrażliwienie dzieci i młodych ludzi na piękno
polskiej kolędy.

Kategoria gimnazjalna
• soliści:
II miejsce – Edyta Klimek – Jazowsko
III miejsce – Magdalena Talar – Łącko
Wyróżnienie – Urszula Magdziarczyk – Łącko
• duety:
I miejsce – Iwona Gałysa, Natalia Bandyk – Łącko
Wyróżnienie – Izabela Rams i Edyta Klimek –
Jazowsko

Serdecznie gratulujemy wszystkim
nagrodzonym i wyróżnionym.
(opr. b.g.)
Kolędować każdy może – wszyscy o tym
wiedzą, a zwłaszcza organizatorzy Dziecięcego Festiwalu Kolędowego w Szczawie. Impreza, która odbyła się 28 i 29

Laureatką w swojej kategorii wiekowej
została Karolinka Gromala z Samorządowego Przedszkola w Łącku. Dziewczynkę przygotowującą się do festiwalu
wspierały przedszkolaki, którym każdego dnia zaszczepia się umiłowanie łąckiej małej ojczyzny w ramach programu
autorskiego „Moje Łącko”. Jury festiwalu
w składzie:
Marta Florek – wokalistka pochodząca z Limanowej, Aleksander Smaga
muzyk z Miejskiego Centrum Kultury
„Sokół” w Nowym Sączu oraz przewodniczący – ppłk dr Stanisław Strączek –
naczelnik Orkiestry Reprezentacyjnej
Straży Granicznej w Nowym Sączu,
miała trudny wybór, gdyż najmłodsi
uczestnicy prezentowali się wspaniale. Jednak w dniu ogłoszenia wyników
podczas koncertu laureatów mała łącowianka udowodniła, że pastorałka
„Gdzie Ty mieszkasz mały Jezu…” w jej
wykonaniu była najpiękniejsza, co potwierdziła burza oklasków licznej zgromadzonej publiczności. Wysoki poziom
festiwalu dziecięcych talentów obﬁtuje również w wiele atrakcji, jakimi organizatorzy co roku zaskakują swoich
wielbicieli.
MM
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kle
Premierowe spekta

Grupy Teatralnej „Berecik”
VW\F]QLDZGRPXNDWHFKHW\F]Q\PZàąFNXRGE\á\VLĊSUHPLH
URZHVSHNWDNOHZZ\NRQDQLXPáRG\FKDNWRUyZ]*UXS\7HDWUDOQHM
Ä%HUHFLN´G]LDáDMąFHMSU]\*PLQQ\P2ĞURGNX.XOWXU\ZàąFNX
Jako pierwsze zostało zaprezentowane przedstawienie przygotowane
przez młodszą grupę pt. „Dziękuję
Ci, Nietoperzu” oparte na scenariuszu Macieja Wojtyszko – znanego
reżysera i scenarzysty, pisarza, autora książek dla dzieci i młodzieży.
To niezwykle ciepła opowieść o akceptowaniu odmienności, o przyjaźni i zrozumieniu innych. Młodzi aktorzy niezwykle się starali,
aby oddać klimat przygody, jaka
stała się udziałem leśnej gromadki zwierząt.
Drugim przedstawieniem była
„Świtezianka” w wersji kabaretowej zaprezentowana przez starszą grupę. To
historia poszukiwania miłości potraktowana z przymrużeniem oka, udowadniająca jednocześnie, że nie warto dać się
omamić pozornym urokom przypadkowych znajomości.
Styczeń Luty 2012

