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Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia
oraz nadchodzi Nowy Rok 2021
z tej okazji pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.
Kończący się rok 2020 był całkiem inny niż poprzednie….
Pamiętając o tym, patrzymy z nadzieją w przyszłość.
Życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Łącko i Gościom
by tegoroczne Święta Bożego Narodzenia były czasem spędzonym w gronie rodzinnym,
bez pośpiechu, trosk i zmartwień, a wigilijne światło niech da wszystkim poczucie bezpieczeństwa.
Niech Nowy Rok przyniesie zdrowie, pomyślność i szczęście.
Przewodnicząca Rady Gminy
Bernadetta Wąchała-Gawełek

Wójt Gminy Łącko
Jan Dziedzina
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Na scoście,
na zdrowie
na ton Nowy Rok…
Zdrowych, spokojnych
i pełnych radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2021
życzą
dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Łącku Józef Strączek
wraz z pracownikami

Po raz kolejny Gmina Łącko znalazła się
na podium wśród gmin powiatu
nowosądeckiego pod względem realizacji
projektów finansowanych ze środków unijnych

Z

końcem listopada Serwis Samorządowy PAP powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego
opublikował ranking gmin pod względem wartości
realizowanych projektów unijnych we wszystkich gminach
w Polsce.
Miło nam poinformować, że na 2477 gmin ujętych
w zestawianiu Gmina Łącko uplasowała się na 271 miejscu, a w skali powiatu nowosądeckiego daje to trzecią
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lokatę. Dane na koniec czerwca 2020 r. wskazują, że
w perspektywie finansowej 2014-2020 łączna wartość projektów unijnych realizowanych w naszej gminie wyniosła
180 746 024,31 zł.
W tym miejscu zaznaczyć należy, że zestawienie to
przedstawia wartość środków unijnych jakie zostały przyznane wszystkim jednostkom i podmiotom działającym na
terenie danego miasta czy gminy.
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INFORMACJE Z URZĘDU GMINY ŁĄCKO
Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Maszkowice

P

race przy budowie chodnika dla
pieszych wraz z kanalizacją deszczową na odcinku dł. 498 mb są
już prawie na ukończeniu – tym samym dobiega końca III etap budowy
chodnika dla pieszych w Maszkowicach w ramach zadania „Przebudowa
drogi wojewódzkiej 969 Nowy Targ
– Stary Sącz na odcinku ref. 120 km
2+708 – 3+206”. Inwestycję tę wykonuje Firma Usługi Budowlane i Wykopy Ziemne Aleksandra Masiarz
z Kamienicy. Wartość brutto robót budowlanych wynosi 455 570 zł.
Wcześniejsza inwestycja, rozpoczęta we wrześniu – tj. II etap, realizowany na odcinku w km 3+206
–3+469 (odc. o dł. 263 mb), został za-

kończony końcem października, a jego
wartość wyniosła ponad 270 tys. zł.
Wraz z chodnikiem wykonana została zatoka autobusowa na osiedlu Łęgi.
Natomiast I etap realizowany był
na odc. o dł. 534 mb w km 2+174 –
2+708, a jego wartość wyniosła prawie
440 tys. zł.
Gmina Łącko realizuje zadanie budowy chodnika w Maszkowicach wraz
z Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Sączu. Jednakże na uwagę zasługuje fakt, że chodniki mogły powstać
dzięki opracowaniu przez gminę dokumentacji projektowych oraz uzyskaniu
wszystkich niezbędnych pozwoleń na
budowę.

Wykonano oświetlenia uliczne w trzech miejscowościach
w Gminie Łącko

P

od koniec października zakończono budowę oświetlenia ulicznego
na odcinkach dróg w trzech miejscowości, a są to:
– droga gminna „Kadcza – Pod Górę
Dolną” w miejscowości Kadcza –
koszt budowy 19 188 zł
– droga powiatowa „Łącko – Kicznia”
w miejscowości Łącko – koszt budowy 42 439 zł

– droga gminna „Maszkowice – Koło
Rusnaka” w miejscowości Maszkowice – koszt budowy 22 755 zł.
Oświetlenie LED to jeden z najnowszych postępów technologicznych
w branży oświetleniowej, który zdobywa popularność na rynku ze względu na szereg zalet. Jedną największych korzyści płynących z technologii
LED jest zdecydowanie niższe zużycie

energii elektrycznej – bardzo duża
wydajność tego źródła w porównaniu
ze starszymi rozwiązaniami. Innymi
korzyściami są zdecydowanie wyższa
żywotność i trwałość diod luminescencyjnych w porównaniu z oprawami np.
sodowymi, odporność na uderzenia
mechaniczne, a ponadto diody LED nie
zawierają też substancji toksycznych
dla środowiska jak np. rtęć.

W całej gminie pojawiły się nowe tabliczki
z oznakowaniem nazw przysiółków
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listopada zakończono realizację
inwestycji
pn.:
„Oznakowanie nazw przysiółków w gminie Łącko”, na którą
Gmina Łącko pozyskała dofinansowanie w ramach programu „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW na lata
2014-2020 w ramach naborów przeprowadzonych przez Lokalną Grupę

Kwartalnik Gminy Łącko

Działania Brama Beskidu. Zgodnie
z umową wykonawca dokonał wymiany starych, zniszczonych i często nieczytelnych już tabliczek na nowe.
Oznakowania te, pojawiły się we
wszystkich miejscowościach naszej
gminy, a całkowita wartość tego zadania wyniosła 109 472,46 zł przy dofinansowaniu w wysokości 63,63% wartości inwestycji.

Redaguje zespół pod kierunkiem Bernadetty Wąchały-Gawełek (b.g.)
Adres redakcji:
Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
33-390 Łącko 23A
tel./fax 18 444 61 69 | e-mail: gok@lacko.pl
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i skracania materiałów dostarczonych
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Inwestycje w infrastrukturę drogową

W

celu poprawy stanu infrastruktury drogowej na naszym terenie, Gmina Łącko
już po raz kolejny sięgnęła po dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki któremu możliwa była
realizacja dwóch dużych inwestycji
drogowych. Dotacja ta, pozwoliła na
przebudowę i położenie nawierzchni bitumicznej na dwóch drogach
gminnych, a mianowicie na drodze
Czarny Potok – Pod Szkołą na odcinku dł. 526 mb, gdzie wartość prac wyniosła 551 677 zł przy dofinansowaniu
323 145 zł oraz na drodze gminnej
Miejscowość

Szczereż – Olszanka w miejscowości
Szczereż na odcinku dł. 600 mb, gdzie
wartość robót wyniosła 668 809 zł przy
dofinansowaniu w kwocie 401 285 zł.
Ponadto, innymi kluczowymi zadaniami inwestycyjnymi związanymi
z budową dróg, które będą realizowane
w najbliższym czasie są:
– remont drogi gminnej Wola Kosnowa – Koło Flików w m. Wola Kosnowa i Wola Piskulina na odcinku
dł. 680 mb;
– remont drogi gminnej Brzyna –
Droga Przez Wieś w m. Brzyna na
odcinku dł. 1060 mb. Istotny przy

tej inwestycji jest fakt, iż oprócz samego remontu drogi, zostaną przeprowadzone również prace związane z jej odwodnieniem – co zostanie
wykonane na podstawie odrębnego
przetargu, a wartość robót odwodnienia wyniesie 85 018,63 zł. Inwestycja ta będzie polegać na remoncie i wymianie przepustów pod
drogą oraz na montażu stalowych
barierek ochronnych.
Poniżej przedstawiamy tabelę obrazującą wykaz zadań drogowych zrealizowanych w okresie wrzesień – listopad 2020 r.

