zdj. Janusz Szczepaniak

Pięknych słonecznych wakacji,
udanego wypoczynku dla wszystkich.
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Święto Kwitnącej Jabłoni 2016
Tegoroczne Święto Kwitnącej Jabłoni odbyło się w dniach 13-15 maja.
Zgodnie z tradycją imprezie towarzyszyło wiele atrakcji, a w urozmaiconym
programie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dodatkową atrakcję stanowiły
liczne stoiska handlowe, wystawowe i wesołe miasteczko.

W

piątek na Dunajcu odbyły się
Zawody Wędkarskie. Wzięło
w nich udział 15. zawodników.
Najlepszym okazał się Mieczysław Zbozień, który z dunajcowych wód wyciągnął blisko 40-centymetrowego pstrąga. Zaś wieczorem na torze kajakowym
w Wietrznicach odbył się widowiskowy
pokaz ratownictwa wodnego z udziałem
Instytutu Ratownictwa, Straży Pożarnej
i Policji.
Sobota powitała uczestników ulewnymi opadami deszczu. Nie przestraszył on jednak biegaczy, którzy tłumnie
pojawili się na starcie V Biegu Górskiego
Kwitnącej Jabłoni. W kategorii kobiet trzy
pierwsze miejsca zdobyły w kolejności:
Karolina Olinyk, Ewa Pawłowska i Anna
Stelmach, zaś w kategorii mężczyzn: Robert Faron, Piotr Pociecha i Andrzej Gołyźniak. Bieg dzieci zgromadził zaledwie
kilkoro uczestników, ale wszyscy wrócili do domu z medalami i nagrodami. Po
południu odbyła się konferencja sadownicza, Turniej Piłki Nożnej Samorządowców i walne zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej.
Wieczorem na szczęście pogoda się
trochę poprawiła i dzięki temu Amfiteatr wypełniali powoli tłumnie widzowie.
Na początek zaprezentowała się rockowa
formacja Linkage. Potem pokaz mody zaprojektowanej i stworzonej przez siebie
zaprezentowały dziewczęta z Zespołu
Szkół nr 3 w Nowym Sączu.
Potem scena należała już do Eweliny
Lisowskiej. Ta młoda, niezwykle utalentowana artystka, kompozytorka, autorka
tekstów i piosenkarka zaprezentowała
swoje największe przeboje z płyt Aeroplan i Nowe Horyzonty, a licznie zgromadzona publiczność niezwykle żywiołowo
reagowała na koncert i długo oklaskiwała wokalistkę. Sobotnie obchody zakończyła zabawa taneczna z zespołem Citak
Band.
Dwumiesięcznik Gminy Łącko
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Niedzielne obchody rozpoczęły się
tradycyjnie Mszą Św. a następnie barwny korowód powędrował do Amfiteatru
na Jeżowej. Na Święto Kwitnącej Jabłoni przybyło wielu znamienitych gości –
posłowie, senatorowie, przedstawiciele
wielu instytucji. Wszystkich zebranych
przywitał Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina. Jako pierwszy spośród gości głos
zabrał Wiceminister Finansów Wiesław
Janczyk, z kolei poseł Jan Duda odczytał
list gratulacyjny od Ministra Rolnictwa
Krzysztofa Jurgiela, przemawiał również Wicemarszałek Małopolski Leszek
Zegzda.

W niebo pofrunęły gołębie i rozpoczęły się występy artystyczne. Na początek
wystąpił chór parafialny Zew gór pod kierunkiem Marcina Wnęka. Potem rozpoczął się koncert Orkiestry Dętej pod batutą dr.hab. Stanisława Strączka. Wielką
atrakcją koncertu okazał się udział w nim
Lindsaya Davidsona – Szkota, wirtuoza
dud, posiadającego stopień doktorski na
Edynburskim Uniwersytecie Muzycznym. Wspólnie wykonane z orkiestrą
utwory zostały nagromadzone gromkimi owacjami. Następnie scena należała
do najmłodszych mieszkańców gminy.
Wystąpiły zespoły Małe Łącko, Czarny Potoczek i Mali Maszkowianie. Potem
w wiązance tańców i śpiewów różnych
regionów Węgier zaprezentował się zespół Danubius z Gminy Szob. Po nich
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zagrała kapela Fiyrloki, zatańczyli i zaśpiewali Górale Łąccy, a tańce średniowieczne i renesansowe pokazał Zespół
Tańca Dawnego Zamku Szydłów. Blok dopołudniowy swoim występem zamknęła
Grupa Artystyczna Kiyrpecki.
Popołudniową część rozpoczął występ kabaretu Jurki. Polska rzeczywistość z jej wadami i zaletami pokazanymi w krzywym zwierciadle wzbudzała
salwy gromkiego śmiechu.
Potem sceną zawładnął zespół No
Brothers, łączący ze sobą gitarową energię i mocne melodyjne brzmienie.
Najwięcej jednak emocji wzbudził
koncert gwiazdy wieczoru, czyli zespołu
Bracia. Było to naprawdę wyjątkowe rockowe widowisko na wysokim poziomie.
Wieczorna pora wpłynęła niezwykle pozytywnie na klimat koncertu, a świetne
utwory plus osobowość sceniczna liderów Piotra i Wojciecha Cugowskich,
przeniosła publiczność w inny wymiar.
Szczelnie wypełniony widzami Amfiteatr tętnił od oklasków.
Te trzy dni świętowania w Łącku minęły bardzo szybko, ale zostawiły wiele
niezapomnianych wrażeń.
Organizatorzy:
- Gmina Łącko
- Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
Sponsorzy:
- Łącki Bank Spółdzielczy
- Restauracja pod Jabłonią
- Tłocznia Maurer
- Stefar
- Karczma u Klagów i Oberża
- Delikatesy Centrum
- PZU S.A.
- Józef Król – agent PZU S.A.
Patronat medialny: Gazeta Krakowska,
RDN Nowy Sącz, Internet Arts
(b.g.)
zdj. Kamil Korona

Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru
i skracania materiałów dostarczonych do
Wiadomości Łąckich bez zgody autorów
artykułów.
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Polsko-Białoruskie Spotkanie Folklorystyczne
8 maja w Amfiteatrze na Jeżowej w Łącku odbyło się Polsko-Białoruskie Spotkanie Folklorystyczne.
W piękne majowe popołudnie łącki Amfiteatr rozbrzmiewał dźwiękami muzyki.

N

a scenie jako pierwszy zaprezentował się Ludowy Zespół Cymbalistów Lira, działający przy Mińskim
Państwowym Koledżu Sztuki pod dyr.
Dmitrija Stelmacha. W koncercie można
było usłyszeć utwory białoruskich kompozytorów, ale i melodie ludowe tego
kraju w ciekawych aranżacjach. Zespołowi towarzyszyła solistka Białoruskiej
Filharmonii Narodowej Marina Ankudo.
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Następnie sceną zawładnęli Mali Zagorzynianie, którzy najpiękniej jak umieli zaprezentowali łącki folklor. Po tym
występie wystąpili: Białoruski Zespół
Tańca Freski oraz Wokalno-Estradowy
Amatorski Zespół Buslik w niezwykle żywiołowym muzyczno-tanecznym widowisku. Zespół Ludowej Muzyki i Piosenki
Luleczka zaprezentował oryginalne białoruskie tańce i pieśni.

Polsko-Białoruskie Spotkanie Folklorystyczne miał zakończyć występ Zespołu Regionalnego Górale Łąccy, ale
tak naprawdę stał on się początkiem do
wspaniałej integracji dwóch sąsiedzkich
państw w tańcu przy dźwiękach zespołowej kapeli.
(b.g.)
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Włączenie do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego OSP w Zagorzynie
28 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Zagorzynie została uroczyście włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego jako trzydziesta piąta jednostka na Sądecczyźnie.

S

trażackie uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą o godzinie 16.00
w Kościele Niepokalanego Serca
NMP w Woli Piskulinej. Następnie na
placu przed remizą odbył się uroczysty
apel, podczas którego między innymi odczytano i wręczono decyzję Komendanta Głównego PSP o włączeniu do KSRG.
Poświęcono i przekazano do użytkowania zakupiony ze środków budżetowych
Gminy Łącko samochód ratowniczo-gaśniczy. Podczas uroczystości zasłużonym strażakom wręczono odznaczenia
i wyróżnienia:
Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Dh Adam Duda Dh
TomaszNajduch Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Dh Tomasz Mąka Dh Krzysztof Chrobak Dh
Wiesław Dąbrowski Odznakę strażak
wzorowy otrzymali: Dh Przemysław
Bednarek Dh Piotr Chlipała Dh Mariusz
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Najduch Srebrne Jabłko Sądeckie otrzymali: Dh Tomasz Najduch Dh Jan Bednarz
Dh Lucjan Bednarz Dyplom Starosty Nowosądeckiego otrzymał: kpt. Mariusz
Piwowar

Wśród przybyłych gości nie zabrakło parlamentarzystów Barbary Bartuś i Edwarda Siarki,
który jest jednocześnie prezesem
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Małopolsce,
przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, Starostwa Powiatowego w Nowym
Sączu, Wójta Gminy Łącko, strażaków reprezentujących inne gminne jednostki oraz mieszkańców.
Ochotnicza Straż Pożarna
w Zagorzynie wzbogaciła się
o trzeci samochód pożarniczy.
Strażacy dysponują jeszcze ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym oraz samochodem ratowniczo
-rozpoznawczym.
fot. Z. Turek
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Kolorowy Dzień Dziecka w Łącku
Przy pięknej słonecznej pogodzie dzieci z Gminy Łącko doskonale
się bawiły w trakcie Dnia Dziecka. Amfiteatr na Jeżowej
rozbrzmiewał muzyką i śmiechem najmłodszych.

Ż

yczenia wszystkim dzieciom złożył
Wójt Gminy Jan Dziedzina, a także
gość specjalny poseł Jan Duda, który dodatkowo podarował kosz słodkości.
Najmłodsi niezwykle chętnie brali udział w konkursach, wspólnych tańcach i śpiewaniu. Zabawie towarzyszyła
wspaniała atmosfera i słoneczna pogoda.
Dodatkową atrakcję stanowiły dmuchane zjeżdżalnie i zamki do skakania.
Organizatorami byli: Stowarzyszenie
Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej i Gminny Ośrodek Kultury w Łącku.
Impreza była współfinansowana z budżetu Gminy Łącko.
(b.g.)

Spotkanie autorskie w ZSG w Łącku
We wtorek 12 kwietnia 2016 r. w bibliotece szkolnej Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Łącku, na zaproszenie
kierownik GBP p. Katarzyny Gromali gościliśmy pisarza, dziennikarza, satyryka, autora książek detektywistycznych
dla młodzieży i dorosłych oraz kontynuatora znanego cyklu powieści Z. Nienackiego „Pan Samochodzik…” pana
ARKADIUSZA NIEMIRSKIEGO.
„Wszystko na świecie istnieje po to,
by zakończyć je książką”.