Dodatkowego uroku przedstawieniom
dodawały dekoracje wykonane przez
uczestniczki warsztatów plastycznych
przy GOK-u pod kierunkiem Magdaleny Leszko.
Premierowy duoSpektakl został niezwykle ciepło przyjęty przez publicz-

ność wypełniającą wszystkie miejsca
w sali domu katechetycznego w Łącku
i nagrodzony gromkimi owacjami.
A „berecikowi” aktorzy… już myślą
o kolejnych przedstawieniach.
Dziękujemy serdecznie dyrekcji ZSG
w Zagorzynie i dyrekcji SP w Maszkowicach za zaproszenie, umożliwienie
prezentacji naszych dokonań artystycznych i niezwykle miłe przyjęcie.
(b.g.)
WIADOMOŚCI ŁĄCKIE
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Sukcesy Górali Łąckich
na 40. Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej
'XĪ\VXNFHVRGQLHĞOL*yUDOHàąFF\QD.DUQDZDOH*yUDOVNLPMDNLRGE\áVLĊZ%XNRZLQLH
7DWU]DĔVNLHMZGQLDFKRGGROXWHJR
Komisja 40. Jubileuszowego Góralskiego Karnawału
w składzie:
1. Aleksandra Szurmiak- Bogucka
2. Dorota Majerczyk
3. Józef Pitoń
4. Jan Stachoń
5. Andrzej Stoch
oceniła 61 par tanecznych, w tym 29 pary taneczne w I kategorii wiekowej, 23 pary taneczne w II kategorii wiekowej, 9 par
tanecznych w III kategorii wiekowej oraz 11 grup tanecznych
w konkursie tańca zbójnickiego i 1 taniec mazur.

W I kategorii wiekowej (16 - 21 lat) par tanecznych specjalnym dyplomem wyróżniono:
Macieja Garbacza i Marzena Dąbrowską oraz Janusza Pierzchałę i Joannę Dudę z zespołu "Górale Łąccy".
W konkursie tańca zbójnickiego III miejsce, ciupagę juhaską
oraz nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł otrzymali zbójnicy z Łącka.
Serdecznie gratulujemy!!
(b.g.)

Żegnamy …
W miesiącu lutym pożegnaliśmy
dwie wspaniałe kobiety, będące jednymi z pierwszych współorganizatorek
i członkiń założonego z inicjatywy Marii Chwalibóg w 1933 r. Regionalnego
Zespołu Pieśni i Tańca Łącko.
Były to Zoﬁa Faron (ur. 15.04.1915 r.)
oraz Jadwiga Dybiec (ur. 10.10.1927 r.).
Cześć Ich pamięci.
Obszerne życiorysy obydwu Pań ukażą się w kolejnym numerze Wiadomości
Łąckich.

Zdjęcie: Tydzień Gór – Wisła 1937 r.
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Praktyki zawodowe i staż w Niemczech
– czyli o tym jak młodzież z Zespołu Szkół im. Św. Kingi w Łącku
poznaje Europę.
Na co dzień są zwykłymi uczniami
trzeciej i czwartej klasy Technikum
Ekonomicznego w Zespole Szkół im
Św. Kingi w Łącku. To, czego doświadczyli, co zobaczyli, kogo poznali dało im
ogromne poczucie, że Europa rzeczywiści nie ma granic.
W ramach programu Leonardo da
Vinci „Uczenie się przez całe życie”
szesnastu uczniów ze „Św. Kingi” miało po raz pierwszy możliwość odbycia
praktyki zawodowej w Niemczech.
Projekt Mobilności IVT zgodnie z założeniami rozpoczął się 30 września
2011 r. i zakończył się 22 grudnia 2011.
Na jego zrealizowanie szkoła otrzymała 34 834,00 EUR, co umożliwiło młodzieży z Łącka trzytygodniowy pobyt
w Chemnitzh w Saksonii (od 3 do 25
listopada).
Styczeń Luty 2012

Centrum Kształcenia F+U Sachsem,
miejsce, do którego pojechali (pod opieką koordynatora tego projektu Jacka
Kwita i nauczycielki języka niemieckiego Małgorzaty Kwit) to „marzenie”
każdego przyszłego ekonomisty. Jest to
instytucja posiadająca wieloletnie doświadczenie w organizowaniu staży dla
krajowych i zagranicznych partnerów.
Jednostka kształci w wielu dziedzinach,
m.in. biznesie i administracji, hotelarstwie i gastronomii, technologii informacyjnej, architekturze krajobrazu, językach obcych. Na terenie Niemiec a także
w innych krajach istnieje kilkanaście
tego typu placówek. W swoim kampusie – oprócz prowadzenia zajęć – centrum to zapewnia uczestnikom zakwaterowanie, pełne wyżywienie i organizację
czasu wolnego.