Długość Wartość dotacji Wartość zadania
[mb]
[zł]
ogółem

Nazwa zadania

Brzyna

Modernizacją drogi gminnej Brzyna – Na Paryje

102

środki własne

78 286 zł

Brzyna

Remont drogi gminnej Brzyna – Musołówka Groń

180

fundusz sołecki

20 244 zł

Czarny Potok

Przebudowa drogi gminnej Czarny Potok – Pod Szkołą

526

323145 zł (FDS)

551 677 zł

Czarny Potok

Modernizacją drogi gminnej Czarny Potok – Za Potocze

205

fundusz sołecki

54 642 zł

Czerniec

Modernizacją drogi gminnej Czerniec – Do Wnęka

110

fundusz sołecki

34 915 zł

Łazy Brzyńskie Modernizacją drogi gminnej Brzyna – Łazy Brzyńskie – Masiowa

83

fundusz sołecki

28 850 zł

Jazowsko

Modernizacją drogi gminnej Jazowsko – W Płanki

155

fundusz sołecki

29 304 zł

Kicznia

Modernizacją drogi gminnej Kicznia – Podjarcowa

65

fundusz sołecki

17 509 zł

Łącko

Remont drogi gminnej Łącko – Zawodzie Maszkowskie

120

fundusz sołecki

31 970 zł

Łącko

Remont drogi gminnej Łącko – Do Gromali

120

fundusz sołecki

32 147 zł

Maszkowice

Modernizacją drogi gminnej Maszkowice – Łęg dz. nr 601/1

115

fundusz sołecki

30 638 zł

Szczereż

Modernizacją drogi gminnej Szczereż – Na Kulwań

115

fundusz sołecki

30 807 zł

Szczereż

Przebudowa drogi gminnej Szczereż – Olszanka

600

401285 zł (FDS)

668 809 zł

Zabrzeż

Modernizacją drogi gminnej Zabrzeż – Dzieszko

100

fundusz sołecki

27 304 zł

Zagorzyn

Modernizacją drogi gminnej Zagorzyn – Śmietany

105

fundusz sołecki

28 669 zł

Zagorzyn

Modernizacją drogi gminnej Zagorzyn – Boconiec

80

fundusz sołecki

21 284 zł

Zagorzyn

Modernizacją drogi gminnej Zagorzyn – Glinik

140

fundusz sołecki

37 505 zł

Zagorzyn

Modernizacją drogi gminnej Zagorzyn – Pod Skalice

265

środki własne

34 915 zł

SUMA

3186

Czarny Potok – Pod Szkołą

4

1 759 475 zł

Szczereż-Olszanka w miejscowości Szczereż
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Brzyna – Na Paryję

Kicznia – Podjarcowa

Łazy Brzyńskie – Masiowa

Zagorzyn – Pod Skalice

Czarny Potok – Za Potocze

Maszkowice – Łęg

Szczereż – Na Kulwań

Zagorzyn – Glinik

Zabrzeż – Dzieszko

Łącko – Do Gromali

Zakończyła się budowa infrastruktury sieci wodociągowej
w Maszkowicach

Z

akończyły się prace związane
z budową infrastruktury sieci
wodociągowej w Maszkowicach.
Zadanie to obejmowało budowę nowej
sieci wodociągowej o długości 5,2 km,
wymianę starego odcinka istniejącej
sieci, wykonanie odwiertu głębinowego,
remont zbiornika, wykonanie przyłącza

energetycznego oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Wartość całego zadania wraz z dokumentacją projektową
wyniosła ponad 660 tys. zł. Na realizację tej inwestycji Gmina Łącko pozyskała rządową dotację w wysokości 400 tys.
zł z Programu Integracji Społeczności
Romskiej w Polsce na lata 2014–2020.

Warto zaznaczyć, że całe zadanie od fazy
projektu aż po wykonanie zostało zrealizowane w ciągu niecałego roku, co było
możliwe dzięki determinacji i sprawności działania pracowników urzędu
gminy. Dodać należy, że szeroki zakres
prac wykonał przy tym zadaniu Zakład
Gospodarki Komunalnej.

Wieża widokowa na Modyni
zaczyna piąć się w górę

B

udową drewnianej konstrukcji
zajmie się Przedsiębiorstwo Budowlane ESBUD z Ochotnicy
Dolnej. Inwestycja ta objęta jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020, a jej wartość wyniesie niecałe 716 tys. zł. To zadanie
współfinansują również dwie sąsiednie
gminy, a mianowicie Łukowica i Kamienica. Góra Modyń to cel wędrówek
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realizowanych m.in. w kampanii „Odkryj Beskid Wyspowy”, a także jest ona
punktem docelowym wśród małych,
rodzinnych aktywnościach fizycznych.
Modyń nazywana jest Górą Zakochanych, gdyż wiążą się z nią różne ciekawe i romantyczne historie. Na koniec
czerwca 2021 roku planowany jest termin ukończenia budowy.
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W Zabrzeży powstaje plac zabaw dla dzieci

W

ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu na cele
rekreacyjno sportowe w miejscowości Zabrzeż” wykonywany jest
plac zabaw w miejscowości Zabrzeż.
Ponadto, zadanie to obejmuje również wykonanie ogrodzenia placu zabaw o wartości 8 769 zł, wykonanie
podbudowy pod nawierzchnię placu
zabaw za kwotę 11 439 zł oraz dostawę urządzeń na plac zabaw za kwotę
34 308 zł.

Odnowiono kapliczkę – krzyż przydrożny w Maszkowicach

G

mina Łącko zakończyła realizację projektu pn. „Odbudowa
kapliczki przydrożnej w Maszkowicach”.
Celem bezpośrednim odbudowy
zabytkowej kapliczki było zachowanie
i ochrona dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego poprzez rewitalizację
oraz zróżnicowanie i uatrakcyjnienie
oferty turystycznej Ziemi Łąckiej. Zakres wykonanych prac obejmował:
– ława fundamentowa – wykonanie
stopy fundamentowej oraz izolacji
poziomej na granicy stopy;
– podstawa – pełna rekonstrukcja
zniszczonych elementów, powtórne
złożenie wszystkich elementów kapliczki;
– postument – bloki kamienne ułożone na zaprawie murarskiej wzmocnione nierdzewnymi trzpieniami;
– zwieńczenie – krzyż kamienny –
oczyszczenie metodą chemiczną
metalowej Pasyjki;
– tablica pamiątkowa – odnowa popękanych elementów;
– roboty uzupełniające – zamontowanie tabliczki informacyjnej, impregnacja wykonanej kapliczki.

Koszt całkowity prac wyniósł
12 238,50 zł, z czego pozyskana kwota dofinansowania w wysokości
7 343,00 zł pochodzi ze środków Woje-

wództwa Małopolskiego w ramach programu „Kapliczki Małopolski 2020”.
Pozostała kwota 4 895,50 zł to środki
z budżetu gminy.

Wymiana pokrycia
dachowego z częścią
wymienną więźby dachowej
na Remizie OSP w Łącku

Z

akończono prace związane z wymianą pokrycia
dachowego wraz z częścią wymienną więźby dachowej na budynku Remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Łącku. Całość inwestycji wyniosła 45 500
zł, z czego dofinansowanie z Województwa Małopolskiego wyniosło 14 984 zł, kwota z Funduszu Sołeckiego wsi Łącko 10 000 zł, natomiast z budżetu gminy
przeznaczono ok 20 000 zł.
Wymiana pokrycia dachowego polegała głównie na
wymianie starej blachy na nową, co przyczyniło się do
poprawy stanu technicznego budynku.
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Gminne inwestycje na rzecz poprawy bazy infrastruktury
szkolnej i sportowej

Z

akończono prace związane z inwestycją
pn.
„Modernizacja
dwóch boisk wielofunkcyjnych
przy Szkołach Podstawowych w Obidzy
i w Szczereżu” dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Inwestycje te mogły zostać zrealizowane
dzięki programowi „Sportowa Polska
2019 – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.
Na boisku wielofunkcyjnym w Obidzy wykonano boiska do siatkówki,
tenisa, koszykówki, piłki ręcznej. Dodatkowo wyposażono je w niezbędne
sprzęty do uprawiania sportu, takie
jak kosze do koszykówki, bramki,
słupki, siatki, itp. Wybudowano także bieżnię dwutorową o nawierzchni
poliuretanowej, zeskocznię, a także
przeprowadzono remont istniejącego
placu zabaw. Obiekt wyposażono również w ławki, kosze oraz wykonano kanalizację deszczową.
Przy
boisku
wielofunkcyjnym
w Szczereżu, przebudowano istniejące boisko do siatkówki, które zyskało
nową nawierzchnię z trawy syntetycznej
zastępując nawierzchnię z naturalnej
trawy. Przebudowa polegała na zmianie parametrów użytkowych, dodanie
dodatkowych opcji gry np. w tenisa czy
badminton. Wyposażono także wielofunkcyjne boisko do koszykówki i piłki
ręcznej. Wykonano drenaż, wyremontowano ogrodzenie działki oraz zastosowano obiekty małej architektury.
Całkowita wartość przeznaczona na
boisko w Szkole Podstawowej w Obidzy wyniosła 366 131,27 zł, przy czym
pozyskano dofinansowanie o wartości
258 875 zł. Natomiast wartość boiska
przy Szkole Podstawowej w Szczereżu

Modernizacja boiska przy SP w Kiczni

Modernizacja boiska przy SP w Obidzy

Modernizacja boiska przy SP w Szczereżu

Plac zabaw przy SP w Zagorzynie

wyniosła 626 756,62 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 436 146 zł.
Przebudowa boisk wielofunkcyjnych ma ułatwić dzieciom i młodzieży
aktywne spędzanie czasu oraz ułatwić
rozwijanie zainteresowań sportowych.
Obiekty te, mają w swoim założeniu służyć nie tylko uczniom i nauczycielom tych szkół, ale poza godzinami
pracy placówek, również społeczności
lokalnej. Niedawno zakończyły się także prace przy generalnym remoncie
boiska i placu zabaw przy SP w Kiczni,
które za ponad 100 tys. zł zostały pokryte bezpieczną nawierzchnią oraz
wyposażone w nowe urządzenia.
Ponadto, w ostatnim czasie zmodernizowane zostały przyszkolne place zabaw przy SP w Jazowsku i Zagorzynie.