A. Niemirski

N

a spotkanie z autorem przybyli uczniowie klas I gimnazjum
i uczniowie klas IV – VI Szkoły
Podstawowej z Łącka i ich rówieśnicy
z sąsiednich szkół w Kiczni i Czarnym
Potoku wraz z opiekunami: p. A. Gaborek, p. M. Stec, p. M. Faron, p. K.Majerska,
p. J Bochniarz.
Pan Niemirski w formie multimedialnej przedstawił zebranym swoją drogę
artystyczną, w tym również dorobek pisarski. Spotkanie upływało w miłej atmosferze, pod znakiem zagadek detektywistycznych porucznika Columbo,
niezwykłych tajemnic Agathy Chritstie,
ukrytych skarbów Templariuszy i tajemnych skryptów średniowiecznych zamków. A to wszystko za sprawą naszego
gościa.
6

Niezwykle barwnie i żartobliwie
przybliżył on postacie najsłynniejszych
detektywów z literatury i filmów: Sherlocka Holmesa, Herkulesa Poirot, Miss
Marple czy Jamesa Bonda oraz twórców
tych postaci.
Dużo miejsca poświęcił wyjątkowości kultowego polskiego detektywa
PANA SAMOCHODZIKA i jego pojazdu
„wehikułu”.
Pisarz przekonywał młodzież o potrzebie czytania wartościowych książek. Apelował, by nie rezygnowali z marzeń i pasji.
Na zakończenie spotkania uczniowie oraz ich opiekunowie mogli otrzymać autograf i zakupić wybraną książkę autora.
Wiadomości Łąckie Nr 2/2016

Młodzież z Niemiec z wizytą w Gimnazjum w Łącku
W dniach 17.05 – 23.05.2015 r. Gimnazjum w Łącku gościło kolejną grupę uczniów z Niemiec.
Opiekunami niemieckiej grupy byli: Jana Bogott (nauczycielka języka angielskiego i biologii) oraz Jan
Dufft (nauczyciel wychowania fizycznego i polityki).

P

olska powitała gości piękną i słoneczną pogodą. Podczas pobytu
w Łącku uczniowie zamieszkali
u rodzin goszczących, dzięki czemu mogli poznać nasze polskie zwyczaje i codzienne życie. Na czas spotkania został
przygotowany bogaty program. Każdego
dnia uczniowie uczestniczyli w wycieczkach i projektach poznając kulturę, historię oraz walory przyrodnicze Małopolski.
Pierwszym punktem programu były
zajęcia w szkole, podczas których uczestnicy wymiany brali udział w zajęciach
integracyjnych, lekcjach i poznawali
system polskiego szkolnictwa. Następnie udali się z wizytą do Urzędu Gminy,
a tam zostali uroczyście powitani przez
pana Jana Dziedzinę – Wójta Gminy Łącko. Podczas tego spotkania dowiedzieli
się wielu ciekawych informacji o gminie,
a na zakończenie otrzymali pamiątkowe upominki. Po południu uczestniczyli
w zajęciach na hali sportowej w Łącku.
W kolejnych dniach odbyły się wycieczki do Zakopanego i Krakowa.
W Zakopanym uczniowie poznali kulturę i tradycje zakopiańskie, próbowali
oscypka oraz wyjechali kolejką na Gubałówkę, skąd mogli podziwiać piękną
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panoramę Tatr. Popołudnie natomiast
spędzili na basenach w Bukowinie Tatrzańskiej. Podczas wycieczki do Krakowa uczniowie przebywali m.in. na
Wawelu, zwiedzili Katedrę, zobaczyli
Smoczą Jamę, Kościół Mariacki oraz dowiedzieli się wiele o historii i kulturze

Polski. Wyjątkową atrakcją, która bardzo się wszystkim podobała i przyniosła wiele niezapomnianych wrażeń, oka-

zał się spływ Dunajcem do Krościenka.
Piękna pogoda i uroki Pienińskiego Parku Narodowego na przełomie Dunajca
sprawiły, że wrażenia po spływie pozostaną na długo w pamięci uczestników
wymiany.
W niedzielę 23 maja odbyło się spotkanie pożegnalne. Wieczór uświetnił
występ kapeli góralskiej, pod opieką
pana Antoniego Plechty w składzie: Albert Myjak, Kamil Urban, Marek Grela, Filip Talar. Młodzi artyści zaprezentowali
piękne folklorystyczne utwory.
Uczniowie z Niemiec byli zachwyceni polską gościnnością, bardzo podobało im się w Łącku. Młodzi ludzie zaprzyjaźnili się ze sobą i z niecierpliwością
czekają na kolejne spotkanie tym razem
w Niemczech, które zostało zaplanowane na koniec września. Oby przyjaźnie zawarte podczas pobytu w Polsce
były rozwijane i długo podtrzymywane.
Tego życzymy z całego serca wszystkim
uczestnikom wymiany.
Należy podkreślić, że program został
dofinansowany przez „Polsko-Niemiecką
Współpracę Młodzieży” (PNWM).
Elżbieta Wojak
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Języki obce kluczem do sukcesu –
czyli Dzień Języków Obcych w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku
31 maja 2016 r. odbył się po raz drugi Dzień Języków Obcych w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym
w Łącku. W przygotowanie tej ważnej dla społeczności szkolnej imprezy włączyła się spora część
gimnazjalistów, co świadczy o dużym zaangażowaniu młodzieży w życie szkolne.

W

małych formach teatralnych
uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty podczas
scenek, które miały uświadomić zgromadzonym, jak ważna jest znajomość języków obcych w dzisiejszych czasach.
Młodzież w improwizowanych scenkach dramowych sprawdzała swoje
umiejętności językowe oraz przedstawiła skutki braku znajomości języków
obcych. Byli to uczniowie: Klaudia Arendarczyk, Emilia Babik, Dariusz Cebula,
Arkadiusz Czepielik, Tomasz Gromala,
Łucja Jasiurkowska, Karolina Juras, Marcin Kowalczyk, Emilia Lesiak, Natalia Łazarz, Dawid Miłkowski, Joanna Mrówka,
Łukasz Setlak oraz Krystian Szczepaniak. Mimo że istnieje przekonanie wśród
Polaków, że język niemiecki jest trudny
do nauki, a wymowa sprawia wiele
trudności uczennica klasy III gimnazjum
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– Agnieszka Gromala zaprezentowała
wiersz poety niemieckiego Hermanna
Hesse – „Im Nebel”, obalając tę teorię. Całość harmonijnie uzupełniono piosenkami w języku angielskim i niemieckim. Nie
można tutaj zapomnieć o skeczu pt. „List
do Lenory” wykonanym również przez
młodzież Gimnazjum. Chłopcy – Jan Ja-

siurkowski i Grzegorz Linder doskonale wcielili się w swoje role i dlatego salę
gimnastyczną wypełnił śmiech uczniów,
a także nauczycieli.
Na zakończenie całego wydarzenia
każdy uczeń otrzymał zakładkę do książki promującą naukę języków obcych.
Głównym celem imprezy było uświadamianie młodzieży korzyści płynących z uczenia się języków oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym
codziennym życiu. Była to również okazja do przełamywania barier językowych
w prezentowaniu swoich umiejętności
lingwistycznych przed społecznością
szkolną, a także do propagowania zdrowego współzawodnictwa oraz kształtowania postawy szacunku wobec innych
kultur.
Opracowała: Kinga Dybiec

Wiadomości Łąckie Nr 2/2016

Warsztaty językowe w Londynie
W dniach 9-16 czerwca 2016 r. uczniowie Gimnazjum w Łącku wzięli udział w warsztatach językowych
zorganizowanych w Londynie. Uczestnicy mieli możliwość poznania wielkiej metropolii, jaką jest Londyn
oraz wybranych miast południowej Anglii, a także wypróbowania swoich umiejętności językowych.

P

o wyczerpującej podróży trwającej
ok. 24 godziny rozpoczęli turystyczne podboje. Swoją przygodę zaczęli
od zadań językowych na zamku w Dover,
usytuowanym na szczycie klifu, pełnym
lochów i tuneli z czasów II wojny światowej. Na koniec poznali najbliższą okolicę nadmorskiego miasteczka Margate,
gdzie mieszkali.
Następnego dnia zwiedzili Science
Museum i Natural History Museum, gdzie
można było wielu eksponatów dotknąć,
spróbować, wykonać różne symulacje
i eksperymenty. Dużą popularnością cieszyło się symulowane trzęsienie ziemi,
którego mogli doświadczyć zwiedzający
oraz galeria dinozaurów, gdzie znajduje
się ryczący, ruchomy dinozaur-robot.
Uczniowie mieli również okazję przejść
Oxford Street – najbardziej rozpoznawalną ulicą handlową na świecie oraz przez
największy i najpopularniejszy park na
świecie – Hyde Park.
Kolejny dzień rozpoczął się od wyjazdu do Legolandu, który niewątpliwie
cieszył się ogromnym zainteresowaniem
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uczniów. Legoland Windsor powstał
w 1996 roku. Do jego budowy wykorzystano 25 milionów klocków LEGO. Jest to
10. najchętniej odwiedzany park tematyczny w Europie. Co roku przyjeżdża tu
ok. 2 miliony gości.
W czwartym dniu młodzież znów realizowała projekt w Londynie. Dzień rozpoczęli od spaceru w okolicach Houses of
Parliament, siedziby brytyjskiego rządu, Big Ben’a oraz Westminster Abbey,
gdzie m.in. odbył się ślub stulecia Kate
i Williama. Kolejnymi punktami zwiedzania były Horse Guards – miejsce zmiany
warty Królewskiej Straży Konnej, Whitehall – ulica, wokół której zgromadzone są budynki rządowe, Dowing Street –
siedziba premiera Wielkiej Brytanii oraz
China Town – charakterystyczna chińska dzielnica. Młodzież miała również
okazję podziwiać Pałac Buckingham –
rezydencję brytyjskich monarchów oraz
the Tower of London. Tower to kamienny zamek, który w swej długiej historii
służył jako forteca, pałac więzienie, arsenał i skarbiec. Na zakończenie uczniowie

udali się do National Gallery, w której
zobaczyć można między m.in. Słoneczniki Van Gogha. Oprócz zwiedzania przydzielano uczniom zadanie do wykonania.
W ostatnim dniu młodzież mogła
uczestniczyć w zajęciach w szkole Dover Christ Church Academy, dzięki czemu mogła lepiej poznać angielski system
szkolnictwa. Kolejny punkt to Canterbury – średniowieczne centrum kultury
i nauki, obecnie siedziba arcybiskupstwa
i jedno z najczęstszych odwiedzanych
miast.
Głównym celem wyjazdu było
usprawnianie kompetencji językowych
podczas zwiedzania Londynu oraz wybranych miast i pięknych miejsc w Anglii.
Program uzupełniały ćwiczenia językowe, które przygotowane w formie zabaw,
quizów i zagadek były przeprowadzone
w naturalnych, codziennych sytuacjach.
Wyjazd okazał się dla uczniów doskonałą okazją do wypróbowania swoich umiejętności językowych oraz mobilizacją do
dalszej nauki.
Opracowała Kinga Dybiec

9

Pierwszaki poznają zasady pierwszej pomocy
przedmedycznej
Każdy z nas wie jak bardzo ważne jest udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu.
Większość jednak boi się tego wykonać, ponieważ nie potrafi lub czuje obawę, że może zaszkodzić.
Takich oporów nie mają małe dzieci.

O

d kilku lat uczniowie klas młodszych ze Szkoły Podstawowej
w Kiczni poznają podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, w ramach akcji „Ratujemy i uczymy ratować”.
Malutkie rączki pierwszaka często nie
potrafią prawidłowo wykonać ucisków
klatki piersiowej, niemniej jednak dzieci
z wielkim zaangażowaniem uczą się jak
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należy to zrobić. Maluchy bardzo szybko przyswajają wiadomości dotyczące
wzywania karetki pogotowia, dbania
podczas akcji o własne bezpieczeństwo,
ułożenia poszkodowanego w bezpiecznej
pozycji, wiedzą też czym jest resuscytacja. Wszystkie chętnie wykonują ćwiczenia na dostępnych w szkole manekinach.
Na koniec zajęć, które zwykle trwają

kilka godzin lekcyjnych, uczniowie „zdają egzamin” i otrzymują certyfikaty małego ratownika.
Jako koordynator akcji liczę na to, że
wiedza, którą zdobędą moi uczniowie
zostanie w razie potrzeby umiejętnie
wykorzystana.

