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To nic, że w domu, pod gruszą.
Ważne wakacje w sercu.
I stan umysłu, bo każe,
smutkom wyjechać na plaże.
Marzena Setlak

Zdj. Janusz Szczepaniak
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Pół miliona złotych dofinansowania pozyskanych
przez gminę na przebudowę drogi gminnej
w Łazach Brzyńskich

P

ół miliona złotych dofinansowania pozyskanych przez gminę na
przebudowę drogi gminnej w Łazach Brzyńskich.
19 czerwca Wójt Gminy Łącko jan
Dziedzina odebrał z rąk Wojewody
Małopolskiego Piotra Ćwika promesę
o wartości 547 846,00 zł złotych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi
gminnej nr 292214K Łazy Brzyńskie –
jazowsko w miejscowości Łazy Brzyńskie na odcinku w km 0+020 – 1+015.
Gmina Łącko złożyła wniosek
i otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej infrastruktury Drogowej.
na realizację zadania gmina z własnych środków przeznaczy 152 140,00
zł, co daje łącznie kwotę 699 986,00 zł.
W ramach zadania zaplanowano
prace związane z wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez zastosowanie
geosiatki, wykonanie warstwy profilowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz warstwy ścieralnej
nawierzchni z betonu asfaltowego zakres robót obejmuje również przebudowę odwodnienia drogi polegającą na
umocnieniu rowu elementami betonowymi (ścieki betonowe, krata ażurowa)
oraz wymianę wszystkich przepustów
pod koroną drogi jak również remont
obiektu mostowego zlokalizowanego
na skrzyżowaniu z drogą powiatową.
Planowany do przebudowy kilometrowy odcinek drogi gminnej stanowi przedłużenie drogi powiatowej nr
1537K Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie do połączenia z drogą powiatową
nr 1538K jazowsko – Obidza i jest on
głównym ciągiem komunikacyjnym
miejscowości Łazy Brzyńskie. Droga
jest drogą strategiczną ponieważ stanowi jedyne połączenie sieci istniejących
dróg gminnych z drogami publicznymi.
termin realizacji robót zaplanowano na okres od lipca 2018 r. do 10 listopada 2018 r.
należy zauważyć, że nasza gmina
w ostatnich trzech latach wykazała się
kwartalnik Gminy Łącko

stuprocentową skutecznością w pozyskiwaniu środków finansowych z rządowego programu przebudowy dróg
lokalnych dzięki któremu przebudowany został główny ciąg komunikacyjny
w m. Zarzecze za kwotę 1 606 500,00
zł, a także droga gminna koło Szkoły
Podstawowej w Kadczy za kwotę. 410
716,11 zł, natomiast obecnie realizowane są roboty związane z budową nowej
drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką 969 z drogą powiatową Łącko-Czarny Potok, wartość zadania wynosi
1 044 751,36 zł, a umowny termin oddania do użytkowania drogi ustalono
na koniec sierpnia 2018 r.

Z wielką satysfakcją informujemy, że
nasz pomysł stworzenia parku rekreacji
i wypoczynku na terenach położonych
nad Dunajcem pomiędzy potokiem Czarna Woda i Lichnia spotkał się z dużym
zainteresowaniem i aprobatą lokalnego
społeczeństwa. Gmina otrzymała kilka
wniosków głównie od dzieci i młodzieży
z terenu naszej gminy o wprowadzenie
nowych elementów do wcześniej przedstawionego projektu, a mianowicie:
• z uwagi na fakt, iż na terenie naszej
gminy brak jest bieżni lekkoatletycznej, zaprojektowaliśmy bieżnię
wokół planowanego boiska sportowego, niestety ze względów terenowych nie możemy zaprojektować
bieżni pełnowymiarowej, jednak
udało się nam wkomponować bieżnię 3 torową o długości 250mb;
• obserwując zaangażowanie młodzieży
np. przy wykonywaniu „toru rowerowego” przy potoku Czarna Woda obok
wykonanej w ubiegłym roku ścieżki
pieszo-rowerowej
Łącko-Zagorzyn
wyznaczyliśmy teren dla budowy
pumptracku w tym celu będziemy
prosić o kontakt młodzież, która bezpośrednio jest zainteresowana tym
tematem i uprawia ten rodzaj sportu;
• dotarły do nas również prośby
o stworzenie skateparku dlatego też
umieściliśmy go pomiędzy boiskami do siatkówki, a strefą z urządzeniami wspinaczkowymi;
• wyznaczyliśmy też miejsca postojowe wzdłuż drogi dojazdowej oraz na
terenie za trasą VeloDunajec;
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•

postanowiliśmy również odtworzyć
sadzawkę ekologiczną (mały staw)
w miejscu gdzie dawniej ona istniała , jest to teren bardzo podmokły
gdzie zwierciadło wody występuje
w zasadzie poniżej 20 cm od powierzchni terenu;
• wprowadzona została także strefa
ochronna dla istniejącej kapliczki,
przy której zamontowaliśmy ławki
i stojaki dla rowerów.
Docierają do nas również głosy, że
gminę nie stać na realizację tego projektu - nic bardziej mylnego. Prawdą jest,
że w ciągu jednego roku nie można tego
zrealizować, natomiast jak to mówią
„nie od razu Kraków zbudowano”.
Co powstało i powstanie w bieżącym roku:
1) zakończyliśmy budowę ścieżek pieszo- rowerowych wraz z elementami małej architektury (ławki, stojaki dla rowerów, kosze na śmieci,
stoliki do gry w szachy) oraz siłownią plenerową. Było to możliwe
dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z projektu Centra Aktywnego
Wypoczynku 1;
2) do końca września 2018 r. powstanie trasa VeloDunajec (ścieżka rowerowa o nawierzchni asfaltowej)
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z obiektami mostowymi na Dunajcu, Czarnej Wodzie i Lichni. Dla
tego etapu jest już pozwolenie na
budowę oraz zapewnione finansowanie przez Zarząd Województwa
Małopolskiego;
3) uzyskaliśmy dofinansowanie dla
wykonania boiska do piłki nożnej
oraz boisk do siatkówki w ramach
wniosku złożonego do Lokalnej
Grupy Działania „Brama Beskidu”.
Obecnie oczekujemy na zawarcie
umowy z Urzędem Marszałkowskim, która pozwoli rozpocząć prace projektowe i wykonawcze. Planowany termin realizacji to kwiecień
- czerwiec 2019 r.;
4) w ocenie formalnej jest wniosek
złożony na realizację projektu
Centra Aktywnego Wypoczynku 2
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Dla zwiększenia szans w ogłoszonym konkursie wzorem poprzedniej
edycji zawarto porozumienie partnerskie pomiędzy gminami Łącko,
Stary Sącz, Chełmiec, Piwniczna
i Bobowa oraz Fundacją Sądecką,
którego celem jest wspólne aplikowanie o środki i realizacja projektu.
Zakres wniosku obejmuje:

•

budowę sceny plenerowej zadaszonej wraz z montażem ławek
na widowni dla ok. 300 osób;
• budowę miejsca biwakowego
wyposażonego w jedną dużą
wiatę na ok. 50 osób oraz cztery mniejsze wiaty dla 8-10
osób wraz z grillami murowanymi, jednego paleniska
otwartego z grillem stalowym
ruchomym;
• budowę placu zabaw dla dzieci
mniejszych do 7 lat;
• budowę strefy wspinaczkowej
dla dzieci starszych wyposażoną
w urządzenia linowe;
• budowę pawilonu sanitarnego
pow. zabudowy 50-55 m2;
• budowę oświetlenia ulicznego;
• montaż kamer monitoringu wizyjnego;
• wykonanie alejek spacerowych
wraz ławkami.
W przypadku pozytywnej oceny
i podpisaniu umowy dotacyjnej,
postępowanie przetargowe w systemie zaprojektuj i wybuduj zostanie
ogłoszone we wrześniu bieżącego
roku z terminem realizacji do końca
czerwca 2019 r.
5) na wykonanie pumptracku i skateparku zostaną zabezpieczone środ-
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ki finansowe w projekcie budżetu
gminy na rok 2019 celem opracowania dokumentacji projektowej.
Dla tego zakresu będziemy poszukiwać dofinansowania ze środków
pozabudżetowych;
6) pozostały zakres robót związany
z uporządkowaniem terenu, wykonaniem miejsc postojowych, bieżni wokół boiska oraz wykonaniem
sadzawki ekologicznej - zostanie
wykonany siłami własnymi przez
pracowników Zakładu Gospodarki
Komunalnej.

Pracownicy łąckiego 
urzędu po raz kolejny
wykazali się skutecznością w pozyskiwaniu 
środków unijnych tym 
razem na PSZOK!
Powody do zadowolenia mogą mieć
mieszkańcy Gminy Łącko, gdyż kolejny ze złożonych wniosków, tym razem
dotyczący budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Gminie Łącko pozytywnie przeszedł
wszystkie etapy oceny i został wybrany do dofinansowania w ramach RPO
Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020.  Kwota, którą udało się pozyskać, to aż 1,2 mln zł, co stanowi 85%
całkowitych kosztów projektu opiewającego w sumie na ponad 1,4 mln zł.
Jest to następny sukces naszej gminy w pozyskiwaniu środków unijnych
w ostatnich miesiącach, gdyż inwestycja ta jest kolejną z rzędu, na którą udało się pozyskać tak ogromne pieniądze,
co świadczy o skuteczności działania
łąckich urzędników.
W ramach zadania, które będzie
realizowane w latach 2018-19 powstanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łącku (obok
oczyszczalni ścieków). Obiekt składać
się będzie m.in. z placu przyjmowania
i magazynowania odpadów, zaplecza
socjalno-administracyjnego wraz ze
stróżówką, punktu napraw przygotowania do ponownego użycia artykułów
AGD i RTV oraz punktu przyjmowania
rzeczy używanych niestanowiących
odpadów, celem umożliwienia ich ponownego użycia przez innych mieszkańców. będzie również możliwy zakup nowego ciągnika wraz z osprzętem
min. do rozdrabniania gałęzi itp.
Projekt przewiduje również działania
z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz
kampanię informacyjną dla mieszkańców, która zwiększy świadomości społeczeństwa w zakresie konieczności i odpowiedniej segregacji odpadów.
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W naszej gminie powstają
kilometry ścieżek 
rowerowych!
Na urokliwych terenach nad Dunajcem w Łącku powstała kolejna ścieżka
pieszo-rowerowa w naszej gminie. Jest
to niewątpliwie trafna inwestycja z uwagi na zainteresowanie jakim cieszyła się
w trakcie budowy, gdzie pomimo iż nie
była jeszcze w całości gotowa, to odcinki
utworzone w pierwszej kolejności były
uczęszczane przez sporą grupę rowerzystów i spacerowiczów. Teraz można już
w pełni korzystać z całości trasy.
Dla przypomnienia ścieżka ta powstała dzięki dofinansowaniu pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego, Projekt Centra Aktywnego Wypoczynku w tym trasy biegowo – rowerowe w kwocie 762 311,97
zł, przy czym koszt całej inwestycji wyniósł 1 463 170,67 zł. .
Poprzez realizację projektu powstała trasa o długości 2716 mb wraz
z oświetleniem oraz infrastrukturą wypoczynkową: ławkami parkowymi, stolikami z krzesełkami, koszami na śmieci, stojakami na rowery, witaczami oraz
tablicami ścieżek. Na trasie zamontowano także siłownię zewnętrzną wyposażoną w następujące urządzenia: odwodziciel, biegacz, wioślarz, orbitrek,
prasa ręczna, wahadło, wyciąg górny.
Z całą pewnością można stwierdzić,
że dzięki takim inwestycjom znacznie
poprawia się estetyka naszej gminy, co
jest bardzo pozytywnym efektem tego
typu projektów, nie tylko patrząc przez
pryzmat rozwoju turystyki w łąckim regionie, ale przede wszystkim są to działania nakierowane na mieszkańców
zarówno tych starszych jak i tych młodszych, którzy w aktywny sposób mogą
korzystać z powstającej infrastruktury
rekreacyjnej w naszym terenie.
Mamy nadzieję, że oddanie tej inwestycji do użytku na początku wakacji
sprawi, że deptak ten stanie się miejscem codziennie uczęszczanym zarówno przez biegaczy, spacerowiczów i rowerzystów oraz, że będzie ona służyć
dzieciom i młodzieży wypoczywającym
w naszej gminie.