Plac zabaw przy SP w Jazowsku

Nasza gmina od kilku lat systematycznie modernizuje przyszkolne
obiekty w oparciu o pozyskiwane środki zewnętrzne tworząc odpowiednie
warunki dla uczniów naszych szkół.

Gmina zakupiła kolejne laptopy z programu „Zdalna szkoła+”

G

mina Łącko otrzymała grant
w wysokości 145 tys. zł na realizację programu "Zdalna szkoła+". Jest to kontynuacja programu
„Zdalna szkoła”, dzięki któremu na początku roku gmina pozyskała 80 tys. zł
na zakup 66 poleasingowych laptopów
dla uczniów ze wszystkich podległych
placówek.
Dzięki drugiej otrzymanej dotacji
zostały zakupione 42 nowe laptopy
wraz z oprogramowaniem, które trafiły
do wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łącko.
Ponadto Gmina otrzymała 70 tys. zł
z naboru ogłoszonego przez Marszałka
Małopolski.
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Ruszyły prace adaptacyjne związane z dostosowaniem placówek
do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z realizacją
projektu pt. „Szkoła na 6 w Gminie Łącko”

P

race te obejmują prace adaptacyjne polegające na przystosowaniu
pomieszczeń znajdujących się
w szkołach z terenu Gminy Łącko do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Roboty podzielono je na trzy etapy,
tj.:
– Część I – wykonanie instalacji teletechnicznej – budowa sieci internetowej i sieci elektrycznej. Ideą prac
jest przystosowanie sal dla potrzeb
utworzenia pracowni IT w ZSP
w Kadczy, SP w Szczereżu, Zabrzeży i Zarzeczu. Koszt prac wyceniono
na 40 829 zł.
– Część II – wykonanie robót remontowych – malowanie sal, montaż
klimatyzatora, montaż rolet na
oknach w ZSP w Kadczy, Szczereżu,
Zabrzeży i Zarzeczu. Koszt prac –
59 515 zł.

– Część III – wykonanie łazienek dla
niepełnosprawnych – dostosowanie dla osób niepełnosprawnych
toalet w SP w Maszkowicach i ZSP
w Czarnym Potoku. Wartość prac
wynosi 139 198 zł.
Prace te powinny zakończyć się do
20 grudnia br. Ponadto, w ramach tego
projektu dostarczono schodołazy i wózki inwalidzkie do Szkół Podstawowych
w Zarzeczu i Kiczni, a także do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym
Potoku oraz schodołaz gąsienicowy do
transportu osób niepełnosprawnych
z możliwością transportu wózka inwalidzkiego wraz z platformą najazdową
przystosowaną do zamontowania przy

schodołazie do Szkoły Podstawowej
w Zagorzynie.
Wartość tego zadania wyniosła
48 949,99 zł.

102. rocznica odzyskania Niepodległości
przez Polskę – obchody gminne
11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Ze względu na pandemię miało ono dużo
skromniejszy wymiar niż zazwyczaj.
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N

a 102. rocznicę odzyskania
Niepodległości
uczniowie
Ogniska Muzycznego i członkowie Grupy Teatralnej „Berecik”
przygotowali wspólny program muzyczno-słowny, który został opublikowany w internecie.
O godz. 10.45. delegacje przedstawicieli samorządu gminnego, powiatowego, duchowieństwa i stowarzyszeń
lokalnych spotkały się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby złożyć
kwiaty pod pomnikiem i chwilą ciszy
uczcić tych, którzy walczyli o naszą
wolność. O godz. 11.00 w kościele parafialnym w Łącku odbyła się Msza św.
w intencji Ojczyzny.
(b.g.)

Nowe eksponaty do Izby Regionalnej

Z

biory naszej Izby Regionalnej
wzbogacą się o niezwykle ciekawe dokumenty podarowane przez
prof. Juliana Dybca, za co wyrażamy
serdeczne podziękowania. Są to m.in.
fotokopia bulli papieża Innocentego
uznająca za prawomocną darowiznę
wsi Łącko przez Wydżgę dla zakonu
Bożogrobców z 1252 r., kopia Ksiąg Sądowych Łącka z 1860 r., kopie pamiętników ks. Twardowskiego – łąckiego
wikariusza z 1900 r., a także kopie
metryk franciszkańskich i jozefińskich
z Archiwum Lwowskiego.
Księgozbiór Izby powiększył się
również o 11 tomów Dziejów Powszechnych Fr. Kr. Szlossera wydanych przez
Ksiegarnię Polską we Lwowie w ramach Biblioteki Historycznej w latach
1873-1878. Jest to dar od Pani Aleksandry Danikiewicz z Cisnej, wnuczki
mieszkańca Łącka Pana Szczurkow-
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skiego, z którego domowej biblioteczki
pochodzą te książki. W pozyskaniu ich
pomógł nam prof. Julian Dybiec.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Pragniemy również zaznaczyć, że
w okresie pandemii porządkujemy i katalogujemy nasze zbiory. Niektóre ciekawostki można znaleźć na naszym FB.
(b.g.)
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„Moja ulubiona postać bajkowa” – konkurs
plastyczny dla najmłodszych

Z

okazji Światowego Dnia Postaci
z Bajek, który przypada 5 listopada, za pośrednictwem fb został ogłoszony konkurs plastyczny pn.
„Moja ulubiona postać bajkowa”. Na
konkurs wpłynęło ponad 30 prac.
Wszystkie prace przesłane na nasz
konkurs „Moja ulubiona postać bajkowa” były niezwykle piękne i widać było,
że młodzi artyści włożyli w nie całe
serduszka, dlatego dyplomy i nagrody
otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu, a pełną galerię konkursowych prac
można obejrzeć na naszym fb.
Jury pod kierunkiem p. Magdaleny Leszko zadecydowało dodatkowo
o przyznaniu specjalnych wyróżnień,
a otrzymali je: Anita Wingralek, Jadwiga Pawlikowska, Klaudia Mazurkiewicz, Maja Majewska, Marlena Kulig,
Patrycja Kozik i Wiktoria Mierzwa.
Serdecznie dziękujemy za udział
i zachęcamy do czytania książek, które
przenoszą nas w magiczny, bajkowy,
przygodowy świat.

Anita Wingralek

Jadzia Pawlikowska
– Willy Wonka

Patrycja Kozik

Marlena Kulig

Wiktoria Mierzwa

Klaudia Mazurkiewicz

Maja Majewska

II miejsce dla Grupy Teatralnej „Berecik”
na 35. Bajdurku, czyli Internetowym Małopolskim
Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży

Z

wielką radością informujemy,
że spektakl Grupy Teatralnej
„Berecik” pt. „O Bidzie i złotych
jabłkach” wg scenariusza Marii Kownackiej, został nagrodzony przez profesjonalne jury Internetowego Małopolskiego Festiwalu Teatrów Dzieci
i Młodzieży „Bajdurek” II miejscem
i nagrodą finansową!!!
Jury obradowało w składzie: ILONA STANASZEK – główny specjalista
ds. teatru MCK SOKÓŁ Nowym Sączu
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– przewodnicząca, ANNA LENCZEWSKA – aktorka, JANUSZ MICHALIK –
specjalista ds. animacji kultury i teatru
MCK SOKÓŁ Nowym Sączu, JACEK
MILCZANOWSKI – aktor, reżyser, autor, scenograf.
Jury w ocenie spektaklu postanowiło „podziękować Grupie Teatralnej
BERECIK z Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku za budzące szacunek przywiązanie do tradycji łąckiej krainy
sadów zaprezentowanej prosto i żar-

liwie w spektaklu „O Bidzie i Złotych
jabłkach”.
W tegorocznej edycji tego niezwykle prestiżowego festiwalu dla teatrów
dziecięcych i młodzieżowych z całej
Małopolski wzięły udział 34 spektakle.
Wydarzenie jest organizowane przez
Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”
w Nowym Sączu.
W internetowym głosowaniu na
Nagrodę Publiczności spośród wszystkich zgłoszonych spektakli, grupa zdobyła 848 głosów i czwartą lokatę.
Serdecznie gratulujemy!
Wadomości Łąckie Nr 4/2020