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Dybiec
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„Mistrzowie

matematyki” w Gminie Łącko

Już po raz czwarty, 29 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Kiczni odbył się IV Gminny Konkurs
Matematyczny „Mistrz Matematyki” dla uczniów klas III szkół podstawowych Gminy Łącko.

G

ośćmi honorowymi w naszej szkole był Wójt Gminy – pan Jan Dziedzina, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej – pani Jadwiga
Jastrzębska oraz nauczyciele – opiekunowie uczniów z prawie wszystkich
szkół Gminy. Konkurs został przygotowany przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej panią Beatę Kucharską i panią Małgorzatę Plechtę.
W konkursie wzięło udział 10 uczniów,
wyłonionych wcześniej w szkolnych konkursach, z dziewięciu szkół Gminy Łącko.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych, poszukiwanie i promowanie młodych talentów oraz
umożliwianie wykazania się bystrością
umysłu. Konkurs przebiegł zgodnie z regulaminem. Komisja konkursowa w składzie: Pani Beata Kucharska – przewodnicząca (SP Kicznia), Pani Stanisława
Słowik – członek (SP Obidza), Pani Joan-

na Garwol – członek (ZSG Zagorzyn), Pani
Małgorzata Plechta – członek (SP Kicznia) przyznała następujące miejsca:
I miejsce: Ignacy Obrzud – SP Obidza
II miejsce: Łukasz Myjak – ZSG Łącko
III miejsce: Błażej Krupa – SP Kicznia
Nagrody uczestnikom konkursu wręczyła Dyrektor Szkoły pani Danuta Potoniec, Wójt Gminy pan Jan Dziedzina oraz
pani Jadwiga Jastrzębska – Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej.
„Mistrz Matematyki” oraz zdobywcy II
i III miejsca otrzymali dyplomy, medale,
książki, statuetki oraz upominki. Zostali oni obdarowani również nagrodami od
Wójta Gminy i pani Prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Łąckiej. Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Pisemnymi podziękowaniami oraz upominkami
obdarowano również nauczycieli przygotowujących uczniów.

Sponsorami konkursu byli:
„Fakro” Nowy Sącz, „Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej” Nowy Sącz, Rada
Rodziców SP w Kiczni, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku.
Organizatorzy konkursu dziękują nauczycielom za przygotowanie oraz umożliwienie uczniom konfrontacji własnych
umiejętności z umiejętnościami rówieśników i danie szansy na osiągnięcie sukcesu na szczeblu gminnym. Wszystkim
uczestnikom IV Gminnego Konkursu
Matematycznego „Mistrz Matematyki” oraz ich nauczycielom gratulujemy.
Natomiast sponsorom bardzo dziękujemy za wspaniałe nagrody.
Dekorację wykonali rodzice uczniów
tutejszej szkoły. Szczególne podziękowania składamy paniom: Magdalenie Leszko, Bogumile Dolańskiej, Marii Leszko
i Bogusławie Wnęk.

Mistrzyni tenisa stołowego!
Zuzanna Matusiewicz uczennica V klasy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarnym Potoku ma na swoim
koncie liczne sukcesy w dziedzinie sportu – tenis stołowy. Swoje osiągnięcia zawdzięcza przede wszystkim
ogromnemu talentowi oraz ciężkiej pracy poświęcając się z dużą pasją i zapałem tej dyscyplinie.

D

o najważniejszych dokonań Zuzanny należy zdobycie I miejsca
w Gminnych Zawodach w Indywidualnym Tenisie Stołowym dla uczniów
szkół podstawowych, które odbyły się
w ZS-G w Zagorzynie, tym samym kwalifikując się na kolejne zawody na szczeblu międzygminnym i powiatowym. Zuzanna zdobyła również tytuł mistrzyni
powiatu nowosądeckiego zdobywając
I miejsce w Powiatowych Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w Indywidualnym
Tenisie Stołowym dziewcząt, które odbyły się w Zespole Szkół w Kamionce
Wielkiej, otrzymując promocję na zawody rejonowe gdzie uzyskała IV miejsce, awansując do etapu wojewódzkiego. To nie koniec wspaniałych wyników
dziewczyny, co potwierdza zajęcie przez
nią I miejsca w Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy
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Łącko oraz I miejsce w kat. dziewcząt
w XV Jubileuszowym Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego ze szkół podstawowych, który odbył się w Zespole Szkół
w Świniarsku.
Zuzanna przyczyniła się również do
sukcesów w zawodach drużynowych
zajmując wraz ze swoimi koleżankami
ze szkoły I miejsce na Mistrzostwach
Gminy Łącko w Drużynowym Tenisie
Stołowym w Zagorzynie, II miejsce na
Mistrzostwach Powiatu Nowosądeckiego, rozegranych w Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem oraz I miejsce na Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
w Tenisie Stołowym Drużynowym
Dziewcząt, które odbyły się w Zespole
Szkół w Limanowej
Tenis stołowy to nie jedyna pasja
i hobby Zuzanny. Do osiągnięć sportowych dziewczynki należy również dołą-

czyć doskonały wynik – II miejsce w slalomie gigancie w kat. dziewczęta starsze
organizowanym przez szkółkę narciarską Kokuszka, gdzie Zuzanna uczęszczała, kończąc szkółkę z bardzo dobrym
rezultatem.
Zuzanna jest bardzo ambitną osobą i nie „spoczywa na laurach”, mimo
tak ogromnych sukcesów jakie zostały
jej już przypisane. Dziewczyna bardzo
dużo czasu poświęca na doskonaleniu
swojego kunsztu pod bacznym okiem
profesjonalistów oraz nauczyciela wychowania fizycznego, którym jest Rafał
Serafin: „Ma aspiracje, aby stawać się coraz lepszą”. Należy podkreślić, iż Zuzanna przede wszystkim czerpie z treningów wiele radości i uśmiechu, co jest dla
niej samej najważniejsze.
redagował: Rafał Serafin
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Wycieczka do Moszczenicy
Dnia 6 czerwca 2016 roku dzieci z oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej w Kiczni wraz z wychowawczynią
panią Lidią Gonciarz wybrały się na wycieczkę do AGROZAGRODY
w Moszczenicy.

P

obyt tam wspominają bardzo miło.
Dzieci miały okazję uczestniczyć
w zajęciach plastycznych oraz przyrodniczych. Poznały różne gatunki zwierząt w ich naturalnym środowisku. Mogły je również samodzielnie nakarmić.
Nie obyło się bez nauki pisania gęsim piórem, strzelania z łuku oraz zabaw na placu zabaw w towarzystwie koźlątek i mi-
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lutkiego kota. Punktem kulminacyjnym
było grillowanie i konsumpcja kiełbasek,
a także degustacja słodziutkiego miodu z tutejszej pasieki.
Zachwyceni i zadowoleni z pobytu
w tym gospodarstwie, z miłymi wspomnieniami dzieci powróciły do domu.
Tekst i zdjęcia: L. Gonciarz
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Zaśpiewajmy po angielsku – konkurs piosenki
w Szkole Podstawowej w Obidzy
Nie od dziś wiadomo, że muzyka łagodzi obyczaje, jak mówił Jerzy Waldorf, polski krytyk muzyczny,
pisarz i publicysta. Swoją niezwykłą wrażliwość muzyczną i językową pokazali uczniowie klas I – III ze
szkół podstawowych Gminy Łącko na Konkursie Piosenki Angielskiej.
12 kwietnia 2016 roku, sala gimnastyczna szkoły podstawowej w Obidzy, zamieniła się w salę koncertową,
do której zawitali najmłodsi uczniowie
łąckich podstawówek. Tego dnia odbył
się tutaj I Gminny Konkurs Piosenki
Angielskiej Let’s Sing in English. Nie bez
kozery był on skierowany do uczniów
klas I-III szkół podstawowych, organizatorzy postanowili bowiem wykorzystać naturalny zapał dzieci do muzyki,
eksperymentowania oraz zabawy. Konkurs miał na celu: popularyzację języka
angielskiego wśród dzieci, wzmacnianie motywacji do nauki języka, rozwijanie sprawności językowych, promowanie aktywności twórczej wśród dzieci
oraz integrację uczniów i nauczycieli
Gminy Łącko.
Nasza szkolna społeczność miała
przyjemność gościć opiekunów wraz
ze swoimi podopiecznymi z dziesięciu
szkół, które wyraziły chęć uczestniczenia w konkursie. Swoimi występami zaszczycili nas:
–– Aleksandra Wnęk, kl. III – Zespół
Szkolno-Gimnazjalny w Zagorzynie
(opiekun p. Joanna Klimczak),
–– Julita Klag, kl. III – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku
(opiekun p. Barbara Myjak),
–– Katarzyna Majerska, kl. III – Zespół
Szkolno-Gimnazjalny w Jazowsku
(opiekun p. Marzena Fąfrowicz),
–– Gabriela Hebda, kl. III – Szkoła Podstawowa w Szczereżu (opiekun p. Bożena Majerska),
–– Natalia Szczepaniak. kl. II – Zespół
Szkolno-Gimnazjalny w Łącku (opiekun p. Urszula Winiarska),
–– Anna Gromala, kl. III – Szkoła Podstawowa w Zabrzeży (opiekun p. Małgorzata Bawełkiewicz),
–– Kamila Dąbrowska, kl. III – SzkoGazeta Samorządowa Gminy Łącko

języku. Tremę, która na pewno towarzyszyła małym artystom, pomagał zwalczyć doping publiczności, z zaciekawieniem słuchającej kolejnych utworów.
Najtrudniejsze zadanie spoczęło na
Jury, które musiało wskazać trzy pierwsze miejsca. Komisja w składzie:
–– p. Maria Słowik – radna Gminy Łącko,
–– P. Małgorzata Kozik – radna Gminy
Łącko,
–– s. Teresa Serafin – muzykująca siostra zakonna,
–– p. Anna Beniowska – nauczycielka języka angielskiego
oceniała występy w sześciu regulaminowych kryteriach: poprawność językowa, muzykalność, poczucie rytmu, dykcja, dobór utworu do wieku wykonawcy,
ogólny wyraz artystyczny wystąpienia.