Do tego wyjazdu młodzież przygotowywała się z ogromnym zaangażowaniem: uczestnicząc cały październik
w dodatkowych zajęciach, swoją szkolną
znajomość języka niemieckiego poszerzali o słownictwo branżowe dla ekonomistów. Uczniowie zapoznali się także
ze stylem życia i zwyczajami panującymi w Niemczech. Czy przed wyjazdem
towarzyszyły im jakieś obawy? Zapytani odpowiadali, że trochę nie byli pewni czy „językowo” sobie poradzą. Jednak
zaraz po przyjeździe niepewność w tej
kwestii szybko została rozwiana: komunikacja w języku niemieckim i angielskim przyniosła efekty .
Podczas odbywanego w Chemnitzh
stażu zawodowego szesnastka naszych
młodych ekonomistów nie narzekała
na brak zajęć i rutynę. Pracując z nieWIADOMOŚCI ŁĄCKIE
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mieckim programem TOPSIM General Management II, zapoznali się z pracą biurową, funkcjonowaniem jednostki
organizacyjnej, zasadami organizowania
stanowisk pracy. Na zajęciach uczniowie
zajmowali się m.in. budowaniem oferty, wycenianiem, promocją i dystrybucją oferowanych produktów. Poznawali
także elementy pracy w działach: personalnym, produkcji, realizacji zamówień,
magazynowania i obiegu dokumentacji,
zbytu, badań i rozwoju oraz rachunkowości i ﬁnansach. Uzupełnieniem tych
wiadomości były wycieczki zawodowe
do kilku przedsiębiorstw. A tak o tych
wyprawach pisali w e-mailu do szkoły uczestnicy projektu: „Oprócz nauki
na zajęciach poznajemy też wiele ciekawych miejsc w Saksonii, mentalność
i kulturę tutejszych mieszkańców. Byliśmy w Industriemuseum – muzeum
przemysłu, gdzie mogliśmy zobaczyć
rozwój techniki w przeciągu kilku ostatnich stuleci – prototypy samochodów,
od trabanta do luksusowego hybrydowego BMW 7. Saksonia słynie z przemysłu włókienniczego oraz maszynowego,
a produkty są znane na całym świecie.
Odwiedziliśmy zakład produkcji makaronu, poznaliśmy proces jego wytwarzania od podstawowych surowców
do ﬁnalnych produktów. Mogliśmy też
spróbować różnych potraw z tych wyrobów (było pyszne!!!). Byliśmy również
w drukarni ,,Freie Presse”, gdzie widzieliśmy jak powstaje popularna w Niemczech gazeta.”
Wypełniony „po brzegi” plan zajęć,
ćwiczeń sprzyjał atmosferze integracji
i wymiany doświadczeń między młodzieżą pochodzącą z różnych części
świata:
26
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„Nasze umiejętności językowe udoskonalamy też po południu po zajęciach.
Poznajemy inne języki i kultury m.in.
Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Nawiązujemy nowe znajomości z uczniami
i studentami z Litwy, Chin, Iraku oraz
z naszymi rodakami
z Rzeszowa. Razem
stanowimy mocną
grupę.”
Po zakończonym
w Chemnitzh stażu
zawodowym uczniowie TE w Łącku po
raz pierwszy otrzymali Europassy. Dokument ten – uznawany przez wszystkie
kraje unijne – potwierdza kwalifikacje zawodowe uczestnika projektu wraz
z zakresem nabytych
umiejętności. Taki
europejski certyﬁkat
na pewno pomoże
młody ekonomistom
w podejmowaniu decyzji zawodowych,
poszerzy ich możliwości w szukaniu
„swojego miejsca” na
rynku pracy po zakończeniu szkoły
średniej. Zapytani,
którą z umiejętności
najbardziej docenili podczas praktyk,
odpowiadali prawie