MUZYCZNE PODRÓŻE PO LITERATURZE

G

minna Biblioteka Publiczna
w Łącku aktywnie współpracuje
z Powiatową i Miejsko-Gminną
Biblioteką Publiczną w Starym Sączu.
Dzięki tej współpracy Filia w Jazowsku, prowadzona przez P. Marię Najduch, mogła zorganizować spotkanie autorskie w Szkole Podstawowej
w Jazowsku. Przy tej okazji chcieliśmy
serdecznie podziękować Panu Dyrektorowi Rafałowi Gałysie oraz Pani Natalii Kyrcz za współpracę w realizacji
zadania. W związku z obecną sytuacją
epidemiologiczną uczniowie nie mogli

zobaczyć się z autorem na żywo, ale
udało się to wirtualnie.
W październiku uczniowie klas
czwartych uczestniczyli w spotkaniu
z Panem Jarosławem Kaczmarkiem
oraz muzykiem Gwidonem Cybulskim.
Opowieści Pana Jarosława (zawodowego opowiadacza) o historii rdzennych
kultur z różnych stron globu wzbogaciła muzyka grana na etnicznych instrumentach przez Pana Gwidona, który

przedstawił również ich pochodzenie.
Dofinansowanie projektu pochodziło ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego – Fundusz
Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat
ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80
ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych” w ramach programu Partnerstwo dla Książki.
Katarzyna Gromala

Bezpłatna Wyprawka Czytelnicza
dla każdego przedszkolaka.
Kampania „Mała książka – wielki człowiek”
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łącku

G

BP w Łącku kolejny raz bierze
udział w kampanii zorganizowanej przez Instytut Książki. Poniżej przedstawiamy informację prasową
dotyczącą projektu:
„Najwyższy czas przygotować
się na długie jesienne wieczory
i popołudnia, podczas których nie
powinno zabraknąć dobrej książki – dla rodzica i dla dziecka”.
Warto zatem udać się do pobliskiej biblioteki, gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza
przygotowana przez Instytut Książki.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia
udziału w trzeciej odsłonie kampanii „Mała książka – wielki człowiek”
w bibliotece. W tym roku do projektu
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

zgłosiło się 5861 bibliotek posiadających oddziały dziecięce – to o ponad
700 placówek więcej niż w roku ubiegłym i aż 75% wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. Pełna
lista zakwalifikowanych bibliotek oraz
szczegóły dotyczące tegorocznej odsłony projektu znajdą się na stronie: www.
wielki-czlowiek.pl.
Do tej pory dzięki akcji Wyprawki
Czytelnicze odebrało blisko 300 tys.
przedszkolaków!

Opis projektu:

Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ramach
ogólnopolskiej kampanii promującej
czytelnictwo „Mała Książka – wielki

człowiek” we współpracy bibliotekami
publicznymi. Każde dziecko w wieku
przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze
czytanki dla…” dostosowaną pod
względem formy i treści do potrzeb
przedszkolaka oraz Kartę Małego
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. Oprócz
dyplomu przedszkolak otrzyma także
drobny czytelniczy upominek. W Wy-
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kulturalnego. Projekt realizowany jest
w ramach ogólnopolskiej kampanii
promującej czytanie generacyjne „Mała
książka – wielki człowiek”.

Wyprawka Czytelnicza
•

prawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura
informacyjna przypomni o korzyściach
wynikających z czytania dzieciom oraz
podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko
pozna ważne miejsce na czytelniczej
mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia

•

Książka „Pierwsze czytanki
dla…” – to starannie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich
poetów i pisarzy dziecięcych, w którym przeczytamy zarówno pozycje
klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską,
Czesława Janczarskiego czy Hannę
Januszewską. W publikacji obecni
są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska,
Małgorzata Strzałkowska, Adam
Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka
Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski
i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak
różni, jak różne są perspektywy
spoglądania na świat.
Broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki” – praktyczny poradnik o korzyściach
wypływających z codziennego czytania dziecku i odwiedzania z nim
biblioteki. Dzięki broszurze rodzice

•

dowiedzą się, dlaczego literatura
pełni tak ważną rolę w zrównoważonym, zdrowym rozwoju dziecka,
znajdą też wiele czytelniczych porad i inspiracji.
Karta Małego Czytelnika –
pięknie zaprojektowana karta biblioteczna do zbierania naklejek za
wypożyczone książki.

Dlaczego warto odwiedzić
z dzieckiem bibliotekę?
•

•

•

Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzieciństwa – bibliotekę – i dzięki temu w pełni stać się
uczestnikiem życia kulturalnego.
Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do książek, ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu
tak dzieci, jak i rodzice mogą wziąć
udział w rozmaitych zajęciach,
warsztatach i wydarzeniach przygotowanych przez bibliotekarzy.
Wizyta w bibliotece uczy dziecko
samodzielności,
podejmowania
własny wyborów i odpowiedzialności za wypożyczoną książkę.

Pamiętajcie,
że miłość do czytania
jest prezentem na całe życie!”

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku wraz
z filiami włączyła się w akcję Kinder Mleczna
Kanapka „Przerwa na wspólne czytanie”

Razem pomóżmy małym
bibliotekom

Tegoroczna akcja ma na celu przekazanie pomocy małym
bibliotekom potrzebującym wsparcia. Polega ona na zorganizowaniu w lokalnych bibliotekach punktu zbioru książek
dziecięcych z domowych zasobów (książki nie mogą być
uszkodzone). Po zapełnieniu kartonów biblioteka przesyła
je do organizatorów akcji, gdzie będą segregowane i przekazywane do małych, biedniejszych bibliotek dla dziecięcych
czytelników.
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Akcja dobiega już końca, choć chcielibyśmy aby organizatorzy przedłużyli jeszcze czas zbierania książek, tym bardziej, że w związku z epidemią biblioteki w listopadzie były
zamknięte dla użytkowników.
Katarzyna Gromala
Wadomości Łąckie Nr 4/2020

ANDRZEJKI Z PLUSZOWYM MISIEM
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1
W ŁĄCKU
„Pokochaj pluszowego misia,
on przyjacielem dzieci jest...”

25

listopada chyba w każdym przedszkolu obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. Jest to
data powstania tej najdroższej niemal wszystkim
dzieciom maskotki. Nie mogło zabraknąć tego niezwykłego
gościa również w naszym przedszkolu. Z samego rana pluszowy niedźwiadek zastukał do przedszkolnych drzwi, aby
razem z dziećmi tańczyć i bawić się na zabawie andrzejkowej.
Miś przybył do nas zaraz po śniadaniu. Milutki niedźwiadek obdarował wszystkie dzieci upominkami, a następnie
śpiewał z nimi piosenki, tańczył misiowe tańce i opowiadał
śmieszne historie. Dzieci były zachwycone. Uśmiech nie znikał z ich twarzy. Każdy chciał przytulić się do jego miękkiego
futerka i poharcować z tym niezwykłym gościem.
Oprócz andrzejkowych tańców i zabaw ruchowych dzieci poznały również historię powstania pluszowej maskotki,
uczestniczyły w konkursach, quizach i zabawach plastycznych, degustowały misiowe smakołyki.
Wszyscy bawili się znakomicie. Na pewno ten dzień zapisze się miłymi wspomnieniami w naszej pamięci. A radość
przedszkolaków i uśmiech na ich twarzach są dowodem na
to, że warto organizować takie „niecodzienne dni”.