ła Podstawowa w Kiczni (opiekun
p. Karolina Skut),
–– Adam Jawor, kl. II – Szkoła Podstawowa w Maszkowicach (opiekun p. Tymoteusz Demski),
–– Oliwia Potoniec, kl. III – Szkoła Podstawowa w Kadczy (opiekun p. Joanna Trzepak),
–– Katarzyna Grońska, kl. II – Szkoła Postawowa w Obidzy (opiekun p. Władysława Poręba).
Wszyscy uczniowie zaprezentowali
bardzo wysoki poziom wokalny i językowy. Słuchanie tych młodych wykonawców dostarczało wielu wrażeń, wśród
których znalazło się również pozytywne
zaskoczenie, że potrafią oni tak wspaniale radzić sobie ze śpiewaniem w obcym

Jury, po trudnych obradach, przyznało
miejsca:
–– I m. – Katarzyna Grońska ze Szkoły
Podstawowej w Obidzy,
–– II m. – Anna Gromala ze Szkoły Podstawowej w Zabrzeży,
–– III m. – Oliwia Potoniec ze Szkoły
Podstawowej w Kadczy.
Tego dnia mogliśmy również gościć
w naszej szkole Wójta Gminy Łącko –
p. Jana Dziedzinę. To właśnie z jego rąk
wszyscy wspaniali wykonawcy otrzymali dyplom uczestnictwa oraz nagrodę
rzeczową, która, mamy nadzieję, uprzyjemni spędzanie czasu wolnego z rodziną
lub kolegami. Laureaci konkursu obdarowani zostali dodatkowymi nagrodami.
Konkurs Piosenki Angielskiej przebiegał w niezwykłej atmosferze, stworzonej przez samych uczestników. Dlatego,
dziękując za przybycie i występy, mówiliśmy sobie: „Do zobaczenia za rok”, mamy
bowiem ogromną nadzieję na kolejne tak
miłe spotkania.
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Uczestnicy z klas I - III

Konkurs EKO - MODA

Uczestnicy z klas IV-VI

W dniu 24 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej w Czarnym Potoku odbył się Międzyszkolny Konkurs dla
uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łącko pod hasłem „EKO-MODA”.

K

onkurencja została zorganizowana
w dwóch kategoriach wiekowych:
kat. I dla uczniów klas I-III oraz kat.
II dla uczniów klas IV-VI. Celem konkursu było:
propagowanie wśród dzieci zachowań
proekologicznych mających na celu
zmniejszenie ilości wytwarzania przez
ludzi odpadów,
–– uwrażliwienie dzieci na potrzebę segregacji i przetwarzania śmieci,
–– wykorzystanie dziecięcej kreatywności do przekazania idei ponownego
wykorzystania śmieci,
–– atrakcyjny sposób spędzania czasu wolnego podczas wykonywania
kreacji,
–– stworzenie rodzicom możliwości integrowania się ze swoimi dziećmi
poprzez wspólną rozmowę, pracę
i zabawę,
–– zabawa w pokaz mody – rozwijanie
umiejętności prezentowania własnych dokonań.

W konkursie wzięło udział 12 uczestników z siedmiu szkół podstawowych.
Uczestnicy z klas I - III
Uczestnicy z klas IV-VI
Uczniowie ze swoimi rodzicami bawili
się fantastycznie w projektantów mody,
jednocześnie uczyli się nawyków proekologicznych. Stroje zostały wykonane
z materiałów podlegających recyklingowi, tj.: papier, plastik, aluminium, płyty
CD. Kreacje były kolorowe, lekkie i efektowne. Uczniowie udowodnili, że ich inwencja twórcza i wyobraźnia nie zna granic. Stroje, jakie przygotowali, wymagały
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nie tylko pomysłowości, ale także ogromnego wysiłku i zaangażowania. Każda
kreacja okazała się być unikatowa, dlatego jury miało bardzo trudne zadanie.
Dodatkowo wszyscy uczestnicy przygotowali opisy swoich kostiumów. Dodały
one jeszcze większej atrakcyjności i blasku poszczególnym prezentacjom.
Komisja Konkursowa pracowała
w trzyosobowym składzie: Pani Lucyna
Citak Dyrektor ZEPO w Łącku – przewodnicząca, Pani Barbara Zaremba z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy oraz
Pani Jadwiga Dybiec ze Szkoły Podstawowej w Kiczni - członkinie.
Zwycięzcami w kategorii I byli:
–– I miejsce – Wiktoria Kołodziej ZSG
w Jazowsku
–– II miejsce – Martyna Słowik SP
w Obidzy
–– III miejsce – Julia Cedzidło SP
w Zabrzeży
–– Daria Ciągło ZSP w Kadczy

Rada Rodziców naszej szkoły przygotowała dla wszystkich gości poczęstunek.
Warto podkreślić, że Konkurs Eko-Moda został dofinansowany przez Pana
Jana Dziedzinę Wójta Gminy Łącko, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej, Agnieszkę i Szymona
Potońców, Jerzego Koszuta, dzięki którym możliwy był zakup atrakcyjnych nagród rzeczowych dla wszystkich uczestników konkursu.
Dziękujemy za udział w naszym konkursie wszystkim uczestnikom, ich rodzicom i opiekunom oraz Szkołom, które
były reprezentowane. Gratulujemy zwycięzcom, wyrażamy podziw dla wszystkich kreacji i zapraszamy do udziału
w następnym roku szkolnym.
Oprac. Janina Bochniarz
naucz. ZSP w Czarnym Potoku

Zwycięzcami w kategorii II byli:
–– I miejsce – Patrycja Kozik ZSP
w Kadczy
–– II miejsce – Paulina Cebula SP
w Maszkowicach
–– III miejsce - Hubert Słowik SP
w Obidzy

Nagrody i dyplomy wręczyła Pani
Lucyna Citak Dyrektor ZEAPO w Łącku
i Pani Halina Setlak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnym Potoku.
W czasie konkursu panowała miła,
wesoła i pełna życzliwości atmosfera.
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Tydzień ekologiczny w SP w Maszkowicach
W dniach 18- 22 kwietnia w Szkole Podstawowej w Maszkowicach został zrealizowany projekt
edukacyjny: „Tydzień ekologiczny w szkole”.

P

omysłodawcami wszystkich działań byli: p. Cecylia Zbozień, p. Beata
Wąchała i p. Łukasz Kutwa. W realizację projektu włączyła się cała społeczność szkolna. Realizując ten tydzień
kierowaliśmy się potrzebą włączenia
uczniów do działań na rzecz ochrony środowiska, zachęcania ich do pogłębiania
wiedzy na temat problemów ekologicznych oraz przeciwdziałania uzależnieniom. Każdy dzień tygodnia przebiegał
pod innym hasłem. W zależności od dnia,
jaki obchodziliśmy, uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi ubierali się
w określone barwy. Co dzień w każdej
klasie wybierano najbardziej kolorową
osobę, która pod koniec „Tygodnia ekologicznego” rywalizowała o miano najbardziej żółtej, zielonej, pomarańczowej,
brązowej i niebieskiej osoby w szkole.
I dzień Natury – kolor zielony. Rozpoczął się on od apelu informacyjnego,
na którym uczniowie zostali zapoznani
z przebiegiem akcji. Chętni uczniowie
klas uczestniczyli w dyskotece, gdzie
wejść można było tylko z biletem wstępu, którym były: zużyte baterie lub plastikowe nakrętki.
II dzień Słońca – kolor żółty. Tego
dnia szkoła jaśniała blaskiem wiosennego słońca, a to za sprawą żółtych
ubrań wszystkich, którzy tego dnia byli
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w szkole. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego rozdali wszystkim
uczniom, nauczycielom i pracownikom
obsługi własnoręcznie wykonane buźki, które zobowiązywały do promiennego uśmiechu tego dnia. Wychowawcy wraz ze swoimi klasami wybrali się
na spacer do lasu lub na Górę Zyndrama.
Dzień Słońca zakończyliśmy konkursami
na boisku szkolnym.
III dzień Ziemi – kolor brązowy. Na
początek odbyło się przedstawienie
ekologiczne pt. „O czym mówią drzewa”
przygotowane przez klasę II wraz z wychowawczynią p. Barbarą Świechowską. Uczniowie klasy II uwrażliwili pozostałych członków naszej społeczności
szkolnej, że przez nich nasza Matka Ziemia cierpi. „Zwróćmy się z prośbą do
wszystkich dzieci, by nie rzucały, gdzie
popadnie śmieci. Niech zachowują w lesie
ciszę, by mogły najmniejszy szept usłyszeć. Niech nie zrywają roślin pod ochroną, czystości, porządku i zwierząt niech
bronią. Niech piękno przyrody podziwiają i innym niszczyć jej nie dają!”. W tym
dniu wszyscy uczniowie z wychowawcami i nauczycielami wybrali się uporządkować otoczenie naszej placówki zbierając śmieci.
IV dzień Zdrowia – kolor pomarańczowy. Na początek uczniowie mieli okazję

posłuchać krótkiej pogadanki na temat
zdrowej żywności, którą przedstawiła
nasza pielęgniarka p. Krystyna Lipień.
Później poszczególne klasy przygotowały straganiki zdrowej żywności. Uczniowie zgodnie z hasłem dnia: Dzień Zdrowia – przygotowali wspólnie zdrowe
kanapki i sałatki, które później skonsumowali. Wszyscy świetnie się bawili podczas tych przygotowań, a zrobione przez
nich przekąski w mgnieniu oko zniknęły
ze stołów. Uczniowie stwierdzili, iż watro dbać o swoje brzuszki, bo dzięki temu,
że wrzucamy do nich zdrową żywność –
sami jesteśmy zdrowi.
V dzień Ekologa – kolor niebieski. To
już ostatni dzień naszego kolorowego tygodnia. Rozstrzygnięto konkursy na najlepszy straganik i prezentację multimedialną, zwycięzcom wręczono nagrody
i dyplomy. W tym dniu uczniowie klasy
V posadzili drzewka. Dzięki tak zorganizowanej pracy w otoczeniu naszej szkoły
pojawiło się dużo zieleni, która będzie na
długo cieszyć nasze oczy swym pięknem.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia zaplanowanych imprez i konkursów – nauczycielom i wychowawcom klas oraz uczniom,
którzy tak licznie brali w nich udział.
Beata Wąchała
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Mistrzostwa powiatu nowosądeckiego w czwórboju
dla dziewcząt szkół podstawowych
Po niezwykle udanym występie na Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Jazowsku, gdzie
drużyna zajęła II miejsce, dziewczęta wzięły udział w Mistrzostwach Powiatu Nowosądeckiego
w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt Szkół Podstawowych.