jednogłośnie: praca w grupie, zespołowe działania. A tak korzyści wypływające z realizacji projektu Leonardo da
Vinci podsumowuje koordynator Jacek
Kwit: „odbycie stażu Centrum Kształcenia praktycznego w Chemnitz było
dla młodzieży ogromną szansą rozwoju
osobistego, zdobycia nowych umiejętności, kompetencji i doświadczenia pracy w niemieckiej ﬁrmie. Praktyki były
prowadzone na europejskim poziomie,
kształtowały w uczniach właściwą postawę pracy, kreatywnego myślenia, samodzielnego działania.”
Certyﬁkaty „Europass Mobilność” zostały wręczone uroczyście uczniom 20
grudnia 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
Grupa szesnastu uczniów z ZS im Św.
Kingi w Łącku doceniła w pełni starania
i poświęcenie opiekunów tego projektu.
Pragną na łamach Wiadomości Łąckich
jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować Małgorzacie i Jackowi Kwit.
Anna Brodowska
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Sukces tenisistek z Zarzecza
:LHONąQLHVSRG]LDQNĊLRJURPQąUDGRĞüVSUDZLá\XF]HQQLFH]H6]NRá\3RGVWDZRZHM]=DU]HF]D
ZUR]JU\ZNDFKWHQLVDVWRáRZHJR$JQLHV]ND0RUGDUVND-RODQWD.XODVLNL$OHNVDQGUD:yMFLN]GR
E\ZDMąF,PLHMVFHZHWDSLHJPLQQ\P'UXĪ\QRZHJR7XUQLHMX7HQLVD6WRáRZHJR]DSHZQLá\VRELH
XG]LDáZHWDSLHSRZLDWRZ\P
W dniu 11.01.2012 r. w ZSG w Zagorzynie odbył się Turniej Powiatowy.
W rozgrywkach tych zawodniczki z Zarzecza wygrały wszystkie swoje mecze i okazały się najlepsze w powiecie
nowosądeckim.
Również w rozgrywkach indywidualnych dziewczęta wykazały się dobrym przygotowaniem i wysoką formą.
Turniej gminny zakończył się dla nich
rewelacyjnie, w gronie 6 najlepszych
zawodniczek z gminy Łącko kwaliﬁkujących się do rozgrywek powiatowych,
aż 3 reprezentowały Szkołę Podstawową z Zarzecza.
W dniu 25.01.2012r. w SP w Kamionce
Wielkiej odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Powiatu, w których Agnieszka Mordarska zajęła II miejsce, a Jolanta
Kulasik była VIII.
Zawodniczki czekają teraz turnieje rejonowe, które odbędą się w Limanowej
w marcu (turniej drużynowy) i w Ropie
w kwietniu (turniej indywidualny).
Gratulujemy dziewczętom osiągniętych wyników, życzymy dalszych sukcesów i gorąco je dopingujemy.
Opiekunem zawodniczek jest Jan
Mrówka nauczyciel – wychowania ﬁzycznego w Szkole Podstawowej
w Zarzeczu.
J.M.
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Klasyﬁkacja końcowa turniejów

Turniej Drużynowy – etap gminny
Kat. dziewcząt
pierwsze dwie drużyny kwaliﬁkują się do etapu powiatowego
1. SP ZARZECZE
(Mordarska Agnieszka, Kulasik Jolanta, Wójcik Aleksandra)
2. SP ZAGORZYN
(Dąbrowska Wioletta, Kurzeja Agnieszka, Wąchała Katarzyna)
3. SP MASZKOWICE
4. SP SZCZEREŻ
5. SP JAZOWSKO
6. SP KADCZA

Kat. chłopców
pierwsze dwie drużyny kwaliﬁkują się do etapu rejonowego:
1. SP PTASZKOWA
2. SP MARCINKOWICE
3. SP MASZKOWICE (Wysowski Adam, Ząbek Marcin, Baziak Tomasz)
4. SP ZAGORZYN (Mąka Paweł, Kozyra Łukasz, Gromala Hubert)
5. SP JANUSZOWA
6. SP MOGILNO