W ramach tego samego projektu
w połowie maja br. zostały zakończone
prace związane z budową kładki pieszo
– rowerowej na potoku Czarna Woda.
Koszt budowy kładki wyniósł 387 450
zł, z czego kwota 201 861,45 zł to dotacja pozyskana przez gminę z RPO WM.
Realizacja projektu „Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowo
– rowerowe” połączona jest z inwestycją
Zarządu Województwa Małopolskiego projektu VeloDunajec polegającego na
budowie trasy rowerowej o długości 172
km od Zakopanego do Wierzchosławic.
Gmina Łącko aktywnie uczestniczy również w tym projekcie. Pomaga w uzgodnieniach przebiegu trasy z właścicielami
działek. Będzie również partycypować
w kosztach wykupu gruntów. Wykorzystany został opracowany przez gminę
projekt tras biegowo-rowerowych łączących miejscowości Czerniec – Maszkowice. W ramach tego przedsięwzięcia na terenie gminy Łącko powstaną dwie kładki
pieszo-rowerowe przez rzekę Dunajec
w Zabrzeży/Wietrznicach oraz w Łącku.
Początkiem maja br. rozpoczęły się
roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej VeloDunajec na
odcinku przylegającym do drogi wojewódzkiej 969 w m. Kadcza.
Realizacja inwestycji na terenie
gminy Łącko została podzielona na kilka odcinków z uwagi na konieczność
pozyskania przez gminę gruntów pod
planowaną trasę. W kwietniu doszło do
zawarcia porozumienia z właścicielami
działek, na których zaprojektowano
dojazd do kładki rowerowej na Dunajcu od strony miejscowości Czerniec, co
umożliwiło Jednostce projektowej złożenie w kwietniu br. wniosku o pozwolenie na budowę przedmiotowej kładki
wraz z obiektami mostowymi na  potoku Czarna Woda, Lichnia, Leszcz oraz
trasy rowerowej na odcinku Łącko
- Maszkowice. Realizacja prac uzależnione jest od wydania pozwoleń na budowę przez Starostę Nowosądeckiego.  
Jak do tej pory zostało wydane pozwolenie na Zadanie nr 5 Odcinek 1 część
3. Zakończenie robót planowane jest
na wrzesień 2018 r. Pomimo iż jest to
termin bardzo napięty, jest on możliwy
technologicznie do realizacji.
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Uroczyste otwarcie
kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZSP
w Łącku
21 maja 2018 r. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łącku miało miejsce
uroczyste otwarcie nowego kompleksu
sportowo-rekreacyjnego. Gośćmi uroczystości byli parlamentarzyści: Wiesław Janczyk i Arkadiusz Mularczyk
oraz władze Gminy, radni Gminy, wykonawca inwestycji, przewodniczący
związków zawodowych, dyrektorzy
szkół i przedszkoli, przedstawiciele
uczniów, rodziców i nauczycieli.
Dyrektor Szkoły powitała zebranych i podziękowała wszystkim, dzięki którym powstał obiekt tak ważny
dla uczniów, którzy pod kierunkiem
nauczycieli osiągają wysokie wyniki sportowe, reprezentując przy tym
łącką szkołę na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim. Jan Dziedzina - Wójt
Gminy, w swoim wystąpieniu wyraził
uznanie dla tych, którzy finansowali,
przygotowywali, realizowali i koordynowali projekt, a zwłaszcza parlamentarzystom, którzy swą pracą przyczynili się do pozyskania środków na
realizację tej inwestycji. Gratulacje
i podziękowanie dla władz samorządowych za powstanie obiektu sportowego przekazał poseł Wiesław Janczyk i starszy wizytator Józef Nieć.
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Natomiast Bernadetta Wąchała-Gawełek - Przewodnicząca Rady Gminy,
podkreśliła, że Szkoła, jej nauczyciele
i uczniowie zasłużyli swoją pracą i wynikami na tak piękne boiska, które
służą całej społeczności lokalnej.
Gościom zaprezentowali się z programem artystycznym uczniowie przygotowani przez Beatę Tokarczyk i Ewę
Sobczyk oraz Leszka Moryto. W kolejnym punkcie programu ks. prałat
Janusz Paciorek poświęcił kompleks
rekreacyjno-sportowy. Dokonano również uroczystego przecięcia wstęgi.

Teren przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym 
w Łącku został zagospodarowany
Końcem kwietnia zakończyły się
prace mające na celu zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej centrum
miejscowości Łącko poprzez zagospodarowaniem terenu pomiędzy Kościołem Parafialnym a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym.
Dzięki realizacji projektu poprawiła
się komunikacja na parkingu przy kościele oraz zwiększyła się ilość miejsc
postojowych. Dotychczasowy teren zielony został urządzony poprzez wykonanie alejek spacerowych. Przebudowana
została również sieć energetyczna, teletechniczna z napowietrznej na kablową
ziemną oraz   sieć wodociągowa i sieć
kanalizacji deszczowej.
Zadanie zostało zrealizowane 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
Działania Brama Beskidu.
Wartość wykonanych robót wyniosła 129 325 zł,  z czego kwota 83 416 zł
to otrzymane dofinansowanie, nato-

miast kwota 45 909 zł, to wkład własny
gminy Łącko.
W ramach poprawy bezpieczeństwa
pieszych zwłaszcza dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przebudowane zostało również
ogrodzenie terenu szkoły od strony ul.
Piaskowego oraz wykonany nowy bezpieczny chodnik, który uzyskał szerokość 2,50 m, co znacząco wpłynęło na  
bezpieczeństwo oraz podniosło poziom
estetyczny terenu wokół szkoły. Ten zakres robót w całości został sfinansowany z budżetu gminy Łącko.

Ruszyły kolejne duże inwestycje w Gminie Łącko
Pod koniec 2017 roku Gmina Łącko uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020 na realizację projektu pn.
„Przebudowa oczyszczalni ścieków
w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży”. Wartość projektu
wynosi 28 124 246,24 zł, z czego kwota
19 541 886,87 zł to dofinansowanie pozyskane przez gminę.
W wyniku ciężkiej pracy Zespołu
Projektowego udało się podpisać umowy na realizację dwóch dużych zadań
inwestycyjnych, a mianowicie:
• 9 maja podpisana została umowa z firmą Seen Technologie sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku.
W imieniu Naszej Gminy podpis
składali: Wójt Gminy - Pana Jan
Dziedzina oraz Skarbnik Gminy Pani Edyta Marczyk. Wykonawcę
natomiast reprezentował Prezes
Zarządu - Pan Jarosław Sosnowski. Wartość tego zadania wynosi
16 162 200,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 11 169 000,00
zł. Zakończenie prac planuje się na
30 września 2019 roku;
• Druga z umów została podpisana
z firmą   „MEN-GAZ” Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
oraz Sieci i Instalacji Budowlanych z siedzibą w Męcinie dwa dni
Wadomości Łąckie Nr 2/2018

wych gospodarstw do nowo utworzonej
sieci kanalizacyjnej, co przyczyni się do
podniesienia poziomu życia mieszkańców Naszej Gminy.
Za prawidłową realizację największego projektu kanalizacyjnego w naszej Gminie   odpowiada Kierownik
Projektu - mgr inż. Paweł Dybiec.

później i dotyczy ona realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji   sanitarnej   w Zabrzeży. Podpisanie
tej umowy nastąpiło w obecności
Wójta Gminy Łącko – Pana Jana
Dziedziny, Kierownika Referatu
Inwestycyjnego - Pani Jolanty Łagos oraz Wykonawcy, którego reprezentował Pan Czesław Wróbel.
Zakończenie prac planuje się na
połowę grudnia 2019 r., natomiast
wartość  realizowanego zadnia wynosi 6 800 145,32 zł, z czego kwota
4 699 287,42 zł stanowi dofinansowanie zewnętrzne.
Oficjalne przekazanie placu budowy
w celu rozpoczęcia realizacji inwestycji
pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków
w Łącku odbyło się 15 czerwca br.
Przebudowa oczyszczalni ścieków
oraz budowa nowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zabrzeż spełni cel
jakim jest ograniczenie zanieczyszczeń
przedostających się do wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym
poprawa stanu środowiska naturalnego Gminy Łącko. Zwiększenie stopnia
ochrony środowiska będzie miało długofalowy korzystny wpływ na krajobraz
przyrodniczy regionu. Nadrzędnym celem tego projektu jest przyłączenie no-
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Rekordowe w dziejach
gminy dofinansowanie
do inwestycji wodnokanalizacyjnych
Gmina Łącko pozyskała środki na
zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią
ścieków oraz sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kadcza. Jest
to kompleksowe przedsięwzięcie inwestycyjne o charakterze proekologicznym
i porządkującym gospodarkę wodno –
ściekową na terenie gminy Łącko.
Wniosek Gminy Łącko został bardzo wysoko oceniony i uplasował się na
czołowym miejscu listy rankingowej,
dzięki czemu gminie udało się pozyskać 20,4 mln zł dofinansowania, przy
czym koszt całej inwestycji szacuje się
na niespełna 29,4 mln zł. Jest to największa kwota środków unijnych, jaką
udało się pozyskać w ostatnim czasie.
Przedsięwzięcie prowadzone będzie w formule zaprojektuj i wybuduj,
a więc uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji
i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
eksploatacji obiektu należeć będzie do
wykonawcy prac wyłonionego w postępowaniu przetargowym.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę oczyszczalni ścieków,