W

zawodach uczestniczyło 11
drużyn z Powiatu Nowosądeckiego. Dziewczęta rywalizowały w sześcioosobowych składach,
drużynowo i indywidualnie w czterech
konkurencjach : bieg na 60 metrów, skok
w dal, rzut piłeczką palantową i bieg na
600metrów. Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego zakończyły się ogromnym sukcesem naszych dziewcząt, które
w klasyfikacji zespołowej zajęły 4 miejsce. Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej
w Maszkowicach uzyskały 936 pkt. tracąc do Zespołu Szkolno –Gimnazjalnego
w Łącku a zarazem trzeciego miejsca 52
pkt. II miejsce zajął zespół ze Szkoły Podstawowej w Krużlowej Wyżnej (991 pkt),
a mistrzem Powiatu został Zespół Szkół
w Chełmcu uzyskując wynik 1014 pkt.
Dziewczyny osiągnęły także bardzo
dobre wyniki indywidualne: Gabriela
Matusiewicz zdobyła 202 pkt. i 14 miejsce w ogólnej klasyfikacji indywidualnej i wywalczyła brązowy medal w skoku w dal. Jolanta Jawor zdobyła 197 pkt.
i 17 miejsce. Julia Majkrzak uzyskała 185
pkt. i 22 miejsce. Anna Faron osiągnęła
180 pkt. i 29 miejsce. Paulina Piksa zdobyła 172 pkt. i 34 miejsce. Celina Kozik
uzyskała 149 pkt. i ostatecznie zajęła 45
miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Łukasz Kutwa
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Wyjątkowe spotkanie w łąckim Przedszkolu
Samorządowym
Czy ktoś wie, o czym myśli prawdziwy Poeta? Komu najbardziej lubi czytać swoje wiersze i o czym pisać?
Dlaczego jego ulubione imiona to Julka i Bartek? Rąbka tajemnicy mogą uchylić dzieci z Samorządowego
Przedszkola w Łącku, które gościły Poetę z Obidzy, Pana Bronisława Kozieńskiego. Jak zaczarowane
i z właściwą tylko dzieciom wrażliwością, słuchały wierszy czytanych przez Poetę. Wciągnął On je
w magiczny świat aniołów, kołysanek i małych koników.
Tyle kwiatów już masz na sukience.
więc te inne zostawmy w ogrodach.
Dziś mnie nie stać, niestety, na więcej,
oprócz życzeń, które teraz powiem:
Kiedy przyjdą do Ciebie sny,
dzikie gęsi, białe łabędzie,
nie odganiaj ich w nocy, lecz chwyć,
jakby rzucił do Ciebie ktoś szczęściem.
Weź za skrzydła, obejmij za szyję,
tak jak mama przytula, gdy płaczesz,
a ode mnie weź dzisiaj te ptaki niczyje,
skromne słowa za Twoje pięć latek.
Jeśli boisz się ptaków, to konie,
piękne klacze w galopie pod słońce.
Chwyć za grzywy i trzymaj je w dłoniach,
pędząc łąką po szczęście wschodzące.
A nad ranem, już Ciebie za ręce
niech prowadzą anioły szczęśliwe.
A ja?
Choć mnie dzisiaj już nie stać na więcej,
będę zawsze za Tobą, o chwilę.
Jutro ci wytnę z papieru motyla,
tak prawdziwego, jak w oczach ciekawość.
To nic, że będzie żył tylko przez chwilę,
ważne, że chwilę ujrzę twoją radość.
Potem motyla owiniemy w listek
miękki, jak uśmiech i ciche westchnienie.
Wcale nie musi być to już, po wszystkim,
starczy, że będziesz mieć w oczach nadzieję.
Wystrugam ci jeszcze prawdziwego ptaka
z lipowego drzewa, w którym żyły skrzaty.
I będą ci grały dobre duszki lasu,
jakby grał na liściu papierowy motyl
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Noc polnych koni

jeszcze daleko mały do rana
pewnie zbudziło cię ich tupanie
jasno bo chłopi znów palą siano
i burza ciągnie ponad górami
za chwilę niebo zetrze się z ziemią
kto będzie górą kto pierwszy spocznie
zrobi się jasno a po tym ciemno
i tak zostanie gdy wszystko zmoknie
mnie też jest szkoda małych koników
one nie lubią jak ktoś się bije
w wyschniętych trawach mają siennikii w
stogach zboża wtenczas się kryją
zaśnij na nowo nie patrz na zorzę
tym razem jeszcze nie będzie deszczu
nie grzmi to chłopi gdzieś młócą zboże
zamiast o koniach śnij dziś o świerszczu
A potem, w ramach akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”, przedszkolaki przypomniały sobie historię o Czerwonym Kapturku, który wędrując do chorej babci,
spotkał w lesie złego wilka.
Na pamiątkę po niezwykłym gościu
zostały nam książki z dedykacjami,
słodki smak łakoci oraz wspomnienia.
Dziękujemy!
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Gminny konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima
Niepubliczne Przedszkole „Słowiczek” w Jazowsku 3 czerwca 2016 r. zorganizowało dla wszystkich
przedszkolaków z Gminy Łącko konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima.

N

a konkurs zgłosiło się siedem palcówek z terenu Gminy (przedszkola i oddziały przedszkolne przy
szkołach podstawowych). Koordynatorem konkursu była nauczycielka Pani
Anna Leszczyńska.
Dzieci świetnie przygotowane przez
swoje nauczycielki, recytowały utwory

znanego autora literatury dziecięcej Juliana Tuwima. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:
–– I MIEJSCE – JOANNA GROMALA
– Przedszkole Samorządowe
w Jazowsku
–– II MIEJSCE – MIKOŁAJ MATUSIEWICZ
– Oddział przedszkolny przy Szkole

Podstawowej w Maszkowicach
–– III MIEJSCE – ANNA OPYD –
Oddział przedszkolny przy Szkole
Podstawowej w Szczereżu.
Pani dyrektor Grażyna Słowik wręczyła dzieciom nagrody, a nauczyciele otrzymali słowa podziękowania
i gratulacje.

Spotkanie autorskie z Grażyną Bąkiewicz
28 kwietnia miało miejsce kolejne spotkanie autorskie z cyklu „Z książką na walizkach”. W tym roku
odwiedziła nas pani Grażyna Bąkiewicz, autorka książek dla dzieci i młodzieży.

S

potkanie odbyło się w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Zagorzynie,
a wzięli w nim udział uczniowie klas
pierwszych i drugich gimnazjum. Pani
Grażyna opowiedziała swoją historię
z dzieciństwa, która zainspirowała ją do
pisania książek. Wyjaśniła też skąd czerpie pomysły na kolejne powieści. Młodzież chętnie zadawała pytania i brała
udział w dyskusji.
W tym roku Wydawnictwo Literatura (organizator akcji „Z książką na walizkach”) ogłosiło konkurs plastyczny
18

pt. „Odkrywcy spotkania z historią”.
Zadaniem uczniów było wykonanie ilustracji do wybranej książki. Młodzież
ze szkoły w Zagorzynie wykonywała
ilustracje do książki pani Grażyny Bąkiewicz „A u nas w domu – opowieści
dzieci fabrykanta”. Do konkursu zostało zgłoszone sześć prac. Spośród nich
autorka książki wybrała cztery prace.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się
30 kwietnia w Gołkowicach Górnych,
gdzie również miało miejsce zakończenie całej akcji „Z książką na waliz-

kach”. Pierwsze miejsce zdobyła Ania
Duda z II klasy gimnazjum, uczennica
Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zagorzynie. Ponadto wyróżnienie otrzymała Ewelina Bednarz z klasy IV. Na
zakończenie akcji „Z książką na walizkach” przybyli wszyscy autorzy biorący udział w tym cyklu spotkań autorskich. Jedną z atrakcji przygotowanych
z tej okazji była inscenizacja fragmentu książki „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza w wykonaniu Bractwa Rycerzy
Kasztelani Sandeckiej.
Wiadomości Łąckie Nr 2/2016

Spotkania czytelnicze dla podopiecznych Ośrodka
Rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego
w Ochotnicy Dolnej
5 i 11 lutego 2016 r. podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ochotnicy
Dolnej odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w Łącku, gdzie uczestniczyli w zajęciach czytelniczych.

P

odczas wspólnych spotkań poruszaliśmy takie tematy, jak: działalność
biblioteki publicznej, etapy powstawania książki, korzyści płynące z czytania. Urozmaiceniem było tworzenie ilustracji i okładek do książek oraz zagadki
czytelnicze. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącku można zobaczyć książeczki przygotowane przez podopiecznych OREW.
OREW w Ochotnicy Dolnej jest placówką Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczawnicy. Prowadzi działalność edukacyjną oraz rehabilitacyjną
dla ok. 30 podopiecznych w wieku od 3
do 25 lat, z różnym stopniem upośledzenia umysłowego oraz sprzężonymi niepełnosprawnościami. Placówka realizuje
obowiązek szkolny, prowadzi indywidualne zajęcia z psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą i pedagogiem oraz zajęcia
sportowe.
K. Gromala
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BIBLIOTEKA DLA
WSZYSTKICH – FILIA
WOLA KOSNOWA
16 i 19 maja bibliotekę odwiedziły przedszkolaki z klasy O A i B z Zespołu Szklono-Gimnazjalnego w Zagorzynie. Dzieci dowiedziały się jak powstaje książka, kim
jest autor, ilustrator i wydawca. Przedszkolaki chętnie słuchały i odpowiadały
na pytania. Oprócz ciekawych wiadomości były również zabawy, które najbardziej ucieszyły maluchy. Sprawdzaliśmy
wiedzę na temat bajek oraz bohaterów
książek. Szukaliśmy też książek, które
zostały ukryte w różnych miejscach, nie
tylko na regałach. Na zakończenie dzieci
otrzymały coś na słodko, a także pamiątkowy dyplom oraz zakładkę do książki.
Raz w miesiącu biblioteka prowadzi zajęcia czytelnicze dla klasy O.
Aneta Mikołajczyk-Kurzeja

SPOTKANIA
CZYTELNICZE
Z „FRANKLINEM”
Mały, zielony żółwik o imieniu Franklin
znany jest dzieciom na całym świecie
z serii książeczek oraz popularnych filmów animowanych. Historie i problemy, które przeżywa bliskie są każdemu
dziecku i pozwalają odnaleźć się w niełatwych sytuacjach życiowych. Postać
Franklina stworzyła kanadyjska pisarka
dla dzieci Paulette Bourgeois, a zilustrowała Brenda Clark.
Żółwik Franklin stał się tematem cyklicznych spotkań czytelniczych organizowanych przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Łącku dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Łącku, a także
dla dzieci z Przedszkola Niepublicznego
„Smerfiki”.
Spotkania czytelnicze organizowane
przez bibliotekę są okazją do wspólnego
czytania, zabaw oraz dyskusji na tematy związane ze sportem, muzyką, przyrodą itp.
K. Gromala
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Drodzy Czytelnicy!
W cyklu „Szkoła wokół nas” publikujemy artykuły autorstwa nauczycieli i uczniów Zespołu
Szkół im. św. Kingi w Łącku. W tym numerze piszemy o intensywnych, ostatnich miesiącach roku
szkolnego, w których to nie zabrakło ciekawych konkursów, lekcji biologii w plenerze i przedsiębiorczości w praktyce. Informujemy także o sukcesach naszych sportowców. Wakacje tuż, tuż,
a oni maksymalnie zmobilizowani do działania i wygrywania. Zapraszamy do lektury!

Ja też chcę na taką lekcję! Lekcją z PAN-em…
Od lat wiadomo, że Zespół Szkół im. św. Kingi nie chce pozostawać z tyłu w konkurencji ze
szkołami sądeckimi. Świadczą o tym dobre wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych, często
przewyższające wskaźniki powiatowe i wojewódzkie, jak na przykład zeszłoroczne wyniki
z matematyki w technikum lub wyniki egzaminu zawodowego technika ekonomisty.