Kat. chłopców
pierwsze dwie drużyny kwaliﬁkują się do etapu powiatowego:
1. SP ZAGORZYN (Mąka Paweł, Kozyra Łukasz, Gromala Hubert)
2. SP MASZKOWICE (Wysowski Adam, Ząbek Marcin, Baziak Tomasz)
3. SP Zabrzeż
4. SP Jazowsko
5. SP Zarzecze
6. SP Kadcza
7. SP Czarny Potok
8. SP Szczereż
Turniej Indywidualny –etap gminny
Kat. dziewcząt
najlepsza szóstka kwaliﬁkująca się do etapu powiatowego:
Turniej Indywidualny –etap powiatowy
1. MORDARSKA AGNIESZKA (SP Zarzecze)
2. KULASIK JOLANTA (SP Zarzecze)
3. BARNAŚ KINGA (SP Zabrzeż)
4. DĄBROWSKA WIOLETTA (SP Zagorzyn)
5. KURZEJA AGNIESZKA (SP Zagorzyn)
6. WÓJCIK ALEKSANDRA (SP Zarzecze)
Kat. chłopców
najlepsza szóstka kwaliﬁkująca się do etapu powiatowego:
1. WYSOWSKI ADAM (SP Maszkowice)
2. WIATR KRYSTIAN (SP Zabrzeż)
3. MĄKA PAWEŁ (SP Zagorzyn)
4. KOZYRA ŁUKASZ (SP Zagorzyn)
5. ZĄBEK MARCIN (SP Maszkowice)
6. TOKARZ ROBERT (SP Zarzecze)

Kat. dziewcząt
najlepsza szóstka kwaliﬁkuje się do etapu rejonowego:
1 miejsce – Paulina Pancerz Szkoła Podstawowa w Lipiu
2 miejsce – Agnieszka Mordarska Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
3 miejsce – Katarzyna Majda Szkoła Podstawowa w Gostwicy
4 miejsce – Paulina Bielak Szkoła Podstawowa w Lipiu
5 miejsce – Magdalena Miczołek Szkoła Podstawowa w Korzennej
6 miejsce – Wioletta Dąbrowska Szkoła Podstawowa w Zagorzynie
7 miejsce – Dominika Bomba Szkoła Podstawowa w Lipiu
8 miejsce – Jolanta Kulasik Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
Startowało 21 zawodniczek.
Kat. chłopców
najlepsza szóstka kwaliﬁkuje się do etapu rejonowego:

Turniej Drużynowy – etap powiatowy
Kat. dziewcząt
pierwsze dwie drużyny kwaliﬁkują się do etapu rejonowego:
1. SP ZARZECZE
(Mordarska Agnieszka, Kulasik Jolanta, Wójcik Aleksandra)
2. SP LIPIE
3. SP MICHALCZOWA
4. SP ZAGORZYN
(Katarzyna Wąchała, Wioleta Dąbrowska, Agnieszka Kurzeja)
5. SP MOGILNO
6. SP KAMIONKA WIELKA
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1 miejsce – Grzegorz Olesiak Szkoła Podstawowa w Chełmcu
2 miejsce – Artur Siedlarz Szkoła Podstawowa nr 2 w Ptaszkowej
3 miejsce – Maciej Janik Szkoła Podstawowa nr 2 w Ptaszkowej
4 miejsce – Artur Szlak Szkoła Podstawowa w Mogilnie
5 miejsce – Karol Czop Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach
6 miejsce – Piotr Śmiechowski Szkoła Podstawowa w Januszowej
7 miejsce – Filip Waz Szkoła Podstawowa w Stróżach
8 miejsce – Łukasz Kozyra Szkoła Podstawowa w Zagorzynie
Startowało 24 zawodników.
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Nowa ustawa o bezpieczeństwie
na stokach narciarskich:

Policja apeluję o rozwagę podczas
uprawiania sportów zimowych.
Od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie
„Ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich”, która określa obowiązki osób przebywających w górach
oraz na stokach narciarskich, a także
wprowadza ustawową deﬁnicję ratownika narciarskiego i ratownika górskiego.
Ustawa wprowadza również w rozdziale
7 dwa przepisy karne tj.
Art. 45. 1. Kto uprawia narciarstwo lub
snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości
lub pod wpływem środka odurzającego,
podlega karze grzywny.
2. Kto, mając obowiązek opieki lub
nadzoru nad osobą do ukończenia 16
roku życia, dopuszcza do uprawiania
narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu przez tę osobę, na zorganizowanym terenie narciarskim, bez kasku
konstrukcyjnie do tego przeznaczonego,
podlega karze grzywny.
Ponadto ustawa wprowadza przepisy,
gdzie zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim lub osoba przez niego upoważniona może odmówić wstępu
albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że
znajduje się ona w stanie nietrzeźwości
lub pod wpływem środka odurzającego.
Jeżeli chodzi o przepisy karne, będą one
egzekwowane przez policjantów pełniących służbę na stoku. Już 20 stycznia
2012 r. ok. godz. 13.45 na stoku narciarskim przy ul. Słotwińskiej w Krynicy 31-letni snowboardzista zjeżdżając
z stoku najechał z dużą prędkością na
51-letniego narciarza. W wyniku zderzenia narciarz doznał złamania lewej
nogi. Na miejscu patrol policji poruszający się na nartach i pełniący służbę na stoku podjął interwencję w związku z powstałym zdarzeniem tj. rozpytał
świadków wypadku, co do dokładnych
okoliczności zajścia. Od snowboardzisty policjanci wyczuli silną woń alkoholu. Mężczyzna został przebadany na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik badania ponad 1 proStyczeń Luty 2012

mil. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za jazdę na snowboardzie w stanie
nietrzeźwości mężczyzna został ukarany grzywną w drodze postępowania
mandatowego. Poszkodowany w wypadku narciarz został zabrany do Szpitala,
gdzie lekarz stwierdził obrażenia powyżej dni 7, także w tej sytuacji prowadzone będzie postępowanie, które wyjaśni
dokładnie przyczyny i okoliczności zdarzenia. W przypadku, gdy snowboardzista zostanie uznany winnym spowodowania uszkodzenia ciała tj. art. 157 par.
3 KK grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
Przewoził dzieci w samochodzie
będąc w stanie nietrzeźwości

W dniu 17 grudnia około godz. 13.00
w miejscowości Szczereż, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP
Nowy Sącz po bezpośrednim pościgu
zatrzymali 27- letniego mieszkańca tamtej miejscowości, który kierował samochodem marki Nissan, będąc w stanie
nietrzeźwości - w organizmie miał ponad 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna
przewoził w samochodzie dzieci w wieku od 2 do 5 lat. 3- letni chłopiec siedział
na przednim siedzeniu obok kierującego natomiast 5-letni chłopiec siedział
na tylnym siedzeniu trzymając 2 letnią
dziewczynkę. Najmłodsi w pojeździe
znajdowali się bez fotelików i bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Ponadto mężczyzna podczas podania przez
funkcjonariuszy wyraźnego sygnału
do zatrzymania się nie zareagował tylko gwałtownie przyspieszył. Uciekając
przed funkcjonariuszami jechał wąską,
krętą i oblodzoną jezdnią z dużą prędkością. Nie zważał przy tym na bezpieczeństwo przewożonych dzieci a także
innych uczestników ruchu drogowego,
którzy musieli zjeżdżać z drogi by uniknąć zderzenia. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy. Postępowanie w tej spawie prowadzi Komenda Miejska Policji
w Nowym Sączu.
Promile za kółkiem

W dniu 3 stycznia 2012 roku, około
godz. 17:25 w miejscowości Jazowsko
policjanci z Komisariatu Policji w Starym Sączu zatrzymali 35-letniego mieszkańca Łazów Brzyńskich. Mężczyzna
kierował samochodem marki Volkswagen, będąc w stanie nietrzeźwości - w organizmie miał ponad promil alkoholu.
Ponadto mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji w Starym Sączu.