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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Święty Mikołaj w przedszkolu
„Mój kochany Mikołaju cały rok czekałem.
Byłem bardzo, bardzo grzeczny, bardzo się starałem…”

J

est taki dzień w roku, kiedy marzenia dzieci spełniają się dzięki odwiedzinom
tajemniczego gościa z długą siwą brodą. Każde dziecko stara się najlepiej jak
potrafi, żeby być grzecznym i pomocnym przed przyjściem Świętego Mikołaja, który wszystko wie i może obdarować cudownymi, wyśnionymi prezentami.
Od samego rana w naszym przedszkolu panowało wielkie poruszenie. Wszyscy
z wypiekami na twarzach zaglądali przez okna wypatrując niezwykłego gościa. Każdy nasłuchiwał kiedy rozlegnie się dźwięk wesołych dzwoneczków obwieszczających
jego przyjście. Wszystko było już przygotowane: bujany fotel, na którym mógłby
odpocząć po długiej podróży, sala w zimowej scenerii, wszyscy odświętnie ubrani
w czerwone stroje i mikołajkowe czapeczki.
Święty Mikołaj pojawił się dopiero koło południa w asyście anioła i elfa z wielkim workiem upominków dla grzecznych przedszkolaków. Po zaśpiewaniu powitalnej piosenki i rozmowie na temat dobrych uczynków czynionych przez dzieci,
rozpoczęło się rozdawanie prezentów. Niektóre dzieci z radością biegły po upominek, inne trochę bardziej nieśmiało, lecz św. Mikołaj każde dziecko brał na kolana
i wręczał prezent. Radość była wielka i emocje sięgały zenitu. Na koniec dzieci
podziękowały za prezenty, obiecały, że będą grzeczne i poprosiły szacownego gościa, aby odwiedził ich znów za rok. A „pan z siwą brodą” obiecał, że wróci, oby
tylko każdy pamiętał, że bycie dobrym to nie tylko przywilej Świętego Mikołaja,
ale każdego z nas.
Anna Muszyńska
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Szkoła Podstawowa w Jazowsku otrzymała
wyróżnienie „Szkoła w Chmurze Microsoft”

S
•

zkoła Podstawowa w Jazowsku otrzymała wyróżnienie
„Szkoła w Chmurze Microsoft”, potwierdzające zaangażowanie w transformację cyfrową edukacji.
Szkoła w Chmurze Microsoft to:
Szkoła bazująca na technologii Microsoft (m.in. aktywnie
wykorzystująca aplikację MS Teams).

•
•

Szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego
wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji.
Szkoła, w której kadra pedagogiczna uczy, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów.

Informacje ze SP w Maszkowicach
„Śniadanie daje moc” – przedszkolaki

J

uż po raz kolejny nasza szkoła
uczestniczy w programie ogólnopolskim Śniadanie Daje Moc. Głównym zadaniem tego programu edukacyjnego jest zwiększanie świadomości na
temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. Podsumowaniem
jest, jak co roku, zorganizowanie w szkole Dnia Zdrowego Śniadania. W tym roku
przedszkolaki zaplanowały go na 10 listopada. Od początku listopada rozpoczęły
się przygotowania. Dzieciaki dowiadywały się podczas cyklu zajęć o konieczności
racjonalnego odżywiania się, poznawały
12 zasad zdrowego żywienia, Piramidę
Zdrowego Żywienia oraz rolę warzyw
i witamin w codziennym jadłospisie.
W końcu nadszedł długo oczekiwany
dzień – 10 listopada... Dzieci przyniosły
ze sobą wszystko, co jest niezbędne, aby
przygotować „zdrowe śniadanie” tzn.
świeże warzywa i owoce, masło, sery,
ciemne pieczywo, soki, dietetyczne ciasteczka itp. Pamiętając o higienie i bezpieczeństwie przedszkolaki pod kontrolą swoich pań: Beaty Wąchały i Heleny
Sobczak przygotowały swoje śniadanie.
Były to zdrowe, kolorowe i apetyczne
kanapki. Dzieci z entuzjazmem przystąpiły do degustacji przygotowanych przez
siebie zdrowych śniadań. Taki poczęstunek było dla nich prawdziwą frajdą. Na
twarzach promieniał uśmiech i zachwyt.

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Wyczarowali prawdziwe dzieła sztuki,
które szybko znikały z talerzy. Pojawiło
się wiele pomysłów na kolorowe i zdrowe kanapki. Śniadanie było przepyszne,
urozmaicone, niecodzienne. Zrobione
własnoręcznie, smakowało wyjątkowo …
mniaaam palce lizać! Po takim posiłku
nie było mowy, by ktoś odszedł od stołu głodny. Dzieci nabrały dużo energii
i mocy, aby sprostać szkolnym obowiązkom. Była to niezapomniana przygoda
edukacyjna na temat zdrowego odżywiania. Po zajęciach kulinarnych dzieci obejrzały film i zaśpiewały piosenkę związaną
tematycznie ze zdrowym stylem życia.
Mamy nadzieję, że wszyscy będą pamiętać o tym, że „śniadanie” to najważniejszy posiłek dnia, dzięki któremu mamy
energię do nauki i zabawy oraz lepszej
koncentracji podczas zajęć. Był to z pewnością udany dzień promujący zdrowie
w naszej szkole.
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Wspomnienie…
„Są chwile, by działać i takie, kiedy należy pogodzić
się z tym, co przynosi los…”

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia – żyjemy w naszych
dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem oni to dalej my,
a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”.

Z żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Antoniego Łazarza, wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej
w Maszkowicach w latach 1989 – 2020.
Śmierć zawsze przychodzi nie w porę
i nie ma słów, którymi da się wyrazić
żal. Przyszło nam zmierzyć się z wielką
pustką związaną ze śmiercią wspaniałego człowieka, przyjaciela, naszego dyrektora Antoniego Łazarza. Trzydzieści
cztery lata był zwierzchnikiem – kompetentnym, sprawiedliwym i wyrozumiałym, przyjacielem – pomocnym,
bezinteresownym i pogodnym. Był człowiekiem do zadań specjalnych i tych
codziennych banalnych. Nigdy nie przeszedł obojętnie obok żadnego z nas.
Nasze sprawy i nasze problemy traktował z życzliwością, dobrocią i zrozumieniem, tak jakby były jego własnymi.
Zawsze wyciągał pomocną dłoń, wspierał dobrym słowem i dodawał otuchy.
Jego gabinet stał zawsze otworem dla
całej społeczności szkolnej, którą pomimo trudności jednoczył. Pracownicy,
rodzice i uczniowie darzyli go wielkim
szacunkiem i zaufaniem, bo prezentował postawę człowieka, który wiedział
i zawsze powtarzał, że „na stanowisku
się bywa, a człowiekiem się jest zawsze”.
Dzięki jego staraniom powstała nowa
szkoła, Zespół Regionalny „Mali Maszkowianie”, Izba Regionalna posiadająca sporo ciekawych eksponatów i wiele
innych przedsięwzięć. Był niesamowicie
skromnym człowiekiem i zawsze powtarzał, że „zrobiliśmy, napisaliśmy...”

W dniach smutku i żałoby wracają różne obrazy i różne wspomnienia, różne fragmenty rozmów. Te
poważne, służbowe, ale i te żartobliwe, nawet szczególnie osobiste –
o książkach, o ludziach, o wartościach
i o czasie. Różne, jak różne są kawałki
naszego życia. Trudno je zebrać w całość. Wśród nich spokój, opanowanie,
dystans pozbawiony małostkowości,
wyważony racjonalny osąd rzeczywistości i uchwycenie proporcji. Trasy
wycieczek, pejzaż ukochanej Ziemi
Łąckiej, naszej gminy, wspólne wyjazdy do Petrovan, rozmowy przy grillu... Ale także trudne problemy, spory,
dyskusje, rozmowy o uczniach, o kłopotach, o reformie. I uważne spojrzenie. Można by pisać długo, ładnie,
przywołać tysiące cytatów, symboli
i metafor, ale nie o to chodzi. To tylko słowa, które i tak do końca nie odkrywają niesamowitej osobowości naszego Dyrektora – wspaniałego męża,
ojca, przyjaciela, szefa.
Panie Dyrektorze dziękujemy, że
byłeś i obiecujemy, że będziesz – w naszej pamięci, wspomnieniach i sercach.
Od Redakcji:
My również zapamiętamy Antoniego Łazarza jako człowieka otwartego
na wszelkie inicjatywy, o wielkiej wiedzy historycznej i empatii.
Spoczywaj w pokoju…