J

ednak w czasach, gdy podstawowym
źródłem wiedzy stał się telefon komórkowy, niełatwym zadaniem dla rodziców i nauczycieli staje się zmotywowanie młodych ludzi do zgłębiania wiedzy
i uznania jej wartości. Tymczasem nauka może stać się fascynującą przygodą
poprzez niekonwencjonalne sposoby jej
przekazywania. Możliwość taką szkoła w Łącku uzyskała dzięki propozycji
dr hab. Tomasza Sarnowskiego z Zakładu Biosyntezy Białka Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie.
W dniach od 18 do 22 kwietnia cztery
odważne dziewczyny z klasy III techniku żywienia i usług gastronomicznych:
Karolina Czech, Klaudia Domek, Klaudia
Duda i Ola Zachwieja biologii uczestniczyły w tygodniowych zajęciach z genetyki
pt. „Wstęp do biologii molekularnej”, które odbywały się w pracowniach PAN-u.
Nasze dziewczyny pod kierunkiem naukowców z powodzeniem wykonywały
prace badawcze z zastosowaniem różnych technik inżynierii genetycznej np.
izolację plazmidowego, DNA czy genotypowanie roślin transgenicznych. Dla
ignorantów wiedzy biologicznej zainteresowania ambitnych uczennic mogą wydawać się „podejrzane” i niezrozumiałe,
słowem nie z tego świata, ale Karolina,
Ola i dwie Klaudie po powrocie z Warszawy mówią o wykonywanych zadaniach
zwyczajnie: „Przeprowadzałyśmy trawienie DNA plazmidowego przy pomocy enzymów restrykcyjnych„ lub „Analizowałyśmy produkty reakcji PCR po
rozdziale elektroforetycznym w żelu
agarowym”. Tak zaawansowana wiedza
i terminologia z dziedziny biotechnologii
zostały przyswojone dzięki możliwości
praktycznego wykonania ćwiczeń w akademickim laboratorium. Doświadczona
i profesjonalna kadra zrobiła na uczniach
duże wrażenie. „Wyjazd do Warszawy
był dużym przeżyciem, które otworzy-
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ło nam oczy na świat. Badania laboratoryjne były przeprowadzane w bardzo
ciekawy sposób. Miałyśmy dostęp do
miejsc, z którymi w codzienności nie
mamy styczności W przerwach między
badaniami doświadczeniami bawiłyśmy
się, wykonując doświadczenia z ciekłym
azotem oraz miałyśmy okazję poznać
węża JÓZKA „ leniwego lokatora” instytutu” – napisała Klaudia Domek. „Kiedy
wykonywałyśmy badania miałyśmy dostęp do wszystkich urządzeń, którymi
posługują się naukowcy. Były to bardzo
fascynujące” – dodała Klaudia Duda.
Po ciekawych, ale trudnych zajęciach
z genetyki znalazł się czas na zwiedzanie
stolicy. Ponieważ wyjazd był lekcją biologii, nie zabrakło wizyty w warszawskim
ogrodzie zoologicznym. Za miły i owocny
pobyt naszych uczniów wszystkim pracownikom Instytutu Biochemii i Biofizyki serdecznie dziękujemy.
Sprawa będzie miała ciąg dalszy, a kolejni pasjonaci biologii z naszej szkoły
czekają na wyjazd.
Lucyna Prostko
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„W górach jest wszystko, co kocham”


(J.Harasymowicz)

Dzień 7 czerwca, niebo lekko pochmurne, powietrze wyjątkowo
rześkie – pogoda wprost wymarzona na pieszą wędrówkę. Jako, że
sezon wycieczek szkolnych oficjalnie został rozpoczęty, postanowiliśmy wraz z całą klasą IC wybrać się na wyprawę górską.

F

unkcję opiekunek, pilotek wycieczki oraz przewodniczek sprawowały:
Pani Michalina Lizoń – wychowawczyni oraz Pani Lucyna Prostko – nauczycielka biologii.
Celem naszej wędrówki był Turbacz
– najwyższy szczyt Gorców. Postanowiliśmy wyruszyć z Koninek – niebieskim
szlakiem, wiodącym przez Suchy Groń,
aż do naszej mety, którą było Schronisko
PTTK. Szlak prowadzący z Poręby Wielkiej (Koninek) jest jedną z wielu alternatyw wejścia na szczyt. Zaletą tej trasy

jest możliwość przejścia przez malownicze i bardzo popularne rejony Gorców
bez większego wysiłku oraz dodatkowo
podziwianie tatrzańskich i beskidzkich
panoram.
Choć trasa nie należy do najdłuższych
uznaliśmy, że godzina ósma rano to najlepsza pora by wyruszyć, jako że po drodze miała odbyć się lekcja biologii prowadzona przez Panią przewodnik.
Po 7-godzinnej wędrówce dotarliśmy
do Schroniska, w którym mieliśmy spędzić noc. Zakwaterowaliśmy się możli-

wie jak najszybciej, by móc wyruszyć na
szczyt góry. Gdy dotarliśmy na miejsce,
podziwialiśmy niesamowity krajobraz
tworząc przy tym niezwykłe pamiątki w postaci zdjęć. Widok był naprawdę
piękny i jestem pewna, że urzekający nawet dla tych, którzy już od lat wędrują
po górach. Bo przecież właśnie dla takich
widoków podejmuje się trud wspinaczki.
Po zejściu do Schroniska rozpaliliśmy
ognisko, przy którym mile spędziliśmy
wieczór – śpiewając piosenki i smażąc
kiełbaski.
W trakcie drogi powrotnej postanowiliśmy zejść żółtym szlakiem do Ochotnicy Górnej. O godzinie 13-stej wszyscy
wróciliśmy do domów, zabierając ze sobą
bagaż niezapomnianych wspomnień.
Aleksandra Hebda kl. IC

Przedsiębiorczość na piątkę z plusem!
W bieżącym roku szkolnym młodzież klas ekonomicznych Zespołu Szkół im. św. Kingi po raz kolejny
brała udział w projekcie „Włącz myślenie.

P

ostaw na przedsiębiorczość”, którego współorganizatorem był Urząd
Miasta Nowego Sącza. Celem tej
inicjatywy jest popularyzacja wiedzy
ekonomicznej, kształtowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a także
propagowanie innowacyjnych metod
nauczania przedsiębiorczości oraz inspirowanie uczniów do poszukiwania
innych niż podręcznik form edukacji
przedsiębiorczości.
Poza udziałem w wykładach z wiedzy ekonomicznej oraz w warsztatach
z przedsiębiorczości organizowanych
w zakładach pracy, braliśmy udział
w konkursie pod tytułem „Pomysł kluczem do sukcesu”. Jego założeniem było
kształtowanie postaw przedsiębiorczych
wśród młodzieży poprzez uświadomienie uczestnikom, że odniesienie sukcesu zależy od osobistego zaangażowania
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i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu. Konkurs tegorocznej edycji
projektu odbył się właśnie pod nazwą
„Pomysł kluczem do sukcesu”. Jego
uczestnicy prezentowali, w formie filmu
bądź prezentacji multimedialnej, działanie podjęte w celu rozwiązania wybranego problemu oraz udowadniali, że z sukcesem osiągnęli założone rezultaty.
Udział w zmaganiach konkursowych oparty był na prostej zasadzie. Najpierw trzeba było postawić sobie problem, a potem znaleźć
rozwiązanie i udowodnić, że dzięki
podjętym działaniom zagadnienie
zostało przynajmniej częściowo
rozwikłane.
Nasza szkoła zajęła I miejsce w kategorii powiat. Młodzież
z łąckiego technikum ekonomicznego (Sylwia Baziak, Monika Bulanda, Patrycja Jawor, Edyta Ku-

lig) otrzymała bon na 700 złotych oraz
kolekcjonerskie banknoty o nominalnej
wartości 50,- ufundowane przez NBP.
Dodać tutaj należy, że w nieobowiązkowym projekcie udział wzięło ponad 550
uczniów z 19 szkół Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego.
Oprac. S. Garwol
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Sukces naszych Pań z klasy pierwszej Technikum
Ekonomicznego
Dnia 24.05.2016 r. w naszej szkole odbyła się XVI edycja konkursu „Łącko – moja mała ojczyzna”,
organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej. Zgodnie z regulaminem w konkursie
brali udział uczniowie Gimnazjów z Łącka, Zagorzyna, Jazowska oraz trójka uczennic z naszej szkoły.
12 uczestników w ciągu godziny musiało
zmierzyć się z 50 pytaniami, które prof.
Uniwersytetu Jagiellońskiego, określił
jako „średnio trudne”. Materiał dotyczył
okresu międzywojennego. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:
Jadwiga Jastrzębska, Rozalia Kulasik, Janina Arendarczyk i Rozalia Duda. Po godzinie zmagań nad arkuszami, ocenie
prac i krótkiej przerwie na narady, ogłoszono wyniki.
Czołowe miejsca zajęły uczennice naszej szkoły:
1 miejsce – Małgorzata Szczepaniak
2 miejsce – Marta Pyrdoł
3 miejsce – Agnieszka Ligas
Pozostali uczestnicy oraz nauczyciele
przygotowujący młodzież także dostali
nagrody. Na ręce Pana Dyrektora została złożona książka, która powiększy zbiory naszej szkolnej biblioteki. Po krótkiej
przemowie pana Adama Bigosa i pani Jadwigi Jastrzębskiej, wszystkim obecnym
zrobiono pamiątkowe zdjęcia.
Małgorzata Moryto

Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego – etap powiatowy
24 marca w sali Balowej Starego Domu Zdrojowego w Krynicy-Zdroju odbył się powiatowy etap 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, najstarszego i największego konkursu, adresowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.
W eliminacjach wzięły udział licea ogólnokształcące i zespoły szkół
ponadgimnazjalnych z Grybowa, Starego Sącza, Muszyny, Nawojowej,
Łącka i Krynicy-Zdroju. Naszą szkołę reprezentowały uczennice pierwszej klasy technikum żywienia: Ewelina Syjud, Ania Czech (na co dzień
śpiewają w szkolnym zespole muzycznym) oraz Małgorzata Szczepaniak z technikum ekonomicznego.
Do rejonowego etapu konkursu w kategorii poezja śpiewana zakwalifikowały się właśnie Anna i Ewelina z ZS im. św. Kingi w Łącku.
Niestety z powodu choroby bardzo dobrze rokująca i uzdolniona Ewelina nie mogła pojawić się w Nowym Sączu na eliminacjach rejonowych.
Ania Czech otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy!
Oprac. A.Brodowska

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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„Jeśli masz ciało, jesteś sportowcem”
Słowa Bill Bowermanna, współzałożyciela firmy Nike doskonale można by odnieść do ostatnich
sportowych sukcesów młodych ludzi z Zespołu Szkół im. św. Kingi.
Od kwietnia do czerwca, mimo intensywnego planu zajęć szkolnych, klasówek, egzaminów maturalnych , nie
szczędzili sił i wolnego czasu na treningi. Efekty są znakomite! Oto pokrótce
kalendarium poszczególnych zawodów
sportowych wraz z napawającymi dumą
wynikami.
12 kwietnia 2016r w Grybowie odbyły się mistrzostwa powiatu nowosądeckiego w indywidualnych biegach
przełajowych szkół ponadgimnazjalnych. Do zawodów zgłosiło się 178 zawodniczek i zawodników z 7 szkół. Na
podium stanęli: I miejsce Wąchała Arkadiusz, II miejsce Topolski Krzysztof,
III miejsce Zasadni Wojciech.
Mistrzostwa powiatu w lekkoatletyce rozegrały się 19 maja 2016 w Nawojowej. Do zawodów zgłosiło 7 szkół
ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt (78 zawodniczek) i 8 szkół ponadgimnazjalnych w kategorii chłopców (94
zawodników). Nasi po raz kolejny nie
zwiedli: Aneta Kucia – II miejsce w biegu
na 100 m, Katarzyna Wąchała – I miejsce
w biegu na 800m, Piotr Król – III miejsce
w biegu na 1500 m, Weronika Duszyńska III m w skoku w dal, Adrian Marciszewski III m w skoku w dal, Natalia
Tereszkiewicz II m w skoku wzwyż, Andrzej Wąchała I miejsce w skoku wzwyż,
Patrycja Hilger III miejsce w pchnięciu
kulą, Paweł Sokół II miejsce w pchnięciu kulą.
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Muszyna w dniach od 6 do 9 czerwca
stała się miejscem mistrzostw powiatu
nowosądeckiego w piłce nożnej chłopców. Łącka drużyna (złożona w większości z uczniów technikum budowlanego
i klasy wielozawodowej) wywalczyła II
miejsce.
W międzyczasie 7 czerwca w Starym Sączu na Górze Parkowej odbył się
III Starosądecki Bieg na Orientację.
Dyscyplina ta staje się coraz popularna
wśród młodych ludzi. Wymaga zręcz-