sieci kanalizacji sanitarnej oraz ujęcia
wody wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Kadcza. Zarówno do sieci kanalizacyjnej,
której długość wyniesie 12,1 km, jak
i do sieci wodociągowej o długości 11,5
km, podłączonych zostanie 195 budynków gospodarstw domowych i 5 budynków użyteczności publicznej.
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 31 maja 2021 r.
Przypomnijmy, że w połowie ubiegłego roku, gmina otrzymała blisko 20 mln
zł dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży oraz budowę
nowej   oczyszczalni ścieków w Łącku.
W trakcie realizacji jest również budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Kosnowa i Wola Piskulina,
na które gmina pozyskała prawie 2 mln
dofinansowania z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cieszy szczególnie fakt, że z szacowanej na ponad 62 mln zł wartości ww.
zadań, ponad 42 mln zł będą stanowić
środki zewnętrzne. Na dzień dzisiejszy kwoty środków pozyskanych przez
gminę Łącko na gospodarkę wodno-kanalizacyjną są rekordowe w skali
województwa małopolskiego Jest to
niesamowity wynik, efekt wielkiej pracy szerokiego grona osób i wielki sukces naszej gminy.
To istotny krok samorządu w tym
obszarze gospodarczym. Prowadzone
inwestycje wpłyną na poprawę stanu
środowiska naturalnego oraz czystości wód, a tym samym jakości życia
mieszkańców gminy i odwiedzających
jej osób. Dostępność usług publicznych
stanowi jeden z celów strategiczny gminy, którego realizacja jest fundamentalna i związana z poprawą konkurencyjności oraz atrakcyjności naszej gminy.
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Wesołe przedszkolaki
w m. Łącko
Kalendarz roku szkolnego 2017/18
w Samorządowym Przedszkolu nr 1
w Łącku wypełniony był do ostatniej
kartki działaniami z dziećmi i na rzecz
dzieci. Włączali się w nie wszyscy zarówno dyrektor, nauczyciele, rodzice,
personel pomocniczy jak i instytucje
oraz osoby ze środowiska lokalnego.
Dzięki projektowi unijnemu „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko” możliwe
było dostosowanie pomieszczeń do
norm i standardów obowiązujących dla
obiektów przedszkolnych, w tym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia z edukacji teatralnej,
plastycznej, języka angielskiego, zajęcia
z gimnastyki korekcyjnej, logopedyczne
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i z psychologiem. Dla dzieci organizowane są wyjazdy do kina/teatru oraz
wycieczki i imprezy okolicznościowe.
Zatrudniona kadra nauczycielska mogła
podnieść swoje kompetencje poprzez
udział w szkoleniach. Ponadto doposażono istniejący plac zabaw i wykonano monitoring. Zakupiono wyposażenie sal, szatni, kuchni i jadalni, sprzęt
komputerowy i interaktywny, pomoce
dydaktyczne, zabawki oraz artykuły plastyczne i teatralne.
Rok intensywnej pracy dobiega
końca i chociaż przedszkole otwarte
jest również w okresie wakacji, nadeszła pora na podsumowanie. 18
czerwca br. miało miejsce uroczyste
zakończenie roku szkolnego dla oddziałów przedszkolnych uczestniczących w projekcie „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”. W spotkaniu

uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Łącko
Pan Jan Dziedzina, Skarbnik Gminy
Łącko Pani Edyta Marczyk, Sekretarz
Pan Wojciech Jamro, Dyrektor SCUW
Pani Lucyna Citak, Dyrekcja Szkoły
oraz osoby zaangażowane w realizację
projektu.
Część oficjalną rozpoczęła Dyrektor
Pani Barbara Stolarska, która powitała
zebranych gości i podziękowała wszystkim za intensywną pracę z dziećmi i realizację projektu. Następnie swoimi
zdolnościami popisywały się przedszkolaki. W krótkim montażu   słowno – muzycznym dzieci przypomniały
trudne początki roku szkolnego, kiedy
to ze łzami w oczach żegnały się z rodzicami, jak również miłe chwile spędzone w przedszkolu. Teraz „nie płaczą
już przy wejściu, ale podczas wychodzenia”. Dziewczynki zatańczyły „Walc
kwiatów”, w którym to, podobnie jak
w przedszkolu, widać budzące się do
życia - talenty i zdolności. Najpierw pomału, od podstaw, małymi kroczkami,
rozwijają się skrzydła, które nie wiedzą
jeszcze, że potrafią latać, aby potem
z wielkim rozmachem wznieść się ponad szczyty gór.
Na koniec dzieci podziękowały gościom za przybycie i zaangażowanie
oraz wręczyły upominki. Po występach
przyszedł czas na rozdanie dyplomów
i książek, które uroczyście wszystkim
przedszkolakom wręczył Wójt Gminy
Łącko wraz z Panią Dyrektor ZSP. Na
koniec wszystkie grupy zrobiły sobie
pamiątkowe zdjęcia. Nie był to jednak
koniec wrażeń. Po części oficjalnej
nadszedł czas na zabawę i szaleństwo.
W salach czekała na przedszkolaków
miła niespodzianka – piraci – którzy
zaprosili wszystkie dzieci do przeżycia
„Pirackiej przygody”.   Było niezwykle
wesoło i kolorowo. Tańcom, okrzykom
i radości nie było końca. Piraci pokazali jak znaleźć magiczne dukaty, jak
wyglądają harce w Zatoce Tęczowych
Ośmiornic i pląsy pod pokładem. Była
też bitwa na czarodziejskie kule - czyli
pokaz wielkich baniek mydlanych. Na
zakończenie każdy uczestnik „Pirackiej
przygody” otrzymał balonowy miecz
lub zwierzątko, a na jego twarzy oprócz
promiennego uśmiechu wymalowane
zostały kolorowe wzory.
Po zabawach z piratami nadszedł
czas na zabawę na wielkiej dmuchanej
zjeżdżalni. Nie zabrakło też smakołyków: ciastka, skoczki, owoce i uwielbiana przez wszystkie dzieci wata cukrowa znikały w oka mgnieniu. Był to
niezwykły dzień pełen radości i wielu
miłych wrażeń. Zapewne pozostanie
na długo w pamięci wszystkich wychowanków Samorządowego Przedszkola
nr 1 w Łącku.
Wadomości Łąckie Nr 2/2018

Gmina Łącko jest beneficjentem projektu pn. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”, który powstał w odpowiedzi na
zidentyfikowane problemy związane z ograniczoną dostępnością do usług edukacji przedszkolnej w gminie.
Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie dodatkowego oddziału
przedszkolnego dla 23 dzieci wraz z jego dostosowaniem do potrzeb dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz tworzenie
warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie wiejskiej Gminy
Łącko a także wdrożenie dodatkowych zajęć wyrównujących deficyty zdiagnozowane u dzieci, w latach 2017-2018, dla
łącznie 90 dzieci.
W związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, Gmina Łącko uzyskała zgodę Instytucji Wdrażającej na ich wykorzystanie z przeznaczeniem na objęcie wsparciem
dodatkowych 3 oddziałów przedszkolnych, utworzonych i prowadzonych przez Realizatora projektu – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku. Rozszerzenie projektu pozwoliło na przeznaczenie dodatkowych 125 tys. zł na edukację przedszkolną w ZSP w Łącku. Warto tutaj zaznaczyć, że są to środki w 100% pozyskane z funduszy unijnych.
Całkowita wartość projektu wynosi: 820 162,50 zł, w tym dofinansowanie projektu ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 697 138,12 zł.
Projekt jest realizowany w okresie od 3 lipca 2017 r. do 30 września 2018 r.

Projekt RPMP.10.01.02-12-0109/17 „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Rada Gminy Łącko 
udzieliła absolutorium 
Wójtowi za wykonanie
budżetu za rok 2017
24 maja br. w Urzędzie Gminy
miała miejsce uroczysta Sesja Rady
Gminy Łącko. Jej podniosły charakter
spowodowany był głównie ze względu
na jeden z punktów porządku obrad,
którym było podjęcie Uchwały Rady
Gminy o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Łącko z tytułu wykonania
budżetu Gminy Łącko za rok 2017.
Przed podjęciem decyzji, Radni zapoznali się z uchwałą Regionalnej Izby
Obrachunkowej dotyczącą wydania
pozytywnej opinii do wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Łącko w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
Obrady rozpoczęły się od przedstawienia przez Wójta – Pana Jana Dziedziny w formie prezentacji multimedialnej sprawozdania z działalności
za rok 2017 oraz z bieżących działań,
które realizowane są przez gminę. Następnie, Skarbnik Gminy – Pani Edyta
Marczyk również w formie prezentacji
multimedialnej przedstawiła zgromadzonym sprawozdanie w zakresie
realizacji założeń budżetowych i wykonanych inwestycji gminnych za rok
ubiegły.
Radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium z wykonania budżetu
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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za 2017 r., a tym samym wyrazili akceptację dla prowadzonej przez niego
działalności  finansowej.
Prezentacja podsumowująca rok
2017 jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Dofinansowanie do 
wymiany źródeł ciepła 
w Łącku
Zgodnie z podpisaną umową
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Gmina Łącko
realizuje program wymiany źródeł ciepła w ramach poddziałań 4.4.2 i 4.4.3
dofinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektów mieszkańcy
mogą otrzymać nawet 8 000 zł dofinansowania do wymiany starego źródła ciepła na nowe - ekologiczne. Co
więcej beneficjent można otrzymać dodatkowe fundusze na modernizację instalacji CO/CWU. Nowe źródło ciepła
musi charakteryzować się niską emisją
zanieczyszczeń do powietrza i wysoką
efektywnością energetyczną potwierdzoną przez posiadane certyfikaty 5.
klasy (wg PN-EN  303-5:2012) i ekoprojektu (wg Rozporządzenia Komisji
(UE) 2015/1189)
Projekt 4.4.2 w ramach którego
wymienia się stary piec na ekologiczny kocioł na pelet cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że w niecały
rok po podpisaniu umowy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zostały rozdysponowane
prawie wszystkie dostępne fundusze. Niemniej jednak w ramach drugiego projektu - 4.4.3, który zakłada

zamontowanie pieca na ekogroszek
są jeszcze dostępne środki i wszyscy chętni do wzięcia w nim udziału
mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy
Łącko. Projekty te są niezwykle ważne z punktu widzenia ekologicznego,
gdyż mają na celu redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, a przez to
poprawę jego jakości.
Podczas trwania Święta Kwitnącej
Jabłoni (13.05.2018 r.) zorganizowany został punkt informacyjny, gdzie
można było uzyskać porady w sprawie wspomnianych projektów, a także przekazywane były informację na
temat smogu, uchwały antysmogowej
i ochrony powietrza.

Gminne obchody Dnia 
Strażaka w Łącku
4 maja br. w Łącko po raz pierwszy
druhowie z 12 jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Łącko uczestniczyli w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka.
Zapoczątkowała je Msza Św. odprawiona w łąckim kościele parafialnym. Po jej zakończeniu wszyscy
uczestnicy zgromadzili się na łąckim
rynku. Obchody zorganizowane zostały przez Zarząd Gminny OSP na czele z druhami:   Prezesem J. Mrówką
i Komendantem M. Piwowarem wraz
z gminnymi władzami samorządowymi. Wśród zaproszonych gości byli:
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP druh P. Motyka
i Komendant Miejski PSP w Nowym
Sączu st. bryg. W. Kuźma, radny powiatowy R. Potoniec, grupa radnych
Rady Gminy Łącko na czele z Przewodniczącą B. Wąchała-Gawełek oraz
sołtysi. Uroczystości zgromadziły wie-

lu mieszkańców, którzy przyglądali
się przebiegowi obchodów, uświetnionych o występ łąckiej Orkiestry Dętej
im. T. Moryto pod batutą S. Strączka.
Obchody były znakomitą okazją do
podziękowań składanych na ręce druhów za ich społeczną i pełną poświęcenia pracę na rzecz mieszkańców. Wręczone zostały również różnego stopnia
medale i odznaczenia szerokiemu gronu ochotników. Świętowanie zakończyła uroczysta defilada i przemarsz
pododdziałów na amfiteatr na Jeżowej,
gdzie przy małym poczęstunku kontynuowano rozmowy o strażackiej codzienności.
Turniej piłkarski z okazji Dnia
Dziecka o Puchar Wójta Gminy Łącko
IV Turniej z okazji Dnia Dziecka za
nami. Już po raz czwarty gościliśmy
najmłodszych zawodników na turnieju piłkarskim o Puchar Wójta Gminy Łącko, którego organizatorem był
Uczniowski Klub Sportowy Gol Łącko.
W rozgrywkach wzięło udział trzydzieści drużyn w czterech kategoriach wiekowych, wśród nich dziewczęca drużyna Staszkowki Jelna (najlepsza ekipa
dziewcząt w Małopolsce).
Turniej odbywał się w rodzinnej
i przyjaznej atmosferze, podczas której wynik sportowy był mniej istotny
od wspaniałej zabawy. Dla wielu najmłodszych zawodników był to pierwszy
turniej w życiu, który z pewnością na
długo pozostanie w ich pamięci. Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się
i wspierali nasz turniej w szczególności
dziękuję Wójtowi Gminy Łącko, Firmie
Polskie Wody Lecznicze Gorczańska
Krynica oraz Firmie Koral.   Zwycięzcom gratulujemy.
Tekst: J. Mrówka

Prezentujemy Państwu w telegraficznym skrócie
zestawienie przedstawiające obecnie realizowane
przez Gminę Łącko zadania
- projekty, wykaz projektów ocenionych pozytywnie lecz oczekujących na 
podpisanie umowy oraz wykaz złożonych projektów, które są w trakcie oceny  
przez instytucje wdrażające
realizowane przy udziale środków krajowych
realizowane przy udziale środków unijnych
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Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - spr
RPO WM 2014-2020
Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji
– spr RPO WM 2014-2020
Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji
(paliwa stałe) – spr RPO WM 2014-2020
Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno -kanalizacyjna – spr RPO WM 2014-2020
Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW 2014-2020
Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł
ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy
Łącko

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł
ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy
Łącko (paliwa stałe)

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łącku oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrzeży

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Wola Kosnowa i Wola Piskulina.