Listopad – miesiąc wspominania zmarłych

W

piątek 13.11.2020r. grupa
5 i 6 – latków wraz z nauczycielkami: p. Kazimierą Faron-Majkrzak i p. Beatą Wachałą wybrała
się na spacer pod pomnik poległych
w wojnie z hitlerowcami, cmentarz
choleryczny i Górę Zyndrama. Okres
ten, to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy odeszli od nas,
czas na rozmowę dotyczącą szacunku
dla zmarłych i o stosownym zachowaniu się w takim miejscu, jakim jest
cmentarz. Dzieci tego dnia zapaliły znicze na mogiłach, również pomodliły się
za poległych, wspominając przy tym
swoich bliskich zmarłych.
Beata Wąchała
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INFORMACJE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W OBIDZY
Szkolny Konkurs
„Pocztówka dla
Niepodległej”

W

Szkole Podstawowej w Obidzy
odbył się Konkurs „Pocztówka dla Niepodległej”. Celem
konkursu było uczczenie 102 rocznicy
odzyskania Niepodległości, 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej i kształtowanie dumy z osiągnięć naszej Ojczyzny.
Na konkurs wpłynęło 40 przepięknych
„Pocztówek dla Niepodległej”.
ZWYCIĘZCY
kl. I – III
I m. – Izabela Tomasiak kl. III
II m. – Artur Kiklica kl. III
III m. – Krzysztof Lizoń kl. II
wyróżnienia: Jakub Kiklica kl. I, Arleta
Tomasiak kl. III

Czytam, bo warto

P

aździernik to Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek Szkolnych, dlatego w tym okresie w Szkole Podstawowej w Obidzy odbył się konkurs
promujący bibliotekę i czytelnictwo.
We wrześniu zostały ogłoszone dwa
konkursy: dla uczniów klas I-IV „Moja
ulubiona książka – zakładka”
oraz dla klas V-VIII „Moja ulubiona książka – komiks”. W konkursie
wzięły udział 44 osoby, rozstrzygnięcie
odbyło się 27 X.
ZWYCIĘZCY
Grupa młodsza:
I miejsce – Hanna Kurzawa – kl. III
II miejsce – Marta Tomasiak – kl.I
III miejsce – Artur Kiklica – kl. III
wyróżnienie: Julia Basiaga – kl. II, Natalia Łatka – kl. IV

kl. IV – VIII
I m. – Gabriela Słowik kl. VIII
II m. – Weronika Słowik kl. VI
III m. – Weronika Sopata kl. VIII
wyróżnienia: Zuzanna Niemiec kl. VI,
Klaudia Tokarczyk kl. VI, Julia Lizoń kl. VII, Natalia Łatka kl. IV

Grupa starsza:
I miejsce – Magdalena Lizoń – kl.VII,
Gabriela Słowik – kl. VIII
II miejsce – Damian Basiaga – kl. VI
III miejsce – Anna Tokarczyk – kl. VII
wyróżnienie: Arkadiusz Tokarczyk –
kl. VI, Weronika Sopata – kl. VIII

Edyta Mysior, Dorota Bazielich

Edyta Mysior, Dorota Bazielich

Narodowe Czytanie 2020

A

kcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012
roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Akcja ma na celu propagowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na
bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmacnianie
poczucia wspólnej tożsamości.
Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie para prezydencka
zaproponowała do czytania „Balladynę” Juliusza Słowackiego.
Szkoła Podstawowa w Obidzy przystąpiła do akcji po raz 7.
W bieżącym roku z uwagi na sytuację epidemiczną Narodowe Czytanie
w naszej Szkole odbyło się w nietypowy sposób – nie było zaproszonych gości,
nie zgromadziliśmy się na wspólną lekturę „Balladyny”, a czytaliśmy ją w klasach
(IV – VIII), na języku polskim lub godzinie wychowawczej.
Edyta Mysior, Dorota Bazielich

Wielka Zbiórka Książek

W

dniach od 08 września do 11 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Obidzy wzięli udział w akcji prowadzonej przez Fundację Zaczytani. org.
Wraz z pracownikami oddawali przeczytane przez siebie książki, które zostały
przekazane do szpitali, domów dziecka, domów seniora i innych placówek pomocowych. Zebraliśmy 138 książek.
Edyta Mysior, Dorota Bazielich
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„Sądeczanie dla Niepodległej”

U

czeń Szkoły Podstawowej w Obidzy, Damian Basiaga z kl. VI, zdobył
III miejsce w Konkursie „Sądeczanie dla Niepodległej”. Konkurs polegał na przygotowaniu pracy pisemnej. Mogło to być opowiadanie, list,
esej, wywiad lub reportaż. Damian napisał list o szlaku bojowym Podhalańczyków. Partnerami konkursu byli Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”,
Stowarzyszenie Miłośników Historii 1 Pułku Strzelców Podhalańskich i Polskie
Towarzystwo Tatrzańskie Oddział Beskid.
Dorota Bazielich

„Ten jest
najszczęśliwszy
z ludzi, któremu nikt
zapału do książek nie
ostudzi” J. Kasprowicz

27 listopada w Szkole Podstawowej w Obidzy odbył się
Szkolny Konkurs Czytelniczy dla klas VII-VIII. W konkursie wzięło udział 17 uczniów.
Walczyli oni on-line o zwycięstwo. Uczniowie mieli się wykazać znajomością wzruszającej
książki E.E. Schmitta „Oskar
i pani Róża”.

„Kto czyta książki, żyje
podwójnie.” Umberto Eco
30 listopada w Szkole Podstawowej w Obidzy odbył się
Szkolny Konkurs Czytelniczy dla klas IV–VI. W konkursie wzięło udział 15 uczniów. Walczyli oni on-line o zwycięstwo. Uczniowie mieli się wykazać znajomością książki
Marka Twaina „Przygody Tomka Sawyera”.

„BohaterON” w Szkole
Podstawowej w Obidzy
BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej, mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego,
edukowanie Polaków, krzewienie postaw patriotycznych,
wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz podtrzymywanie dialogu pokoleń.
Jednym z elementów projektu jest akcja „Wyślij kartkę
do Powstańca”. W tym roku wysyłaliśmy kartki wirtualne.
Podczas zajęć polonistycznych uczniowie redagowali ich
treść, by następnie wpisać je do kartek online. Życzenia mogły zawierać tylko 25 słów, gdyż tyle wynosił limit słów korespondencji przekazywanej pocztą polową podczas Powstania
Warszawskiego.

ZWYCIĘZCY
I miejsce – Magdalena Lizoń
II miejsce – Anna Tokarczyk
III miejsce – Aleksandra Słowik
Wyróżnienie: Gabriela Cebula, Weronika Wyrostek, Karolina Biel
Wyróżnieni uczniowie otrzymają
dyplomy i nagrody ufundowane przez
Radę Rodziców.
Edyta Mysior, Dorota Bazielich

ZWYCIĘZCY
I miejsce – Weronika Słowik
II miejsce – Michał Kudrawczuk
III miejsce – Bartłomiej Kozieński
Wyróżnienie: Kinga Kołodziej, Zuzanna Niemiec, Damian
Basiaga, Amelia Bieryt
Wyróżnieni uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody
ufundowane przez Radę Rodziców.
Edyta Mysior, Dorota Bazielich
Życzenia można było wysłać do konkretnego adresata lub
do anonimowego uczestnika walk o stolicę. Nasi uczniowie
wysłali kartki zarówno do konkretnych osób, ja i anonimowo, gdyż wtedy Fundacja Sensoria, organizator akcji, rozdziela je tym Powstańcom, do których nikt nie zaadresował
życzeń.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Obidzy już po raz
drugi wzięli udział w tej akcji. Warto wspomnieć, że w poprzednich latach otrzymaliśmy podziękowania od dwojga
Powstańców: p. Hanny Szeremety-Węgrzeckiej ps „Czarna
Zośka” – sanitariuszki oddziału „Konrad” oraz p. Janusza
Ratajczaka ps „Maciej” walczącego w „Szarych Szeregach”.
Ponadto pani Hanna Szeremeta-Węgrzecka podarowała
nam również odbitkę fotografii z Powstania Warszawskiego,
na której jest z kolegami ze swojego oddziału.
Anna Majerska

CHRYZANTEMY W MIEJSCACH PAMIĘCI

W

ramach rządowego
wykupu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
od hodowców chryzantem,
przy inicjatywie Gminy Łącko
poprzez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Łącku zostało rozdysponowanych ponad
200 szt. kwiatów. Ozdobiły
one zabytkowe groby, kapliczki a także miejsca pamięci na
terenie naszej gminy.
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Zdrowo jemy
dłużej żyjemy

W

szyscy dobrze wiemy, że dobre zdrowie fizyczne i psychiczne w znacznej mierze
zależy od ilości i jakości spożywanych
posiłków. Szkoła jest miejscem gdzie
dzieci spotykają się ze sobą, bawią się
oraz zdobywają nowe nawyki zdrowego
odżywiania. Dlatego przedszkolaki ze
Szkoły Podstawowej w Obidzy już kolejny raz wzięły udział w akcji zdrowego odżywiania.
Na wstępie przeprowadzona była
pogadanka pt. „Co należy jeść, aby być
zdrowym”. Kolejny krok to wykonanie plakatu przedstawiającego zdrową
żywność. Dzieci przyniosły artykuły
spożywcze wycięte z gazet, tworząc
plakat wypowiadały się co najbardziej
lubią jeść. Następnego dnia naszym
osiągnięciem było skomponowanie kanapek zawierających tylko pełnowartościowe produkty typy: ser, wędlina,
warzywa, sałaty. Kończąc tygodniową
szkolną przygodę ze zdrowym odżywianiem dzieci zrobiły pyszne i zdrowe
szaszłyki owocowe.