ności, sprytu i perfekcyjnej sprawności.
Zawodnicy posługując się mapą i kompasem mają za zadanie w jak najkrótszym
czasie przebiec określoną trasę wyznaczoną w terenie (zazwyczaj jest to las)
przez punkty kontrolne. Przebieg pomiędzy punktami kontrolnymi jest dowolny
i właśnie wybór wariantu przebiegu stanowi istotę biegu na orientację. Warunkiem sklasyfikowania uczestników tej
konkurencji jest potwierdzenie w zadanej kolejności wszystkich punktów kontrolnych. Do zawodów przystąpiło 48

zawodniczek i zawodników z 4 szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięstwo i puchar
do Łącka przywieźli : Arkardiusz Wąchała, który zajął I miejsce i zdobył tytuł mistrza w tej konkurencji oraz Aneta Kucia
na miejscu III.
Kilka dni przed zakończeniem roku
szkolnego, sportowcy także dali z siebie wszystko. 14 czerwca w Starym Sączu rozegrały się mistrzostwa powiatu
w piłce siatkowej plażowej. Zasłużone
I miejsce w powiecie zdobyli dwaj nasi
tegoroczni maturzyści: Jakub Doleński
i Marcin Lupa. Pokazali wspaniałą grę ale
i także postawę na koniec swojej edukacji
w szkole średniej.
Wielkie gratulacje dla wszystkich
zwycięzców! Dzięki im Zespół Szkół im.
św. Kingi w Łącku znalazł się na III miejscu w klasyfikacji generalnej szkół powiatowych. Życzymy im, aby wakacje
pozwoliły im na dobry wypoczynek i regenerację sił. We wrześniu rozpocznie
się dla nich nowy sezon. Mamy także nadzieję, że wśród nowych uczniów z klas
pierwszych wyłonią się już jesienią sportowe perełki.
Więcej zdjęć z opisywanych powyżej
wydarzeń można obejrzeć na facebookowym profilu szkoły. Zapraszamy.
Anna Brodowska

WIĘCEJ ZDJĘĆ. Zapraszamy na stronę internetową szkoły i jej profil na facebooku.
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Z wizytą w partnerskich gminach
na Słowacji i w Węgrzech
19 czerwca już po raz 12 w Petrovanach na Słowacji odbyły się Dni
Joszka Prihody. W uroczystych obchodach uczestniczyli przedstawiciele Gminy Łącko – Przewodnicząca Rady Gminy Bernadetta Wąchała-Gawełek, sekretarz Gminy Wojciech Jamro, dyrektor GOK Barbara
Moryto oraz Zespół Regionalny „Mali Maszkowianie” wraz z opiekunami: Beatą Wąchałą, Barbarą Drabik i Piotrem Matusiewiczem.

Z

espół swoim pięknym śpiewem
ubarwił oprawę liturgii Mszy Św.
odprawionej w zabytkowym kościele pw. Piotra i Pawła w Petrovanach.
Potem korowód prowadzony przez
marżonetki powędrował na plac szkolny, gdzie na scenie odbywały się występy. Prezentacja „Małych Maszkowian” została niezwykle ciepło przyjęta. Dodać
należy bowiem, iż Szkoła Podstawowa
w Maszkowicach od kilku już lat współpracuje ze petroviańską szkołą.
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W dn. 25-26 czerwca delegacja samorządowców z Wójtem Janem Dziedziną
i Zastępcą Pawłem Dybcem na czele oraz
Zespół Regionalny „Górale Łąccy” gościli
w miejscowości Szob na Węgrzech. Była
to doskonała okazja do zacieśnienia
współpracy i zaprezentowania folkloru
i kultury naszej ziemi.
Górale Łąccy uświetnili doroczne obchody Dni Miasta, z okazji imienin patrona miejscowości św. Władysława. Pierwszego dnia wystąpili na scenie, wzięli

również udział w uroczystym przemarszu. Zaś drugiego dnia uczestniczyli w ceremonii upamiętniającej uchodźców
z Polski, którzy schronili się w okresie II
wojny światowej w Szob.
Nie zabrakło również miłych spotkań
z członkami węgierskiego zespołu Danubius i wspólnej zabawy, połączonej z nauką tańców.
(b.g.)
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Członkowie Związku Podhalan Oddział w Łącku podczas procesji Bożego Ciała

Wielkanoc

W

ielka Sobota dla katolików jest
czasem oczekiwania na Zmartwychwstanie Pańskie, a zarazem
dniem, w którym święci się pokarmy
spożywane podczas śniadania wielkanocnego. Będąc wiernymi katolickiej
tradycji, członkowie Związku Podhalan Oddział w Łącku udali się dużą liczbą (w strojach regionalnych) do kościo-

ła parafialnego w Łącku, aby poświęcić
swe pokarmy.
Następny dzień – dzień Zmartwychwstania Pańskiego – najważniejsze święto katolików członkowie Związku Podhalan Oddział w Łącku uczcili, udając
się licznie na poranną rezurekcję, będąc
ubrani w odświętne regionalne stroje.
Podczas procesji rezurekcyjnej delegacja ZP O/Łącko niosła figurę Matki Bożej
Ludźmierskiej oraz sztandar Oddziału.

Obchody Rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3-go Maja

T

akże w tym roku zgromadziliśmy się
o godz. 11:30 pod pomnikiem ku czci
poległych w niemieckiej obławie partyzantów Oddziału Partyzanckiego „Wilk”
AK. Tam został odśpiewany Hymn Państwowy, a przybyłe delegacje składały kwiaty i znicze. Wartę przy pomniku
trzymali rekonstruktorzy GRH „Żandarmeria” i PGRH „Błyskawica”. Następnie zgromadzeni na przełęczy
ludzie udali się w stronę kaplicy, gdzie miał
miejsce krótki montaż słowno-muzyczny.
Punktualnie o 12:00
rozpoczęła się Msza
Św. Wśród licznie zgromadzonych okolicznych mieszkańców wyróżniali się członkowie
Związku Podhalan. Oddział Łącko zjawił się
w dużej liczbie, wystawiając poczet sztandarowy. 3 maja to nie
tylko uroczystości na
Przysłopie, ale także
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w Łącku. Delegacja Związku Podhalan
Oddział w Łącku na czele z prezesem
Tomaszem Ćwikowskim złożyła kwiaty
pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w Gminnych Obchodach Rocznicy Uchwalenia Konstytucji
3-go Maja.

Jubileusz 1050-lecia
Chrztu Polski
14 kwietnia 966 r. książę Mieszko I wraz
z całym swoim dworem przyjął chrzest
– tym samym dzień stał się symboliczną datą chrztu Polski. Aby uczcić 1050.
rocznicę chrztu Polski, w całej Polsce - od
Giewontu aż po Bałtyk miały zapłonąć
watry, organizatorami przedsięwzięcia
byli Zarząd Główny Związku Podhalan
w Polsce i Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Na naszym terenie watrę paliliśmy
o godz. 20.05 na Cisowym Dziole. Na górze znaleźli się przedstawiciele Grupy
Rekonstrukcji Historycznych „Żandarmeria” pod dowództwem p. Kamila Olesińskiego, Związku Podhalan Oddział
w Łącku i Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kiczni oraz okoliczni mieszkańcy. Za
organizację wydarzenia odpowiadali:
Grzegorz Czepelak, Bogusław Kyrcz (obaj
ZP o/Łącko), Henryk Wnęk (OSP w Kicznia) i Natalia Kyrcz (GRH „Żandarmeria”
i ZP o/Łącko).
Pomimo gęstych strug deszczu i silnej wichury udało się nam rozpalić ogień,
a nawet pochodnie. Słuchaliśmy też pieśni patriotycznych, m.in. pierwszego
Hymnu Polski - „Bogurodzicy”, wspominając tamto ważne wydarzenie.
Na terenie naszej gminy watry
zapłonęły również na Obidzy (OSP Obidza i Związek Podhalan Oddział Obidza)
oraz w Łącku (OSP Łącko i Czerniec).
Wiadomości Łąckie Nr 2/2016

Msza Św. na Cisowym Dziole
W niedzielne popołudnie 1 maja br. członkowie Związku Podhalan Oddział w Łącku udali się na Cisowy
Dzioł, gdzie została odprawiona Msza Św. w kolejną rocznicę przejścia do domu Ojca, Świętego Jana
Pawła II, Największego Syna polskich Gór, Honorowego Członka Związku Podhalan.

M

sza Św. połączona była z poświęceniem nowo wybudowanego ołtarza i kaplicy. W nabożeństwie
wzięli udział mieszkańcu Cisowego Dziołu, członkowie łąckiego oddział Związku Podhalan oraz licznie zebrani wierni
nie tylko z gminy Łącko i Łukowica ale
i z wielu odległych miejscowości. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele
parlamentu tj.: senator RP Jan Hamerski
oraz posłowie na Sejm RP: Anna Paluch
i Jan Duda. Przedstawiciele władz samorządowych Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina i Wójt Gminy Łukowica Czesława
Rzadkosz. Nie zabrakło również radnego sejmiku małopolskiego Stanisława
Pasonia. W liturgii wzięły udział poczty
sztandarowe Związku Podhalan Oddział
Łącko i Obidza, Solidarność Rolników Indywidualnych, OSP Łącko, Kicznia, Zagorzyn, Wola Kosnowa, Jastrzębie, Kamienica, oraz delegacja Grupy Rekonstrukcji
Historycznych „Żandarmeria”. Na Cisowy
Dzioł przyjechała również banderia konna z parafii Jzowsko i Obidza. Koncelebrę
Mszy Św. sprawował ks. prałat Piotr Supierz, sekretarz abp. Zimowskiego (abp.
Zygmuntowi Zimowskiemu niestety nie
udało się dotrzeć na uroczystość) oraz
księża rodacy spod modyńskich paraGazeta Samorządowa Gminy Łącko

fii. Kazanie do wiernych wygłosił Kapelan Związku Podhalan w Polsce ks. dr
Stanisław Kowalik. Nabożeństwo było
transmitowane przez Radio RDN. Na
zakończenie Mszy Św. prezes Związku
Podhalan Oddział w Łącku Tomasz Ćwikowski wyraził wdzięczność wszystkim
darczyńcom i sponsorom dzięki którym
udało się zbudować kaplicę. Zaznaczył,
że nie sposób jest wszystkich wymienić.
W szczególności podziękował tym którzy podarowali drzewo na kaplicę (głównie mieszkańcom Kiczni) i tym którzy
przygotowali je na tartaku do budowy.
Prezes podziękował również członkom
Oddziału pracującym przy budowie, artystom którzy kaplicę upiększyli (rzeźba Św. Jana Pawła II, haftowane obrusy
na stół ofiarny) a także architektowi in-

żynierowi Pawłowi Kurzei, który całość
zaprojektował. Szczególnie podziękowania zostały przekazane abp. Zygmuntowi Zimowskiemu - za wsparcie, modlitwę
i przyczynienie się do powstania kaplicy,
jak również za skierowane do nas słowo,
które zostało odczytanie podczas Mszy
Św. Po nabożeństwie posadzono trzy
symboliczne cisy, rozdano ulotki informacyjne o organizowanych corocznie
Mszach na Cisowym Dziole, o Centrum
„Tabor” i Związku Podhalan Oddział
w Łącku (przygotowane one zostały
przez ks. Marcina Kokoszkę - dyrektora
„Opoki”, tekst do nich pisała Katarzyna
Kucharska) oraz zaproszono wszystkich
na wspólne biesiadowanie z góralską kapelą przy ognisku.
Związek Podhalan Oddział w Łącku
serdecznie dziękuje sponsorom oraz tym
wszystkim, którzy włączyli się w proces
budowy ołtarza i kaplicy na Cisowym
Dziole. Dziękujemy za zaangażowanie,
bezinteresowną pomoc i wsparcie w tym
przedsięwzięciu naszego Oddziału.
Opracowanie, redakcja: Natalia Kyrcz,
Grzegorz Czepelak
Zdjęcia: Krzysztof Adamczyk, Paweł
Adamczyk
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Łąckie środowisko piłkarskie pogrążone w żałobie.
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszego przyjaciela
Staszka Twardowskiego, jego śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich,
którzy go znali.