Budowa drogi gminnej nr 292010K Łącko - W Górki
w m. Łącko  

RPO WM 2014-2020

Podddziałanie 6.3.1 Rozwój instytucji kultury oraz
udostępnianie dziedzictwa kulturowego

Wesołe przedszkolaki w m. Łącko

Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości regionalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Ziemi Łąckiej

1 300 000,00

5 308 739,03

28 124 246,24

917 730,00

917 730,03

855 185,00

932 747,82

3 537 267,41

10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne RPO WM 2014-2020

Nowoczesne kształcenie ogólne w Gminie Łącko
Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

3 271 920,53

1 097 310,48

1 019 333,61

Wartość
całkowita

4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR

Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW 2014-2020 - CZĘŚĆ DOT 
PRZEBUDOWY  DROGI  =DOTACJA 653 952,74ZŁ
ORAZ PROGRAM: USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK
ŻYWIOŁOWYCH  DOT. REMONTU DROGI  = DOTACJA 590 000 zł

Program

Termomodernizacja szkół w miejscowościach Łącko,
Zagorzyn i Kicznia

Droga gminna „Wola Piskulina – Parysz” odcinek dł.
1900 mb   główny ciąg komunikacyjny miejscowości
Wola Piskulina od Kościoła Parafialnego do połączenia
z gminą  Kamienica.

Droga gminna „Wola Kosnowa – Główna Przez Wieś”
odcinek dł. 2154 mb obejmuje główny ciąg komunikacyjny miejscowości Wola Kosnowa, przedłużenie drogi
powiatowej do połączenia z gminą Kamienica;

Tytuł projektu

550 000,00

1 922 507,00

19 541 886,87

899 865,00

899 865,02

726 907,25

585 547,87

3 360 404,04

1 499 837,68

737 468,74

506 484,00

Dofinansowanie

Zestawienie aktualnie realizowanych projektów - zadań

750 000,00

3 386 232,03

8 582 359,37

17 865,00

17 865,01

128 277,75

347 199,95

176 863,37

1 772 082,85

359 841,74

512 849,61

Wkład
własny

2 018,00

2017-2018

2017-2019

czerwiec 2017
- maj 2020

czerwiec 2017
- maj 2020

lipiec 2017wrzesień
2018

realizowany

realizowany

realizowany

realizowany

realizowany

realizowany

realizowany

realizowany

czerwiec 2017
- kwiecień
2019

2017-2019

realizowany

realizowany

realizowany

Stan
realizacji

2017-2018

styczeń wrzesień
2018

styczeń wrzesień
2018

Okres
realizacji
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39 644,00
1 413 736,81

29 453 199,49

80 213,00

Zakup sprzętu ratowniczego i odzieży Bezpieczna Małopolska 2018, Budżet
ochronnej dla 12 OSP z terenu Gminy Łącko Województwa Małopolskiego

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadaOdpadów Komunalnych w Gminie Łącko
mi – SPR, RPO WM 2014-2020

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodnooczyszczalnią ścieków oraz sieci wodocią-kanalizacyjna-SPR, RPO WM 2014gowej rozdzielczej w m. Kadcza w Gminie
2020
Łącko

Program rozwoju małej infrastruktuBudowa Otwartej Strefy Aktywności na dz. ry sportowo-rekreacyjnej o charakterze
Nr 411/12 w Czarnym Potoku
wielopokoleniowym OSA, Ministerstwo
Sportu i Turystyki
35 000,00

20 465 298,54

1 201 676,28

19 822,00

5 000,00

Program

45 213,00

8 987 900,95

212 060,53

19 822,00

7 118,00

30 995,00

5 701,23

Wkład
własny

13 917,00

1 056 623,00
102 108,86

Modernizacja boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych w Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej inObidzy i Szczereżu.
frastruktury sportowej,

Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno rekreacyjne w Łąc- Wniosek złożony do LGD Brama Beskidu, PROW
ku
2014-2020

597 627,29

Wartość
całkowita

Zachowanie dziedzictwa lokalnej społeczności poprzez wydanie
Wniosek o powierzenie grantu, LGD Brama Bekroniki Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „Zyndram” w
skidu, PROW 2014-2020
Łącku.

Budowa Wieży Widokowej na Górze Modyń w miejscowości Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów
Wola Kosnowa
subregionów – spr, RPO WM 2014-2020

Tytuł projektu

12 118,00

Prace rekonstrukcyjno - konserwatorskie Kapliczki Małopolski 2018, Budżet Wojekrzyża przydrożnego w Maszkowicach
wództwa Małopolskiego

30 995,00

5 701,23

Dofinansowanie

2018

2018-2021

2018-2019

2018

2018

2018

2018

Okres
realizacji

64 971,00

739 635,00

7 376,00

448 220,45

Dofinansowanie

Zestawienie projektów znajdujących się w trakcie oceny

61 990,00

Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Małopolskie Remizy 2018, Budżet Wojew Kadczy
wództwa Małopolskiego

Wartość
całkowita

11 402,46

Program

Zakup odzieży ochronnej do działań bojowych oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Bezpieczny Strażak 2018, WFOSiGW
dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łącko.

Tytuł projektu

Zestawienie projektów będących po ocenie, lecz przed podpisaniem umowy

37 137,86

316 988,00

6 541,00

149 406,84

Wkład
własny

Stan
realizacji

w ocenie

w ocenie

2018-2019 w ocenie

2018

2018

2018-2019 w ocenie

Okres
realizacji

oceniony pozytywnie

pozytywnie oceniony, przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie

pozytywnie oceniony, przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie

pozytywnie oceniony, przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie

pozytywnie oceniony, przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie

pozytywnie oceniony, przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie

pozytywnie oceniony, przed podpisaniem
umowy o dofinansowanie

Stan
realizacji

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko
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799 568,02

997 690,63

2 593 735,00

Budowa chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem ulicznym w Poddziałanie „Kształtowanie przestrzeni publiczciągu DW 968 w m. Zabrzeż
nej”, PROW 2014–2020.

Budowa
budynku
wielofunkcyjnego
w
m.
Obidza                                                 
(MAX.WARTOŚĆ WNIOSKU KTÓRY  MÓGŁ BYĆ ZŁOŻONY, Poddziałanie „Inwestycje w obiekty pełniące
NATOMIAST  RZECZYWISTA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA funkcje kulturalne", PROW 2014-2020
ROBÓT = 2602000ZŁ)

Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku w   ramach za- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priodania inwestycyjnego Budowa Centrum Kultury i Edukacji Mu- rytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, Minizycznej
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program

1 945 301,00

500 000,00

500 000,00

39 510,00

31 227 959,97

Wartość
całkowita
5 990 880,53

Dofinansowanie

25 237 079,44

Wkład
własny

2018-2020

Okres
realizacji

116 043 729,87
60 050 076,27
3 331 454,23
52 662 199,37

ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZŁOŻONYCH I REALIZOWANYCH PROJEKTÓW,  w tym:
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
dofinansowanie ze środków krajowych
wkład własny Gminy Łącko

Projekt, którego dokumentacja została złożona do umowy o dofinansowanie

Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regioBudowa Centrum Kultury i Edukacji Munalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów
zycznej w Łącku
wiejskich,  RPO WM 2014-2020

Tytuł projektu

62 094,44

Zakup wyposażenia dla potrzeb udostępniania dziedzictwa kul- Wniosek złożony do LGD Brama Beskidu, PROW
turowego i przyrodniczego Gminy Łącko
2014-2020

151 370,00

Projekt, którego dokumentacja została złożona do umowy o dofinansowanie

237 891,75

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Gminy Łącko poprzez budo- Wniosek złożony do LGD Brama Beskidu, PROW
wę placów zabaw w miejscowościach Jazowsko i Kadcza.
2014-2020

Stan
realizacji

2019-2020 w ocenie

2018-2019 w ocenie

2018-2019 w ocenie

2018-2019 w ocenie

2018-2019 w ocenie

złożone dokumenty do umowy o dofinansowanie

648 434,00

497 690,63

299 568,02

22 584,44

86 521,75

Spotkanie inauguracyjne związane z rozpoczęciem
prac dla zadania:
„Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych”
25 kwietnia w siedzibie Urzędu Gminy Łącko odbyło się spotkanie inauguracyjne związane z rozpoczęciem prac dla
zadania: „Gazyfikacja rejonu Szczawnicy
i gmin ościennych”. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego
w Krakowie Paweł Firlej, przedstawiciele
Polskiej Spółki Gazownictwa Dariusz
Mochocki, Józef Mąka, Janusz Hasior,
Bartłomiej Sas, Adam Miąskowski, osoby reprezentujące firmę Instal Projekt
Artur Machula i Sebastian Machula,
Zastępca Wójta Gminy Krościenko nad
Dunajcem Ryszard Wojtarowicz, Radni
Gminy Łącko Jan Mrówka, Marek Jodłowski, Elżbieta Majerska oraz sołtysi
Stanisław Gałysa, Michał Rdzawski i Stanisław Michałczak.
Celem spotkania było omówienie
rozpoczęcia pierwszego etapu prac
związanych z opracowaniem doku-

mentacji projektowej (budowlanej
i wykonawczej) związanej z realizacją
zadania „Budowa  gazociągu średniego
ciśnienia w związku z gazyfikacją miej-

scowości Łącko i Czerniec gm. Łącko,
Tylmanowa gm. Ochotnica Dolna oraz
Krościenko nad Dunajcem gm. Krościenko nad Dunajcem.