Działania podejmowane w szkole powinny być wzmacniane poprzez
współpracę z rodzicami. Taka spójność
przekazu w dwóch środowiskach (dom,

szkoła) w jakich dziecko się wychowuje
ma dla niego istotny wpływ na zdrowy
styl życia i zdrowe odżywiane.
Małgorzata Mrówka

„JESIENNE MUZYKOWANIE”

w Szkole Podstawowej w Zarzeczu
„Jesieni piękny czas do zabawy
wzywa nas i do tańca i do śpiewu,
chętnych znajdzie się tu wielu…”
10 listopada dzieci z oddziału przedszkolnego pod czujnym okiem wychowawczyni pani Małgorzaty Rozmus,
przedstawiły montaż słowno – muzyczny „Jesienne muzykowanie” prezentując piękno naszej złotej pory roku.
Przedszkolaki wcieliły się w wiele ról:
Pani Jesieni, krasnali, jeżyka, zajączka,
owoców, warzyw i różnorodnych listków. Nie zabrakło też króla deszczowego, który wygrywał swe melodie… „Od
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tygodnia, prawie co dzień…” oraz pląsów i tańców do piosenki „Pada, pada,
deszczyk pada, kap, kap, kapu, kap”.
Dzieci przepięknie śpiewały, tańczyły,
recytowały wierszyki. Na koniec młodzi
artyści zaprezentowali „Jesienną orkiestrę” śpiewając i grając na instrumentach muzycznych.
Na zakończenie pani Dyrektor podziękowała małym artystom za piękny
jesienny występ.
W związku z zaistniałą sytuację epidemiologiczną, występ odbył się bez
udziału Rodziców.
Małgorzata Rozmus
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BYĆ JAK IGNACY – PROGRAM EDUKACYJNY
W SP W ZARZECZU

S

zkoła Podstawowa w Zarzeczu
bierze udział w V edycji programu BYĆ JAK IGNACY. W ramach
programu w szkole założone zostało
koło naukowe. Jego celem jest popularyzacja polskiej nauki oraz pielęgnowanie pamięci o wybitnych, polskich naukowcach. Wierzymy, że nauka może
zmienić świat, a wynalazki pomagają
ludziom żyć lepiej. Doskonałym przykładem jest postać patrona programu
– Ignacego Łukasiewicza – wielkiego,
polskiego wynalazcy, pioniera przemysłu naftowego, nie tylko w Polsce, ale
i na świecie.
Program podzielony jest na 4 etapy, każdy został poświęcony innemu
zagadnieniu: energia, ekologia, transport przyszłości i świat wirtualny.
Uczniowie poznają kolejnych czterech
naukowców – Józefa Rotblata, Władysława Szafera, Ernesta Malinowskiego
oraz Stefana Banacha.
Organizatorem projektu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Program został objęty patronatem
honorowym Ministra Edukacji Narodowej.
Uczniowie klas V-VI pod czujnym
okiem Pani Barbary Królczyk, zdobywają wiedzę, na temat pożytkowania
energii, jej źródeł, a także informacje
o sławnych wynalazcach, takich jak
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m.in. Ignacy Łukasiewicz, Józef Rotblat. Uczą się o odnawialnych i nieodnawialnych źródłach energii, dowiadują się, że w przyszłości świat może
wyglądać zupełnie inaczej. Co tydzień
udają się w niezwykłą podróż zgłębiania tajników źródeł energii: ropy
naftowej, węgla, gazu ziemnego, uranu, słońca, wody, wiatru, biomasy –
wszystkiego, co jest podstawą powstawania energii. Podczas drugiej lekcji
w ramach projektu Być jak Ignacy dowiadują się, czym jest prąd i dlaczego
to jeden z największych wynalazków
w historii człowieka. Tę naukę urozmaicają różne zabawy i gry – oczywiście
związane z omawianym tematem. Od
czasu do czasu pojawia się zadanie do
wykonania, m.in. projekt elektrowni
wiatrowej. To nie była tylko dobra zabawa podczas jego tworzenia – to także
podróż w głąb fizyki, jej praw i nauki.
Dzięki temu wszystkiemu uczniowie
z zaciekawieniem poznają nowe wiadomości i tym samym przyczyniają
się do odbudowy świata. Świata, który
może ulec zmianie i to od nas zależy czy
na lepsze.
Uczennica klasy VI:
Justyna Oleś
Więcej informacji na stronie szkoły:
http://spzarzecze.lacko.pl/?p=13221
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Małgorzata Mąka – uczennica SP w Zagorzynie

laureatką Konkursu zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!
III edycja #Rozśpiewana małoPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska!

W

bieżącym roku odbyła się III
edycja konkursu zaŚPIEWAJ
I TY NIEPODLEGŁEJ! Z całej Małopolski nadesłanych zostało 584
zgłoszeń, z których Komisja konkursowa wybrała 50, a z nich Kapituła wyłoniła 16 zwycięzców. W tym gronie znalazła się Małgosia Mąka, uczennica kl.
VII a Szkoły Podstawowej w Zagorzynie, która wykonywała piosenkę „Ja to
mam szczęście” (autor: Grzegorz Tomczak). Decyzją jury otrzymała II miejsce w kategorii solistów klas V-VIII.
W dniu 9 grudnia odebrała nagrodę,
a w profesjonalnym studio Akademii
Muzycznej w Krakowie, nagrała swoją
konkursową piosenkę, która znajdzie
się na płycie wydanej z tej okazji.
„zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ” to wspólne przedsięwzięcie Wojewody Małopolskiego, Kopalni Soli
"Wieliczka", Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, przy współudziale Małopolskiego Kuratora Oświaty, Agencji
Mienia Wojskowego oraz Akademii
Muzycznej w Krakowie. Konkurs dofinansowany jest ze środków Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata
2017-2022.
Serdecznie gratulujemy!
(b.g.)
Zdj. FB Szkoły Podstawowej
w Zagorzynie

Amatorska Liga Futsalu w sezonie 2020/2021

W

Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbywa się Amatorska Liga Futsalu. Rozgrywki rozpoczęły się 22 listopada i trwać
będą do końca lutego. Warunkiem wystąpienia w zawodach było ukończenie
16 lat oraz zgłoszenie drużyny do 15
listopada 2020 r. W tym roku udział
bierze 11 drużyn. Po kilku rozegranych
spotkaniach dominują drużyny: Drink
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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Team, Zyndram Łącko czy ubiegłoroczni triumfatorzy Olimp Team. Jednak piłka
jest w grze i wszystko bardzo szybko się zmienia.
Zapraszamy do oddawania głosów w naszej ankiecie, gdzie zadaliśmy pytanie:
Kto Twoim zdaniem wygra tegoroczną ALF ? Każdy może oddać swój głos na jedną z drużyn. Warto śledzić również oficjalną stronę : http://ligafutsalu.futbolowo.
pl/ ,gdzie znajdziecie informacje o lidze, wyniki, statystyki, zapowiedzi, podsumowanie, fotografię itp.
Niestety w tym roku rozgrywki muszą odbywać się bez udziału publiczności.
Dlatego wszystkich zapraszamy do śledzenia naszego fanpage na Facebooku,
gdzie systematycznie dodajemy zdjęcia z ligi.
Dawid Słowik

Halowa Liga Oldbojów 2020/2021
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P

odobnie jak w ostatnich latach, również tej zimy odbywa się Halowa Liga Oldbojów.
Liga wystartowała 30 listopada 2020r. Mecze rozgrywane są w soboty od godziny 18 na pełnowymiarowej hali
widowiskowo – sportowej w Łącku . W tym roku udział w lidze zgłosiło 10 zespołów. Zawodnicy grają systemem jeden
mecz 2x 20 minut. Mecze są rozgrywane zgodnie z ustalo-

nym terminarzem, który podany został podany przed pierwszą kolejką.
Zapraszamy na stronę internetową oraz fanpage na Facebooku hali widowiskowo – sportowej gdzie można sprawdzić wyniki, aktualną tabelę i fotorelację z poszczególnych
meczy. Równięz to wydarzenie z powodu COVID-19 odbywa
się bez udziału publiczności.
D.S.