W dniu 7 lutego 2012 r. ok. godz.
12.00 w miejscowości Kadcza w budynku mieszkalnym na posadzce odnalezione zostały zwłoki 61-letniego mężczyzny. Przeprowadzone na miejscu
czynności procesowe wykluczyły działanie osób trzecich. Decyzją Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu zwłoki zabezpieczono do
dalszych badań sekcyjnych. Przyczyną
zgonu mężczyzny mogło być wychłodzenie organizmu.

Z uwagi na to zdarzenie oraz na bardzo wysokie spadki temperatury apelujemy do wszystkich mieszkańców naszego powiatu, aby zwracali uwagę na osoby
w swoim najbliższym sąsiedztwie, które
są samotne lub nie mają odpowiednich
warunków do egzystencji. Prosimy o informowanie o takich sytuacjach Policję
lub Ośrodki Pomocy Społecznej, gdyż
wczesna reakcja moze zapobiec tragedii. Na chwilę obecną Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu prowadzi
wzmożone działania prewencyjne i pomocowe na rzecz:
– ludzi bezdomnych, samotnych,
bezradnych, jak również osób znajdujących pod wpływem alkoholu lub innych , podobnie działających środków,
przebywających na wolnym powietrzu
lub w pomieszczeniach nieogrzewanych.
Działania te są skoncentrowane na
ochronę życia i zdrowia, mają na celu
zapobieżenie zgonom z powodu wychłodzenia organizmu.
Policjanci obejmują szczególnym nadzorem miejsca gromadzenia się bezdomnych, szczególnie w porze wieczorowonocnej. Dokonują kontroli dworców,
przystanków komunikacyjnych, pustostanów i innych miejsc gdzie mogą się
gromadzić bezdomni.
Funkcjonariusze w razie napotkania takich osób informują je o noclegowniach, środkach higieny oraz
posiłkach, które mogą otrzymać
w ośrodkach pomocy społecznej lub
innych placówkach.
Policjanci zwracają szczególną uwagę
na osoby nietrzeźwe, przebywające na
wolnym powietrzu, w razie napotkania
takich osób podejmują interwencję mającą na celu doprowadzenie ich do miejsca zamieszkania, izby wytrzeźwień lub
policyjnej izby zatrzymań.

sierż. Justyna Basiaga
Zespół ds. Komunikacji Społecznej
KMP Nowy Sącz
st. sierż. Paweł Grygiel
Oﬁcer Prasowy KMP Nowy Sącz
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nij się
Uśmiech

W czasie transmisji meczu piłkarskiego jeden z piłkarzy przychodzi do sprawozdawcy radiowego i mówi:
- Panie redaktorze, mam prośbę. Czy mógłby pan wolniej mówić? My nie nadążamy z grą!

Kowalski spotyka przyjaciela.
- Czy dostałeś mój list?
- Ten, w którym przypominasz mi żebym Ci oddał 300 zł?
- Właśnie ten!
- Nie, jeszcze nie dostałem.

O 23.00 dzwoni telefon do sklepu spożywczego.
Właściciel odbiera:
- Halo?
- O której otwieracie sklep?
- O 7.00!
- Aha Dziękuję!
Za trzy godziny znowu telefon.
- Halo?
- O której otwieracie sklep?
- O 7.00
- Dziękuję!
Za 4 godziny dzwoni telefon.
zdenerwowany właściciel odbiera.
- Halo!
- O której otwieracie sklep?
- Za godzinę, a po co pan znowu dzwoni!!??
- Bo ja jestem w nim zamknięty!
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w fotograﬁcznym skrócie

Pochód Trzech Króli i Koncert Kolęd w Łącku

XX Finał WOŚP w Łącku

Spotkanie autorskie z Babcią Grunią

Spotkanie czytelnicze w Filii GBP w Woli Kosnowe

w fotograﬁcznym skrócie

Złote Gody par małżeńskich z Gminy Łącko

Msza św. rozpoczynająca Opłatek Związku Podhalan

Związek Podhalan z wizytą u swojego kapelana

Młodzież z Zespołu Szkół im. Św. Kingi na praktykach w Niemczech

Katarzyna Dulak laureatką II miejsca w plebiscycie
„Najpopularniejszy Sportowiec Sądecczyzny”