Diecezjalne Święto Rodziny 2018
17 czerwca na starosądeckich Błoniach odbyło się XIX
Diecezjalne Święto Rodziny, w którym swoje uczestnictwo
mieli przedstawiciele Gminy Łącko z Wójtem Janem Dziedziną na czele. Uroczystość zainaugurowała eucharystia  
pod przewodnictwem Biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.
Następnie rozpoczął się Festyn Rodzinny, podczas którego
można było posłuchać występów zespołów regionalnych,

skosztować lokalnych przysmaków i wziąć udział w loterii fantowej, gdzie nagrodą
główną był rower ufundowany przez Gminę Łącko.
Stoisko naszej gminy
swymi potrawami wzbogaciły
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Obidzy.
Festyn   zakończył się po
godz. 18.00 losowaniem nagrody głównej.
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konkurs plastyczny

M

iędzyszkolny konkurs plastyczny pod hasłem „Odpady segregujesz – dobrze postępujesz!” został zorganizowany przez
P.U.K. „EMPOL” Sp. z o.o. oraz Zakład
Gospodarki Komunalnej w Łącku pod
patronatem Wójta Gminy Łącko.
Celem konkursu było m.in. rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci,
przybliżenie zagadnień prawidłowej
gospodarki odpadami, a także wdrażanie nawyków segregacji odpadów. Na
konkurs zgłoszono 149 prac ze wszystkich szkół z terenu Gminy Łącko.
W kategorii I: uczniowie klas I-III szkół
podstawowych oceniono 92 prace plastyczne, w kategorii II: uczniowie klas
IV-VI  szkół podstawowych oceniono
39 prac plastycznych, w kategorii III:
uczniowie klas VII i gimnazjów oceniono 18 prac plastycznych. Ze względów
formalnych ocenie nie podlegało 20
prac plastycznych.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 15 czerwca 2018 r. w siedzibie ZGK
w Łącku.
Członkowie komisji jednogłośnie
stwierdzili, że wszystkie prace były na
bardzo wysokim poziomie, zachwycały
kolorystyką, różnorodnością technik
i pomysłowością. Komisja konkursowa oceniała zgodność pracy z tematem
konkursu, pomysł, samodzielność wykonania pracy oraz estetykę.
Lista zwycięzców konkursu:
Grupa I – uczniowie klas I-III
Szkoły Podstawowej
Miejsce I: Anna Tokarczyk – klasa IIb – Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Łącku

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Miejsce II: Anna Opyd – klasa II –
Szkoła Podstawowa w Szczereżu
Miejsce III: Jakub Tokarczyk – IIb –
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku
Wyróżnienia: Justyna Oleś – klasa
III  – Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
Agnieszka Walkosz – klasa II – Szkoła
Podstawowa w Obidzy
Wyróżnienie specjalne: Bartłomiej
Ciężkowski – klasa II - Szkoła Podstawowa w Zabrzeży
Grupa II – uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej
Miejsce I: Jakub Liwerski-Wilk
– klasa VIa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku
Miejsce II: Gabriela Krzyśko – klasa VIb – Szkoła Podstawowa w Zagorzynie
Miejsce III: Katarzyna Wandas –
klasa VI – Szkoła Podstawowa w Maszkowicach
Wyróżnienia: Marlena Chlipała –
klasa VIb – Szkoła Podstawowa w Zagorzynie; Weronika Zielińska – klasa V
– Szkoła Podstawowa w Kadczy
Grupa III – uczniowie klas VII
Szkoły Podstawowej oraz II i III
Gimnazujm
Miejsce I: Maria Szwarkowska –
klasa III  gim. – Szkoła Podstawowa
w Jazowsku
Miejsce II: Jolanta Klimek – klasa
VIIa – Szkoła Podstawowa w Jazowsku
Miejsce III: Klaudia Masiarz – klasa IIa gim. – Szkoła Podstawowa w Zagorzynie
Wyróżnienia: Natalia Jawor – klasa VIIb – Szkoła Podstawowa w Zago-

rzynie; Natalia Zielonka – klasa IIIb
gim. – Szkoła Podstawowa w Jazowsku
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się 20 czerwca 2018
r. godz. 8.00 w Urzędzie Gminy Łącko.
Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Wszystkim uczniom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za udział
w konkursie plastycznym „Odpady
segregujesz – dobrze postępujesz!”.
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Obchody Narodowego Święta Konstytucji
3 Maja w Łącku

W

itaj Maj, Trzeci Maj.... – pod
takim hasłem uroczyście obchodziliśmy w Łącku Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja, była
to jednocześnie inauguracja obchodów
100-lecia Niepodległości w naszej gminie.
Zapoczątkowała je Msza Św. odprawiona w łąckim kościele parafialnym.
Po jej zakończeniu wszyscy uczestnicy
pomaszerowali na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Tam zabrzmiał Hymn Państwowy
w wykonaniu wszystkich uczestników
uroczystości, a potem liczne delegacje
złożyły białoczerwone wiązanki kwiatów pod pomnikiem.
Montaż słowno-muzyczny o historii
uchwalenia Konstytucji 3 Maja zaprezentowały dzieci i młodzież z Ogniska
Muzycznego i Grupy Teatralnej „Berecik” działających przy GOK w Łącku.
Zabrzmiały piękne strofy o miłości
Ojczyzny, a także fragmenty Konstytucji 3 Maja, ustawy o której mówiony,
iż była „ostatnim oddechem gasnącej
Rzeczypospolitej”. Nie mogło zabraknąć Poloneza 3 Maja i Roty.
Na zakończenie uroczystości głos
zabrał Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina, który podkreślił, że powinniśmy
doceniać wolność, a także cieszyć się
z tego, że żyjemy w takim wyjątkowym
kraju o pięknej historii.
(b.g.)

Święto Kwitnącej Jabłoni 2018

zdj. K. Jawor, arch. GOK

K

olejne Święto Kwitnącej Jabłoni
w Łącku przeszło już do historii.
Tegoroczne wydarzenie odbyło
się przy pięknej słonecznej pogodzie
i w atmosferze dobrej zabawy.
Sobotnie świętowanie rozpoczęło
się od sportowych zmagań w ramach
wydarzenia pn. Łącko na sportowo.
Już po raz siódmy blisko 170 biegaczy stanęło na starcie Górskiego Biegu
Kwitnącej Jabłoni. Najlepsi okazali się:
w kategorii kobiet: 1. Katarzyna Chryczyk (KS AZS AWF Kraków), 2. Katarzyna Kmieć, 3. Angelika Brończyk
(Visegrad Maraton Rytro), zaś w kategorii mężczyzn: 1. Dariusz Marek
(AlpinSport Team), 2. Robert Faron
(Salco Garmin Team), 3. Michał Dudczak (Visegrad Maraton Rytro) – pełne wyniki na stronie www.stoper.pro
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Odbył się również Bieg Dzieci, Turniej
Piłki Nożnej „Orlik” i „Młodzik”, a także Turniej Samorządowców o Puchar
Wójta Gminy Łącko – pełne wyniki na
stronie www.hala.lacko.pl  
O godz. 14.00 na Dunajcu odbyły się
zawody wędkarskie, w których udział
wzięło czternastu zawodników. Złapano dziesięć pstrągów, a aż cztery spośród nich złowił zwycięzca zawodów
Tadeusz Kołodziej z Jazowska. Wszystkie pstrągi, po zmierzeniu i zważeniu
wróciły w dunajcowe tonie. O tej samej
godzinie rozpoczęła się konferencja sadownicza w hali widowiskowo-sportowej, którą rozpoczął Wójt Gminy Łącko
– Jan Dziedzina. Spotkanie poprowadził Roman Potoniec – Kierownik  Powiatowej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Nowym
Sączu. W konferencji uczestniczyło
wielu okolicznych sadowników. Wśród
zaproszonych gości wygłaszających
prelekcje znaleźli się: Anna Glixelli
- Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w Krakowie, as wygłosiła referat na temat: Restrukturyzacja
małych gospodarstw. Efekty działania
ARiMR w powiecie nowosądeckim,
Jan Ślusarz – Pszczelarz: Znaczenie
pszczół w rolnictwie, Piotr Trojanowicz – Prezes   Zakładu Przetwórstwa
Owoców i Warzyw Polkon: Zapotrzebowanie przemysłu rolno-spożywczego
na owoce w 2018r., a także Tomasz Gasparski – firma Bayer – Zrównoważona ochrona sadów jabłoniowych – aktualne zalecenia. Również w holu hali
widowiskowo-sportowej można było
obejrzeć wystawę prac młodego, ale
niezwykłe uzdolnionego malarza Mariusza Obrzuda z Obidzy.
Widowiskowy pokaz ratownictwa
wodnego przy użyciu najnowszych
specjalistycznych sprzętów został zaprezentowany na Dunajcu.  Zaś w Oberży w Łącku odbyło się już tradycyjnie
Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej.
Wieczorna
część
rozpoczęła się w Amfiteatrze na Jeżowej od
godz.18.00. Jako pierwsza zaprezentowała się kapela Jazzda z Łącka, oferując
słuchaczom swoistą wędrówkę przez
folkowe, ale i rozrywkowe muzyczne
klimaty. Potem przyszedł czas na Violkę Marcinkiewicz&South Breakers. Ta
niezwykle charyzmatyczna, obdarzona
ciekawą barwą głosu wokalistka, przeniosła wszystkich w świat swej muzyki,
jak również artystów, którzy ją inspirują. Pokaz mody zaprezentowały uczennice Technikum nr 6 w Nowym Sączu.
Pośród pięciu kolekcji, znalazła się również Hallo jeans, my old friends nagrodzona II miejscem na pokazie młodych
projektantów w Łodzi. Świetnie zatańGazeta Samorządowa Gminy Łącko

czyły w trzech krótkich etiudach tańca
nowoczesnego i baletu dzieciaki pod
kierunkiem Magdaleny Lippy z grupy
2B Dance. Występ gwiazdy wieczoru,
czyli Kordiana rozgrzał wszystkich do
czerwoności. Ten niezwykle popularny wokalista disco polo wykonał swoje
największe przeboje takie jak Dziewczyna z gór, czy Wina dzban i porwał do
wspólnej zabawy licznie zgromadzoną
publiczność. Po koncercie rozpoczęła
się zabawa taneczna z zespołem Somersi.
Drugi dzień obchodów Święta Kwitnącej Jabłoni rozpoczął się od uroczystej Mszy Św. w kościele parafialnym
w Łącku w oprawie przygotowanej
przez łącki oddział Związku Podhalan
i Chór Parafialny Zew Gór. Następnie
barwny i rozśpiewany korowód powędrował do Amfiteatru na Jeżowej.
Tam zabrzmiał już tradycyjnie Hejnał
Łącki, Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina powitał zaproszonych gości i dokonał uroczystego otwarcia, a w niebo
pofrunęły gołębie wypuszczone przez
przedstawicieli władz samorządowych
z Szob na Węgrzech, Sontra w Niemczech i oczywiście Łącka. Głos zabrali
poseł Wiesław Janczyk i wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Leszek Zegzda. Za nawiązanie współpracy podziękował burmistrz Sontry
Thomas Eckhart. Uroczyście została
przekazana przez Wójta Gminy Łącko
Jana Dziedzinę i dyrektora GOK Józefa Strączka na ręce członków Zespołu
Regionalnego Górale Łąccy najnowsza,
świeżo nagrana i wydana ich płyta pt.
Ni mos ci to, ni mos wykonana w ramach projektu pn. Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości
regionalnej i zachowanie dziedzictwa
kulturowego Ziemi Łąckiej.
Po części oficjalnej rozpoczęły się
występy. Jako pierwszy zaprezentował
się Chór Parafialny Zew Gór, pod kierunkiem Marcina Wnęka, który wykonał utwory do słów Stanisława Wąchały
i muzyki Stefana Franczyka, w opracowaniu dyrygenta. Na zakończenie swego występu wspólnie z Orkiestrą Dętą
im. Tadeusza Moryto z Łącka wykonali
Poloneza majowego. Z kolei Orkiestra
Dęta pod dyrekcją dr. hab. Stanisława Strączka wykonała kilka utworów,
w niezwykle urozmaiconym repertuarze, wśród których znalazły utwory
oparte na muzyce ludowej jak Jare Zytko, ale też piękne utwory jak Marynarska serenada na trąbkę solo (grał Mateusz Domek), czy też Alleluja Leonarda
Cohena (śpiewali Anna Gromala, Małgorzata Janeczek i Marcin Wnęk), zostały nagrodzone gromkimi oklaskami.
Potem już scena należała do zespołów
regionalnych, bo przecież gmina Łąc-