Podsumowanie Halowego Turnieju
Mikołajkowego o Puchar Wójta Gminy Łącko

W

sobotę, tj. 06.12.2020r. hala
widowiskowo – sportowa
w Łącku była gospodarzem
Halowego Turnieju o Puchar Wójta
Gminy Łącko. Do udziału w rozgrywkach zgłosiły się następujące zespoły:
●● DD-Bud Łącko
●● Zyndram Łącko
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●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Olimp Team
Millenium Nowy Sącz
FC Nemo
PAbud Nowy Sącz
Dom Weselny Sylwia
Lubań Tylmanowa
MZ Ubezpieczenia
Wybrzeże klatki Schodowej

●●
●●
●●
●●
●●
●●

TS PATRONI Nowy Targ
AKS Ujanowice
Koneserzy
KS Budowlani Jazowsko
Drink Team
Agrom Wola
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Drużyny zostały podzielone na cztery grupy, a mecze rozgrywane były systemem "każdy z każdym" w grupach. W wyniku sportowych zmagań zdobywcą Pucharu Wójta Gminy
Łącko okazał się zespół Olimp Team. Na kolejnych miejscach
uplasowały się: Millenium, a także TS Patroni Nowy Targ.
Oficjalnego podsumowania Turnieju dokonał zastępca
Wójta Gminy Łącko – pan Paweł Dybiec. Złożył on podziękowania drużynom za udział w rozgrywkach oraz wręczył
pamiątkowe puchary. Ponadto wyraził radość z dużego zaangażowania młodzieży aktywnością sportową.
Poza nagrodami dla najlepszych drużyn, przyznano również wyróżnienia indywidualne. Nagrodzeni zostali:
●● Krzysztof Piekarczyk (Olimp Team) – najlepszy strzelec
Turnieju
●● Maciej Janczarzyk (Millenium) – najlepszy bramkarz
Turnieju.
D.S.
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Podsumowanie roku – GLKS Zyndram Łącko

R

ozegrane spotkanie z LKS Łużna było zarazem ostatnim występem naszych piłkarzy GLKS
„Zyndram” Łącko w tym roku. Dziś
przedstawiam wykaz wszystkich tegorocznych meczów podopiecznych trenera Piotra Śmietany wraz ze statystykami dotyczącymi bramek.
Ogółem nasza drużyna rozegrała
dokładnie 25 spotkań (15 ligowych, 2
pucharowe i 8 sparingowych). Bilans:
6 zwycięstw, 6 remisów i 13 porażek.
Stosunek bramek: 57 – 79.
Strzelcy tegorocznych goli: Damian
Kucia – 9, Radosław Kurnyta – 6, Wiktor Tomasiak – 4, Piotr Lisiecki – 4,
Sebastian Babik – 4, Mateusz Klag – 4,
Marek Mikołajczyk – 4, Paweł Dybiec
– 4, Dawid Słowik – 3, Jarosław Konopka – 3, Jan Kurnyta – 3, Piotr Domek – 3, Krzysztof Trzepak – 3, Marcin
Mrówka, Konrad Piksa i Kacper Wojnarowski – po 1.
Powyżej zamieszczone liczby na
kolana co prawda nie powalają (zdecydowanie niekorzystny bilans na
szczęście w meczach kontrolnych), ale
najważniejsze że Zyndram zakończył
ligową rundę na całkiem przyzwoitym
9 miejscu i miejmy nadzieję, że wysoka
w ostatnim czasie forma naszych piłkarzy zostanie utrzymana i od początku
przyszłego roku będzie już tylko lepiej.
Po ogólnej prezentacji tegorocznych występów naszych seniorów, tym
razem statystyki dotyczące rundy jesiennej nowosądecko – gorlickiej Ligi
Okręgowej.
W stawce 16-drużynowej 9 miejsce
na półmetku rozgrywek. 17 zdobytych
punktów. 4 zwycięstwa, 5 remisów, 6
porażek. Bilans bramek: 24 – 32.
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Lista strzelców w naszym zespole
przedstawia się następująco: Radosław
Kurnyta – 5 goli, Damian Kucia – 4,
Sebastian Babik – 2, Jan Kurnyta – 2,
Piotr Lisiecki – 2, Wiktor Tomasiak – 2
Paweł Dybiec, Mateusz Klag, Jarosław

Konopka, Marcin Mrówka, Konrad
Piksa, Dawid Słowik, Krzysztof Trzepak – po 1.
Juniorzy starsi trenowani przez
Dawida Słowika – reprezentanci I Ligi
Okręgu, zakończyli rundę na 5 miejscu.
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Młodziki z Zyndrama z awansem do I Ligi Okręgu!

J

an Mrówka – trener mistrzowskiej
drużyny młodzików po wygranym
4 – 0 meczu z Popradem Rytro dającym awans do I Ligi Okręgowej:
„Naszym piłkarzom należą się
ogromne brawa za dzisiejszy mecz,
a zwłaszcza za to, że grając pod presją
(ewentualne punkty gwarantowały im
mistrzostwo i awans do wyższej klasy
rozgrywkiwej na jedną kolejkę przed
zakończeniem rozgrywek)) stanęli na
wysokości zadania. Bardzo dobra gra
obrony, w której świetny mecz rozegrał Janek Kramarczyk oraz pewna
postawa w bramce Tomka Dąbrowskiego. Pozwoliło to po raz kolejny
zakończyć mecz z zerowym kontem po
stronie strat.
We wtorek ostatni, zaległy mecz
sezonu z drużyną Grybovii (mecz ten
zakończył się wynikiem 10: 0 dla Zyndrama!!! – przyp. red.). Dla nas będzie
to spotkanie, w którym postaramy się
po raz kolejny zagrać mecz na poziomie do którego przyzwyczailiśmy
naszych kibiców, rodziców i sympatyków klubu. W chłopakach drzemią
olbrzymie możliwości, które z każdym
meczem rozwijamy, szlifujemy i doskonalimy. Długa i cierpliwa praca
z chłopakami, którą od kilku lat mam
przyjemność wykonywać najpierw
w UKS Gol, a teraz w Zyndramie, przynosi efekty. Mam tu na myśli nie tylko
wyniki, ale przede wszystkim postawę
chłopaków, ich integrację i rodzinną
atmosferę , którą sami stwarzają. To
są bardzo młodzi ludzie, którzy potrafią się wspierać i mogą na siebie liczyć.
Praca z nimi przynosi mi ogromną
satysfakcję i jestem bardzo dumny
z ich postawy. Szkoda, że w ostatnich
spotkaniach, z różnych powodów nie
mogło wystąpić kilku z nich ale duchem cały czas byli z drużyną i za to
im bardzo dziękuję. Brawo chłopaki!
Jesteście wielcy!”
W rozegranym 11 listopada zaległym meczu II Ligi Młodzików piłkarze
Zyndrama, którzy już wcześniej z kompletem zwycięstw zapewnili sobie promocję do wyższej klasy rozgrywkowej,
gładko ograli swoich rówieśników
z Grybowa 10: 0 !!! i tym samym wydatnie poprawili swój i tak fenomenalny
już bilans bramkowy. Licznik zatrzymał się ostatecznie na cyfrach 71 – 3 !
Gratulacje!
6 grudnia, w Mikołajki, miał miejsce ostatni tegoroczny piłkarski akcent
na naszym stadionie. Młodziki i trampkarze Gminnego Ludowego Klubu
Sportowego Zyndram – podopieczni
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Jana Mrówki otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy za awans do I Ligi
Okręgowej i godne reprezentowanie
klubowych barw. Przy okazji tego „mikołajkowego” wydarzenia przedsta-

wiciele władz gminy i klubu z wielką
radością i dumą zapozowali do wspólnej pamiątkowej fotki z najmłodszymi
gwiazdami łąckiej piłki i ich trenerem.
					
		
Marek Cwenar
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W zimowej szacie

fot. archiwum UG w Łącku
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