Stanisław Twardowski
1966-2016

O

d najmłodszych lat związany
był z łąckim Zyndramem, najpierw jako zawodnik, później
jako działacz i wierny kibic. W „Zyndramie” rozegrał niezliczoną ilość
meczów, stojąc na bramce był ostoją
i często zaporą nie do pokonania. Po
zakończeniu występów w drużynie
seniorskiej systematycznie uczestniczył w różnego rodzaju rozgrywkach
i turniejach dla oldbojów, w których
wielokrotnie wybierany był najlepszym bramkarzem a jego nietuzinkowe interwencje na zawsze pozostaną
w naszej pamięci. Piłkarskie porzekadło mówi, że dobry bramkarz powi-

nien posiadać takie cechy jak odwaga, spryt, fantazja i przede wszystkim
musi być trochę zwariowany. Wszystkie te cechy Staszek miał, a swoim
poczuciem humoru zarażał wszystkich dookoła, zawsze uśmiechnięty,
tryskający energią i radością, pełen
optymizmu i planów na życie. Był
człowiekiem, na którego zawsze można było liczyć, nigdy nie odmawiał
pomocy. Swoją postawą zyskał sobie
wielu przyjaciół, którzy uczestnicząc
w ostatniej jego drodze, nie mogli się
pogodzić z tak nagłym odejściem, bo
trudno żegnać na zawsze kogoś, kto
jeszcze mógł być z nami.

Staszku, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
Żonie, córkom i rodzinie składamy wyrazy współczucia.
Przyjaciele z boiska.
JM
UWAGA!
Informacja o zmianie rachunku bankowego Gminy Łącko
Informujemy, że zmianie ulega bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Łącko oraz jednostek
organizacyjnych gminy na:
Łącki Bank Spółdzielczy, 33-390 Łącko 814
W związku z powyższym wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać na poniższy
rachunek:
Urząd Gminy Łącko
27 8805 0009 0000 0144 2000 0070
Łącki Bank Spółdzielczy
Rachunek bankowy właściwy do opłaty za odpady komunalne:
06 8805 0009 0000 0144 2000 0060
Łącki Bank Spółdzielczy
Równocześnie informujemy, że w dalszym ciągu płatności podatków i opłat lokalnych mogą być
dokonywane w kasie Urzędu Gminy Łącko od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00
lub u inkasentów, którymi są sołtysi poszczególnych miejscowości.
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Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Łącko
21 maja (sobota) na Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbył się Turniej Szachowy o Puchar Wójta
Gminy Łącko- Pana Jana Dziedziny.

I

mpreza została przeprowadzona w ramach planowanego cyklu turniejów szachowych w czterech gminach: Łącku, Łukowicy, Podegrodziu oraz Starym Sączu. Organizatorami zawodów byli: Urząd Gminy Łącko, Hala Widowiskowo-Sportowa
w Łącku, Szkółka Szachowa – GOK w Łącku oraz Szkółka Szachowa z Łukowicy. Nagrody do losowania ufundowali nasi sponsorzy: Firma Woj- Tom, WT-Active, Expertcom, Sklep – Plechta –
Łącko oraz Restauracja Pod Jabłonią, która zabezpieczyła kawę,
herbatę oraz ciepły posiłek dla grających.

Patronat medialny objęło starosądeckieinfo.pl
Sędziowali: Witold Majerski oraz Stanisław Gamoń. Sędziów
wspomagali: Leszek Kożuch, Dawid Słowik oraz Pani Magdalena.
Turniej spotkał się z wielkim zainteresowaniem ze strony szachistów, tych dużych oraz tych najmłodszych. W grupie
dzieci do lat 10 zgłosiło się aż 52 zawodników i zawodniczek

z terenu naszego powiatu, a także powiatów sąsiednich. Mimo
godzinnego opóźnienia (ze względu na bardzo dużą ilość dzieci nie zapisanych wcześniej na stronie chessArbiter) siódma
runda zakończyła się planowo o 15.00. Sekretarz Gminy, Pan
Wojciech Jamro w imieniu Wójta Gminy wręczył nagrody zwycięzcom po czym odbyło się losowanie upominków. W grupie
dzieci do lat 10 wszystkie dzieci otrzymały po pamiątkowym
medalu za wytrwałość oraz zaangażowanie. Uczestnikami zawodów byli mieszkańcy między innymi takich miejscowości
jak: Łącko, Łukowica, Limanowa, Nowy Sącz, Rytro, Kamionka
Wielka, Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna, Przyszowa, Obidza,
Jazowsko, Kadcza, Brzezna, Podegrodzie, Zagorzyn, Czarny Potok, Roztoka, Myślenice, Słopnice, Olszanka, Gostwica, Stadła,
Trzetrzewina, Chochorowice.
Turniej stał na bardzo wysokim poziomie we wszystkich grupach wiekowych. Statuetkę dla najlepszego zawodnika z terenu
Gminy Łącko w poszczególnych grupach zdobyli:
Grupa Open – Andrzej Majerski z Kadczy (Szkółka Szachowa
– GOK Łącko – instruktor)
Grupa Gimnazjum – Łukasz Pierzga z Łącka (Szkółka Szachowa – GOK Łącko)
Grupa – Szkoły Podstawowe – Szymon Owsianka z Jazowska
(Szkółka Szachowa – GOK Łącko )
Grupa dzieci do 10 lat – Lucjan Basiaga z Obidzy
Statuetki dla najlepszych zawodniczek otrzymały:
Grupa Open – Hanna Wesołowska
Grupa Gimnazjum – Łucja Kuraś
Grupa – Szkoły Podstawowe – Wiola Wolak
Grupa dzieci do 10 lat – Justyna Wolak

Laureaci trzech pierwszych miejsc w poszczególnych grupach:

Grupa: dzieci do lat 10
1 IV Bieda, Franciszek
2 III Sukiennik, Oliwier
3 IV Sukiennik, Kamil
		
Grupa: Dzieci – Szkoła Podstawowa
1 IV Kmak, Kacper
2 V
Hopek, Łukasz
3 IV Hybel, Jakub
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Grupa: Gimnazja
1 V
Pierzga, Łukasz
2 IV Trzajna, Bartosz
3	 	
Mikołajczyk, Miłosz

Grupa Open:
1 k
Wesołowski, Tadeusz
2 I++ Kuciel, Władysław
3 I++ Czyrnek, Stanisław

Pełne wyniki turnieju dostępne są na stronie www.hala.lacko.pl
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Odkryj Beskid Wyspowy – 19.06.2016 – Modyń
W niedzielny poranek wszyscy miłośnicy wędrówek górskich mogli uczestniczyć w marszu na jeden
z najwyższych szczytów Beskidu Wyspowego, czyli Modyń – tzw. Górę Zakochanych – o wys. 1029 m n.p.m.

W

ędrówka na szczyt szlakiem żółtym ruszyła z Łącka o godz. 9:00
i trwała ponad 3 godziny. Przewodnikiem grupy był Pan Andrzej Zbozień
(przewodnik PTTK).

Na szczycie zebranych uczestników powitał Wójt Gminy Łącko Jan

Dziedzina.
O godz. 12.15 odbyła się Msza Św. odprawiona przez ks. Grzegorza Skorupę,
proboszcza Parafii pw. Niepokalanego
Serca Najświętszej Maryi Panny w Woli
Piskulinej. Ofiara zebrana w trakcie Mszy
Św. została przekazana ks. Grzegorzowi
na dokończenie prowadzonej rozbudowy
kościała. Oprawę muzyczną zapewnił Jan
Ruciński i Bożena Mąka z Woli Kosnowej.
Po Mszy Św. odbyły się liczne konkursy dla wszystkich uczestników, a oto ich
wyniki:

hnij
Uśmiec

NAJMŁODSZY: Liliana Wierzycka /3
miesiące/ z Zalesia
NAJSTARSZY: Jan Filipek /85 lat/
z Tokarni
UCZESTNIK Z NAJDALSZEGO ZAKĄTKA
POLSKI: Krzysztof Starus, Katowice

się

Rozpaczliwie płaczącego syna pyta ojciec:
– Dlaczego płaczesz synku?
– Zgubiłem 10 zł, odpowiada syn.
– Nie płacz, dam ci 10 zł
Dziecko się uspokoiło, a po chwili wpada jeszcze w większą
rozpacz.
– Co się stało synku? – pyta ojciec.
– Gdybym nie zgubił tamtych 10 zł, to miałbym teraz 20 zł.
Żona do męża:
– Co to za dziewczyny?!
– Sama chciałaś, żebym poszukał pary Japonek na lato...
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EUROPY: Grażyna Tokarczyk, Dublin,
Irlandia
ŚWIATA: /spoza granic UE/ - Izabela Miga, Detroit, USA /7380 km od
Modyni/
KONKURS WIEDZY O BESKIDZIE WYSPOWYM i GMINIE ŁĄCKO
I m. Marta Banach, Lipowe,
II m. Aleksander Majda, Zalesie,
III m. Katarzyna Majko, Przenosza
NAJMILSZA: Bożena Mąka z Woli Kosnowej, NAJMILSZY: Ryszard Turek
z Zagorzyna
Poczęstunek dla turystów przygotowany i serwowany został przez Restaurację “Pod Jabłonią” w Łącku.
Organizatorzy: Gmina Łącko, Forum
Gmin Beskidu Wyspowego, Fundacja
Rozwoju Regionu Rabka, Małopolska
Izba Turystyki, COTIG PTTK

Jadą samochodem informatyk, mechanik
i chemik. Nagle staje im auto i mechanik powiada:
– Coś z silnikiem!
Chemik na to:
– Paliwo jest złej jakości
Informatyk:
– Wsiądźmy i wysiądźmy może to coś da…

Pani każe dzieciom narysować jakieś zwierzę. Jasio oddaje
pustą kartkę. Pani, trochę zdziwiona, pyta:
– Co to jest?
– Osioł i łąka.
– A gdzie ta łąka?
– Osioł ją zjadł.
– A gdzie osioł?
– Najadł się i poszedł.
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Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Polsko-Białoruskie Spotkanie Folklorystyczne

Gminny Dzień Dziecka w Łącku

Włączenie OSP w Zagorzynie do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego

Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Łącko

Msza Św. na Cisowym Dziole

Odkryj Beskid Wyspowy – wędrówka na Modyń

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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Przeżyjmy to jeszcze raz

Święto Kwitnącej Jabłoni 2016
w obiektywie

Linkage

Pokaz mody

Koncert Eweliny Lisowskiej

Jurki

zdj. Kamil Korona

Koncert Eweliny Lisowskiej

Bracia

No Brothers