17

ko słynie z niezwykle bogatej tradycji,
która jest wpajana już od najmłodszych
lat i dzięki temu wciąż żywa. Wystąpili
Szkolny Zespół regionalny Małe Łącko (op. Dorota Duda, Antoni Plechta),
Mali Maszkowianie (op. Beata Wąchała, Joanna Koza, Piotr Matusiewicz),
Czarny Potoczek (op. Marta Cedzidło,
Mirosław Hejmej), Mali Zagorzynianie
(op. Joanna Klimczak, Krystyna Rucińska), a także Zespół Regionalny Górale Łąccy (kierownik Łukasz Ukleja)
i Kiyrpecki (kierownik Aneta Wolańska). Wszystkie występy były gromko
oklaskiwane przez towarzyszącą cały
czas występom publiczność.
Wieczór z Gwiazdami w łąckim
Amfiteatrze rozpoczął Krzysztof Respondek. Ten znany aktor, piosenkarz
i artysta kabaretowy swoim programem rozbawił wszystkich, ale również
zachęcił do wykonywania znanych
przebojów i udziału we wspólnej zabawie. Brawa długo nie milkły, a kolejka
do autografów i wspólnych zdjęć była
naprawdę długa. Potem przyszedł czas

na zespół legendę, czyli Kombi. Grupa
założona w 1969 r. przez Sławomira
Łosowskiego, najpierw jako Akcenty,
a potem od 1976 jako Kombi słynie
z nieśmiertelnych przebojów takich
jak Słodkiego miłego życia, czy też
Black&White, ale również z oryginalnego stylu instrumentalnego elektro-pop i synth pop. Wspólne wykonanie
z publicznością hitu Słodkiego miłego
życia niosło się po okolicznych górach
głośnym echem. Koncertowe spotkanie zakończył zespół Sound’n’Grace.
Było to niezwykle klimatyczne muzyczne widowisko, pełne pozytywnego przekazu. Wyjątkowe przeboje,
znane i grane w największych rozgłośniach radiowych, takie jak: Dach,
100 czy Idealnie, znali chyba wszyscy
zgromadzeni bardzo licznie w Amfiteatrze na Jeżowej. Tak do bisów, jak
i wspólnych zdjęć z licznymi fanami,
nie trzeba było artystów wcale namawiać. Łąckie dwudniowe świętowanie
zakończyła zabawa taneczna z zespołem Citak Band.  

Imprezie towarzyszyły liczne stoiska wystawowe, w tym twórców z terenu naszej gminy, stoiska promocyjne
i handlowe, a także niezwykle barwne
wesołe miasteczko. Wszyscy, którzy te
dwa dni spędzili na Święcie Kwitnącej
Jabłoni, na pewno tego nie żałowali.
(b.g.)

fot. A. Sułkowski, J.Mrówka, własne GOK

Dziękujemy serdecznie sponsorom:
– Łącki Bank Spółdzielczy
– Tłocznia Maurer
– Owoc Łącki
– Komplex-Bud
– PPHU Unimat
– Restauracja
pod Jabłonią
i Skład Glinik
– Karczma u Klagów i Oberża
– Erbet Sp. z o.o.
– Owopol

Wyróżnienie dla młodych aktorów z Grupy
Teatralnej Berecik

W

dniu 5 kwietnia w CKiS im.
Ady Sari w Starym Sączu odbył się Przegląd Teatrzyków
Dziecięcych i Młodzieżowych pod patronatem Starosty Nowosądeckiego
Marka Pławiaka.
W konkursie tym wzięła udział również młodsza Grupa Teatralna Berecik.
Młodzi aktorzy zaprezentowali spektakl pt. Dziękuję ci, Nietoperzu, wg scenariusza Macieja Wojtyszki. Za prezentację tę otrzymali wyróżnienie.
Składamy serdeczne podziękowania
dla p. Krzysztofa Madziara za skomponowanie melodii do spektaklowej piosenki.
(b.g.)
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Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek
Ludowych

W

dniu 25 kwietnia odbyła się
kolejna edycja Gminnego
Konkursu Poezji Regionalnej
i Gadek Ludowych, stanowiąca etap
regionalny eliminacji na Sabałowe Bajania, czyli Ogólnopolski  Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych
w Bukowinie Tatrzańskiej.
Wszystkich zebranych przywitał dyrektor GOK w Łącku Józef Strączek. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Łącko
Jan Dziedzina, który podkreślił znaczenie gwary i jej kultywowania w naszym
regionie, a także podziękował uczestnikom i ich opiekunom. Potem rozpoczęły
się przesłuchania konkursowe.
Komisja w składzie:
1. Dr Artur Czesak – dialektolog, językoznawca – przewodniczący
2. Monika Kurzeja – filolog, etnomuzykolog – MCK Sokół
3. Bernadetta Wąchała-Gawełek – instruktor GOK w Łącku
po obejrzeniu i gruntownej ocenie występów  dziewiętnaściorga uczestników
w trzech kategoriach postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Kategoria I – dziecięca
I miejsce:
Mateusz Giemzik – SP w Zagorzynie
II miejsce:
Anna Leszko – SP w Zabrzeży
Aleksandra Tokarz – ZSP w Łącku;
Anita Wojnarowska – SP w Szczereżu
III miejsce:
Jan Kramarczyk – SP w Szczereżu
Michał Kurzeja – SP w Jazowsku

Kategoria II – młodzieżowa
wyróżnienie: Tomasz Wąchała – SP
w Zagorzynie
Kategoria III – dorośli
I  miejsce: Adrian Najduch – GOK
w Łącku
Jednocześnie do Konkursu Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych
„Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej jury wytypowało: z kategorii
dziecięcej Mateusza Giemzika i z kategorii dorosłej Adriana Najducha.
Protokół odczytał Przewodniczący
komisji dr Artur Czesak, który podkreślił znaczenie starszego pokolenia
w naturalnym przekazywaniu gwary. W imieniu komisji pogratulował
wszystkim uczestnikom i zachęcił opiekunów do korzystania z innych źródeł,
w tym rodzinnych opowieści, przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury
w Łącku, które wręczyli Monika Kurzeja - członek komisji oraz Józef Strączek
- dyrektor GOK.
					
			
(b.g.)

19

Sukcesy Górali Łąckich na konkursach
i przeglądach

W

dniach 21-22 kwietnia
w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej odbyły się po raz
dziesiąty Pogórzańskie Gody, czyli Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów
i Zwyczajów Ludowych organizowany
wspólnie przez Małopolskie Centrum
Kultury Sokół i GOK w Łużnej.
Konkurs ten ma na celu ochronę
najcenniejszych wartości kultury ludowej, wyrażonych w obrzędach, zwyczajach, muzyce, śpiewie, tańcu i gwarze.
Zespół Regionalny „Górale Łąccy”
w trakcie tego konkursu zaprezento-

wał Wesele łąckie od momentu wyjścia
z kościoła, przez ocepiny i zwyczajowe
tańce. Prezentacja ta została nagrodzona przez jury wyróżnieniem oraz nagrodą finansową.
Kolejny sukces stał się udziałem
żeńskiej grupy śpiewaczej. W dn. 1720 maja w Podegrodziu odbyła się
Druzbacka, czyli 36. Konkurs Muzyk,
Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych. Łąckie
góralki zdobyły II miejsce, a wystąpiły
w składzie: Maria Kołodziej, Barbara
Legutko, Alina Szczepaniak, Katarzy-

na Babuśka, Barbara Hojda i Iwona
Hojda.
Gratulujemy!
Warto zaznaczyć również, że w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kultury oraz rozwój tożsamości
regionalnej i zachowanie dziedzictwa
kulturowego Ziemi Łąckiej” została
nagrana płyta CD zespołu pt. „ Ni mos
ci to, ni mos”. Uroczyste wręczenie
premierowego krążka miało miejsce
w trakcie Święta Kwitnącej Jabłoni.  
			

(b.g.)

Koncertowy czas
łąckiej Orkiestry

O

statnie miesiące to niezwykle
aktywny czas koncertowy dla
muzyków łąckiej Orkiestry Dętej
im. Tadeusza Moryto z Łącka. Oprócz
uświetniania uroczystości kościelnych i regionalnych na terenie Łącka,
to również liczne występy w różnych
miejscach i miejscowościach.
· 27 kwietnia orkiestra nagrała program wyemitowany na antenie TVP
Polonia w dniu 7 czerwca
· 18 maja uczestniczyła w koncercie
połączonych orkiestr dętych w ramach corocznego cyklu Strażacy
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·

·

Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II 
w Wadowicach
26 maja wystąpiła na X Festynie Parafialnym parafii kolejowej w Nowym Sączu, a 3 czerwca w koncercie charytatywnym na rzecz byłego
muzyka orkiestry Stanisława Stawiarskiego w Gołkowicach
24 czerwca zagrała w Częstochowie
ubogacając Mszę św. na Jasnej Górze
w trakcie Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła, zaś 6 lipca na spotkaniu Rodziny radia Maryja, również
w częstochowskim sanktuarium.
(b.g.)

Ostatnie pożegnanie Prof. Stanisława Moryto

W

dn. 13 czerwca 2018 r. w kościele św.Krzyża w Warszawie
odbyła się msza pogrzebowa
za duszę śp. Prof. Stanisława Moryto - wybitnego łąckowianina, muzyka
i kompozytora. Jego doczesne szczątki
spoczęły na cmentarzu wojskowym na
Powązkach. W imieniu społeczności
gminy Łącko w uroczystym pożegnaniu uczestniczyli: Jan Dziedzina - Wójt
Gminy Łącko, Józef Strączek - dyrektor
GOK, Stanisław Strączek - kapelmistrz
łąckiej orkiestry dętej, dyrektor Szkoły
Muzycznej w Łącku oraz członkowie
orkiestry: Jan Gorczowski, Marek Lipień i Marzena Jargiło.
Prof. Stanisław Moryto - ur.
8.05.1947 r. w Łącku, syn Tadeusza
Moryto - założyciela orkiestry dętej
w Łącku, w której jako młody chłopak
stawiał pierwsze muzyczne kroki. Studiował w Wyższej Szkole Muzycznej
w Warszawie, gdzie uzyskał dwa dyplomy - pierwszy w zakresie gry na organach u Feliksa Rączkowskiego w roku
1971 i trzy lata później w zakresie kompozycji u Tadeusza Paciorkiewicza. Był
wybitnym organistą, muzykiem, komGazeta Samorządowa Gminy Łącko

pozytorem. W latach 2005-2012 pełnił
funkcję rektora Akademii Muzycznej,
a potem po przemianowaniu tejże
uczelni, Uniwersytetu Muzycznego.
W 2011 r. został uhonorowany tutułem doktora honoris causa Uniwersytetu
Keimyung w Daegu w Korei Południowej.
Za wybitne zasługi w upowszechnianiu kultury muzycznej, za osiągnięcia
w twórczości artystycznej i działalności
dydaktycznej, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma innymi odznaczeniami.
Zmarł 5.06.2018 r.
Wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie, a światłość wiekuista niechaj mu
świeci....
(b.g.)
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MAŁOPOLSKIE PEREŁKI CZEKAJĄ NA ODKRYWCÓW
Wystarczy ulotka lub smartfon i kilka godzin wolnego czasu, by poczuć się jak poszukiwacz skarbów
wędrujący po Małopolsce. Wszystko za sprawą questów stworzonych przez pasjonatów góralskiej kultury
realizujących projekt „Skarby górali”.
Letnia przygoda może zacząć się
wszędzie. Na parkingu przy gminnym
domu kultury w Piwnicznej-Zdroju,
pod zegarem słonecznym w Tokarni
czy przed Bramą Łącką na tamtejszym
rynku. Następnie trzeba kierować się
wierszowanymi i humorystycznymi
wskazówkami, prowadzącymi poszukiwacza ku najciekawszym lokalnym
atrakcjom. Wskazówki mogą pojawiać się na ekranie smartfona (dzięki
darmowej aplikacji mobilnej „Skarby
Górali” do pobrania z Google Play lub
App Store) lub odczytywać je można z
ulotek dostępnych w punktach informacyjnych lub wydrukowanych z internetu. Atrakcje te zostały z wielką pieczołowitością wyłuskane oraz opisane
przez zespół składający się z doświadczonych autorów questów oraz przedstawicieli gminnych instytucji kultury
i organizacji pozarządowych. Zwiedzanie Małopolski z questami przypomina
więc wędrówkę z osobistym przewod-

nikiem. Zwieńczeniem każdej wyprawy
jest skarb, przynoszący niemałą satysfakcję odkrywcy.
„Udostępniliśmy właśnie pierwsze
7 questów poświęconych góralskim
skarbom ukrytym w Krościenku, Lipnicy Wielkiej, Łapszach Niżnych, Łącku,
Orawce, Piwnicznej-Zdroju oraz Tokarni” - wylicza Krzysztof Florys, specjalista ds. questów, angażujący lokalne społeczności do prac nad questami.
„Dzięki udziałowi pasjonatów historii z tych terenów mamy pewność, że
przygotowane questy są autentyczne i
rzeczywiście pokazują to, co na danym
terenie jest najciekawsze i kulturowo
najcenniejsze”.
Przystępna formuła questów – czyli zgrabnych, rymowanych historii –
spodoba się dorosłym oraz dzieciom.
To więc znakomita okazja, by całe rodziny wyruszyły na poszukiwanie małopolskich skarbów. Efektem będzie
nie tylko zdobyta wiedza o kulturze

Górali Spiskich (Łapsze Niżne), Nadpopradzkich (Piwniczna-Zdrój) czy
Białych (Łącko), ale także wspólnie i
aktywnie spędzony czas.
Wszystkie powstające w ramach
projektu „Skarby górali” są darmowe.
Anna Jarzębska, koordynatorka projektu zapowiada, że kolejne zagadki
będą systematycznie udostępniane.
„Celem naszego projektu jest zwrócenie uwagi na bogactwo góralskiej
kultury. Chcemy pokazać, że z góralami można spotkać się nie tylko na
Podhalu, ale w wielu małopolskich
gminach. I za każdym razem z takiego
spotkania wyniesiemy coś nowego” wyjaśnia.
Wszystkie questy oraz szczegółowe
informacje nt. projektu „Skarby górali”
dostępne są na stronie www.skarbygorali.pl. A kto zagustuje w questach,
może je odnaleźć również w innych
częściach Polski – pomoże w tym ogólnopolski portal www.questy.com.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach RPO WM 2014-202.
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Gminny Dzień Dziecka

B

lisko 300 dzieci z gminy Łącko bawiło się w trakcie swojego
święta w Amfiteatrze na Jeżowej. Na najmłodszych mieszkańców
naszej społeczności czekało mnóstwo
atrakcji.
Na początek życzenia wszystkim
dzieciom złożył Jan Dziedzina Wójt
Gminy Łącko. A potem nadszedł czas
wspaniałej zabawy, przy muzyce i piosenkach, które dzieci doskonale znały.
Nie zabrakło różnorakich konkursów
z nagrodami dla najlepszych.
Dopisywała piękna pogoda i doskonałe humory. Do zabaw prowadziły
dzieci przesympatyczne Panie Klaun.
Dodatkowymi atrakcjami były dmuchany zamek dla najmłodszych, wodne
tatuaże, malowanie twarzy i kolorowanie włosów.
Wszystkim Dzieciom życzymy, aby
były szczęśliwe, zadowolone i kochane.  
Impreza została zorganizowana
przez Stowarzyszenie Amatorski Ruch
Artystyczny Ziemi Łąckiej i Gminny
Ośrodek Kultury w Łącku, przy wsparciu finansowym Gminy Łącko.
(b.g.)

Zakończenie roku w Ognisku Muzycznym w Łącku

W

dniu 19 czerwca w Remizie OSP w Łącku odbyło się
uroczyste zakończenie roku
w Ognisku Muzycznym w Łącku. Placówka ta funkcjonuje na naszym terenie już od 59 lat i u najmłodszych
mieszkańców gminy Łącko rozbudza
zamiłowanie do muzyki.
W roku szkolnym 2017/2018 naukę
w Ognisku Muzycznym ukończyło 72
dzieci. Wśród nich aż 17 uzyskało dwie
lub więcej oceny celujące na świadectwie. A są to: Maria Gorczowska, Jan
Kramarczyk, Filip Pamuła, Mateusz
Gorczowski, Martyna Potoniec, Emilia Hejmej, Andrzej Gawełek, Gabriela
Chrobak, Karolina Biel, Gabriela Kaniewska, Zofia Zasadnia, Wojciech Zasadni, Jakub Kaim, Natalia Postrożny,
Klaudia Jawor, Piotr Ciapała i Alicja
Kotas. Uczniowie ci otrzymali nagrody
ufundowane przez GOK z rąk Wójta
Gminy Łącko Jana Dziedziny i dyrektora placówki Józefa Strączka.
Dodatkowo
siedmioro
dzieci,
wytypowanych przez instruktorów,
otrzymało nagrody za bardzo dobre
wyniki w grze na instrumencie, tj. za
jedną ocenę celującą. Nagrody te zostały ufundowane zostały przez WójGazeta Samorządowa Gminy Łącko

ta Gminy Łącko, a otrzymali je: Julia
Kurpisz, Szymon Wąchała, Bartłomiej
Pogwizd, Anna Janczura, Nicola Jeleń,
Klaudia Rams, Julia Konopka.
Po wręczeniu nagród odbył się koncert uczniów. Usłyszeć można było

piosenki dla dzieci takie jak np. My jesteśmy krasnoludki, czy też Mam chusteczkę haftowaną, ale również utwory
muzyki ludowej i rozrywkowej. Występy były oklaskiwane przez licznie zgromadzonych rodziców i najbliższych
młodych wykonawców.
Uroczyste zakończenie roku podsumowała wspólna fotografia.
(b.g.)
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WAKACJE – ZNÓW BĘDĄ WAKACJE

S

kończył się rok szkolny i rozpoczęły się kolejne wakacje, na które
z utęsknieniem czekali uczniowie,  
jak również nauczyciele. W różny sposób będą je spędzać tak jedni jak i drudzy, a pierwszym zwiastunem wypoczynku, podróżowania oraz wakacyjnej
przygody są zielone szkoły, w których
uczestniczy młodzież pomimo tego, że
rok szkolny jeszcze trwa.
Mówiąc o wakacjach nie sposób
nie sięgnąć pamięcią do wspomnień
i przywołać te sprzed wielu lat – od
dzieciństwa i okresu nauki w szkole
podstawowej, a potem średniej. Pamiętam niesamowicie podniosłe i bardzo
uroczyste zakończenia roku szkolnego
w naszej podstawówce. Jako, że przez
baaaaardzo długi okres czasu w szkole nie było hali sportowej, tak więc
wszyscy uczniowie w ten ostatni dzień
zbierali się na placu szkolnym, ustawieni poszczególnymi klasami tworząc
czworobok ze swoimi nauczycielami,
wychowawcami, a program artystyczny
przygotowywali uczniowie klasy ósmej,
którzy opuszczali progi łąckiej szkoły.
Każdą uroczystość szkolną jak również
poniedziałkowe apele rozpoczynano
hymnem szkolnym, którego autorami
byli niezapomniani wspaniali łąckowianie, a mianowicie pan Stanisław
Wąchała, który napisał słowa oraz pan
Stefan Franczyk twórca muzyki. Po odśpiewaniu hymnu głos zabierał dyrektor
szkoły, a następnie wspomniani ósmoklasiści. Tu w mojej pamięci pozostał
obraz szczególny, a mianowicie podczas
jednego z takich zakończeń dziewczęta
z ósmej klasy śpiewały piosenkę, której
słowa ułożyły same do popularnej wówczas melodii AKROPOLIS, a że słowa
były bardzo ładne spowodowały takie
wzruszenie, iż prawie wszystkie rozpłakały się i to tak bardzo, że nie mogły tej
piosenki dokończyć. Piszę to po to, aby
uświadomić czym wówczas była szkoła.
Osiem lat nauki powodowało powstawanie więzi, młodzież poznawała się
bardzo dobrze, integrowała się używając popularnego dzisiaj zwrotu, zawiązywały się przyjaźnie, a słowa śpiewanej
przez wspomniane wcześniej dziewczęta piosenki ,, …przez osiem lat byliśmy
tu, to długi czas” dokładnie oddają sens
i treść „tamtych lat, tamtej podstawówki”. I choć czasy były bardzo trudne, to
powszechny był szacunek uczniów do
nauczycieli oraz osób starszych, a szkoła była drugim domem wśród sadów naszych pól o czym mówią słowa hymnu,
oczywiście przygrywała kapela i śpiewał
chór szkolny prowadzone przez wspomnianego Pana Franczyka i tu znów
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pamiętne słowa piosenki powstałej na
takie właśnie okazje:
Najdrożsi wychowawcy za pracę
trud w podzięce
Przyjmijcie te życzenia co ślemy
w tej piosence
Niech zdrowie wasze służy wam
długie, długie lata
A szczęście w sercach waszych niechaj wianuszek splata.
Po części oficjalnej wychowawcy
wraz ze swoimi uczniami udawali się
do wyznaczonych sal lekcyjnych, gdzie
następowało rozdanie świadectw oraz
nagród dla najlepszych uczniów, po
czym młodzież udawała się do sal katechetycznych, które wtedy mieściły się
w domu parafialnym i tam z kolei odbywało się wręczanie świadectw z nauki religii.
Wakacje przeważnie spędzaliśmy
w domu lub ewentualnie na koloniach
czy obozach harcerskich. Oczywiście jak
już pisałem wcześniej, w moim otoczeniu i środowisku podczas wakacji każdy
na swój sposób próbował zarobić parę
groszy wykonując prace na miarę swoich
możliwości, a przeważnie były to prace
polowe. Zaraz na początku wakacji było
obieranie porzeczek, agrestu i prawie
równocześnie sianokosy, które to prace stosunkowo nie ciężkie były w miarę
atrakcyjne, gdyż oprócz tego, że można
było trochę zarobić to zapewnione było
wyżywienie, przy pięknej pogodzie wspaniała opalenizna i oczywiście masa śmiechu bo zróżnicowana wiekowo grupa
osób, a to śpiewała, a to opowiadała dowcipy, robiła psikusy polegające np. na
chwytaniu świerszczy i wrzucaniu dziewczętom za kołnierz, natomiast starsi
oczywiście mieli bardziej wyrafinowane
sposoby działania polegające np. na tym,
że pewnego razu kiedy podczas zwózki
siana jeden z woźniców czekając na załadunek siana ucinał sobie pogawędkę
z księdzem proboszczem Pawłem Tyrawskim, który przywiózł właśnie oranżadę
i drożdżówki pracującym, to w tym czasie jeden ze starszych podbiegł do jego
wozu nałożył na patyk trochę smaru z osi
i wysmarował rękojeść bata, a kiedy po
skończonej rozmowie ów wziął bat do
ręki całość ryknęła śmiechem natomiast
ofiara owego działania starszy pan znający się doskonale na żartach uśmiechnął
się tylko figlarnie nie pokazując zdenerwowania. Podczas załadunku dopytał
dyskretnie którąś z zagrabujących za
wozem dziewcząt o delikwenta, który to
zrobił i kiedy przyjechał kolejny raz przywiózł ze sobą wcześniej przygotowaną
miksturę powstałą z połączenia smaru
i sadzy, i do spółki z kilkoma rosłymi

chłopakami wysmarowali figlarzowi całą
twarz co spowodowało niesamowitą porcję śmiechu spotęgowaną tym bardziej,
że chłopak miał bujną czarną czuprynę.
Nie do pomyślenia było, aby tak jak
dzisiaj rosły poziomki nie zbierane przez
nikogo. Kiedy nie było pracy zarobkowej
całymi grupami chodziliśmy do lasu na
poziomki, przy zbieraniu których nie obyło się bez rywalizacji kto więcej nazbiera
lub kto znajdzie bardziej dorodną, to
samo dotyczyło zbierania grzybów, malin borówek. Generalnie czas na wypoczynek wakacyjny przeplatany był bądź
to pracą zarobkową, bądź pomocą rodzicom i gdy już były spełnione wszystkie
wymogi związane z obowiązkami, wtedy
można było myśleć o zabawie. W szeroko pojętym otoczeniu model rodziny
przedstawiał się w ten sposób, że rodzina
przeważnie wielodzietna, wielopokoleniowa mieszkająca razem utrzymywała
się bądź to z gospodarstwa, na którym
wszyscy pracowali łącznie z dziadkami,
którzy w miarę możliwości fizycznych
pomagali w pracach lub któreś z rodziców pracowało zawodowo. Jest sprawą
oczywistą, że każdy miał swoje obowiązki, a opieka starszego rodzeństwa nad
młodszym była powszechna co było bardzo ale to bardzo pozytywnym aspektem
gdyż uczyło miłości, odpowiedzialności
za drugiego człowieka, było znakomitym wstępem i praktyką przed wejściem
w dorosłe życie.
Upływający czas zmienił praktycznie
wszystko i spowodował, że również wakacje wyglądają zgoła inaczej niż te, które
pamiętam i dotyczy to dokładnie wszystkiego począwszy od najpopularniejszej
zabawy czyli gry w piłkę nożną po wyjazdy na wczasy krajowe czy zagraniczne,
o których w latach swojego dzieciństwa
słyszałem tylko z opowiadań. Istniejąca
infrastruktura – Orliki, ścieżki spacerowo-rowerowe, możliwości uprawiania
sportów czy szeroko pojęta rekreacja nie
tylko na terenie Gminy, bliskość pływalni, różnego rodzaju parków wodnych czy
kąpielisk termalnych, które są na przysłowiowe wyciągnięcie ręki sprawiają,
że trudno o jakiekolwiek porównanie.
Gdy cofniemy się do wspomnianych lat
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia to
widać przepaść.
Obecnie prawie przy każdej szkole w naszej Gminie znajduje się boisko
sportowe lub boiska do gry nie tylko
w piłkę nożną, istnieją szkolne hale
sportowe no i oczywiście łącka Hala
Sportowa, która służy już dobrych parę
lat, a wówczas był tylko stadion GLKS
Zyndram Łącko oraz szkolne klepisko
zwane boiskiem szkolnym. Pomimo
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tego wakacje były zawsze cudowne oraz
niezapomniane, a wspomniane wcześniej umiejętności radzenia sobie w życiu od najmłodszych lat powodowały, że
pomysłów na zabawę nigdy nie brakło
i jeśli tylko pojawiał się ktoś z piłką do
gry przeważnie z gumy, gdyż skórzane
piłki były bardzo drogie, natychmiast
kompletowano drużyny trzy- czterolub więcej osobowe, wbijano patyki,
które spełniały rolę bramek i grano na
pastwiskach, łąkach a nawet na leśnych
polanach i tu wspomnienie mini boiska
sportowego z prawdziwymi drewnianymi bramkami usytuowanego na Górze
Jeżowa nieopodal obecnie stojącego
przekaźnika, gdzie rozgrywaliśmy niesamowite mecze w leśnej wspaniale
pachnącej scenerii, gdzie linie sypane
były trocinami spod pił tarczowych,
pierwsze prawdziwe stroje sportowe i buty trampko-korki przywożone
z Czechosłowacji. Dzisiaj udajemy się
do sklepu sportowego lub zamawiamy
za pomocą internetu praktycznie sprzęt
z najwyższej półki, a dotyczy to każdego
rodzaju sprzętu sportowego. Z nostalgią i uśmiechem wspominam też różnego rodzaju przepisy sportowe wtedy
panujące ustalane przed rozpoczęciem
gry i tu przykład taki oto: kiedy drużyny
były dwu- lub trzyosobowe obowiązywała zasada, że po nastrzeleniu trzech
rzutów rożnych, których nie wykonywano ze względu na małą ilość zawodników przeciwnik miał rzut karny, kiedy
jedna drużyna miała przewagę jednego
zawodnika, gdyż akurat nie było tylu
chętnych wtedy był tzw. lotny bramkarz,
który mógł strzelać gole i grać w polu.
Wakacje to nie tylko piłka nożna, ale
cała masa przeróżnych zabaw wymyślanych na poczekaniu i tu wspominam
popularną grę, której zasady połączone
były trochę z piłką nożną bo były bramki ok. 7 m szerokości i dwóch przeciwników. Ustawieni naprzeciw siebie w odległości ok. 10, 15m w rękach trzymali
deski ok. 1,5 m długości, zaopatrzone
w uchwyty do trzymania. Gra polegała
na tym, że zamiast piłki było bakelitowe dosyć ciężkie kółko od zużytego
wózka dziecięcego z grubą oponą i tym
kółkiem rzucało się na bramkę prze-

ciwnika, który bronił przy użyciu wspomnianej deski, a że chętne do gry były
również dziewczyny, to któregoś dnia
taka gra zakończyła się wizytą w szpitalu i założeniem pięciu szwów na głowie
jednej z uczestniczek. Zażywanie kąpieli
to oczywiście wszystkie rzeki płynące
po naszym terenie łącznie z Dunajcem,
a podstawową czynnością, aby można
się było pokąpać było zbudowanie tzw.
,,boni” czyli spiętrzenie wody tak, aby
powstał zbiornik i w zależności od tego
ile osób było zaangażowanych w budowę oraz jakiego użyto materiału taka
była głębokość i ogólne gabaryty powstałego kąpieliska. Bardzo pożądanym, ale trudno dostępnym sprzętem
do pływania była stara dętka tylnego
koła ciągnika, która odpowiednio napompowana tworzyła wspaniały środek
do poruszania się po wodzie, a w późniejszym okresie pojawiły się materace
i inne pompowane akcesoria do pływania. Niestety taki sposób korzystania
z kąpielisk pochłonął kilka ofiar i praktycznie nie było wakacji aby ktoś nie
utonął – przeważnie w Dunajcu.
Osobiście bardzo miło wspominam
wakacyjne wyjścia z mamą na jarmark,
na którym sprzedawaliśmy skóry królicze, a zarobione kilka złotych wydawałem na gumy do żucia Donald, lub gdy
dysponowałem większą gotówką zarobioną wcześniej to mogłem pokusić
się o zakup jakiegoś ciucha, typu Jeans
Club czy Lee ale były to wszystko tzw.
podróby ponieważ prawdziwą markową odzież czy inne produkty wówczas
można było kupić tylko za dolary w specjalnych sklepach Pewex. Wakacje to
również okres obowiązkowego czytania
lektur, które były przewidziane w następnym roku szkolnym i może nie czytało się wszystkich to jednak znaczną
część no i oczywiście inne książki w zależności od zainteresowań, a z tego co
pamiętam wśród moich rówieśników
był bardzo mały odsetek tych, którzy
nie czytali wcale. Dużym zainteresowaniem cieszyły się filmy wyświetlane
w sali GOK w Łącku jak również dyskoteki bądź to we wspomnianej sali bądź
te najwspanialsze, niezapomniane
najbardziej klimatyczne czyli pod go-

łym niebem w Amfiteatrze na Jeżowej.
Wówczas nie było tak wysoko rozwiniętej elektroniki jak dzisiaj, że praktycznie każdy człowiek może mieć dowolny sprzęt do odtwarzania, słuchania
oglądania itp. Wówczas dobrej jakości
magnetofon szpulowy przewyższał niejednokrotnie wartość krowy, bo tak
wtedy można było najprościej przeliczyć i porównać ceny toteż bardzo wolno wkraczały pod strzechy telewizory
oczywiście najpierw tylko do odbioru
w kolorze czarno białym, radioodbiorniki były bardziej rozpowszechnione,
natomiast magnetofony były raczej
rzadkością. Dyskoteka była miejscem
przede wszystkim tańca i zabawy, ale
tez wspólnych spotkań, zawiązywania
przyjaźni z rówieśnikami z innych regionów Polski spędzających u nas wakacje, rozkwitu pierwszych miłości itd.
ale była przede wszystkim miejscem
gdzie można było usłyszeć najpiękniejsze przeboje te, które były na topie no
i oczywiście tańczyć przy nich.
Kiedy wspominam tamte lata gdy
na samą myśl, że zagrają kawałki Drupiego, Boney M, Anny Jantar, Niemena
czy wielu innych popularnych wówczas
wykonawców już serce szybciej biło,
a gdy jeszcze udało się zamówić ten jedyny ukochany utwór dla swojej partnerki oczywiście zapowiedziany przez
prowadzącego to po prostu była pełnia szczęścia. Podsumowując te wspomnienia o wakacjach tych sprzed lat
nasuwa się jedno stwierdzenie, a mianowicie, że było cudownie pomimo
tego, że świat wyglądał zgoła inaczej,
że na dzieciach spoczywało masę obowiązków, że zasób sprzętów czy miejsc
do zabaw był bardzo ubogi w porównaniu do współczesnego, że ten kolorowy
dzisiejszy świat dziecka praktycznie
nie istniał, to umieliśmy cieszyć się
z rzeczy małych, potrafiliśmy sami organizować sobie zabawy i nie byliśmy
pretensjonalni tak jak to ma miejsce
dzisiaj. Kiedy nadchodził koniec wakacji wszyscy byliśmy trochę smutni, ale
trwało to krótko gdyż szybciutko wpadaliśmy w rytm szkolny i odliczaliśmy
dni do kolejnych wakacji.
Marek Lipień

Gminny Dzień Działacza Kultury w Łącku
30 czerwca w Remizie OSP w Łącku
odbył się Gminny Dzień Działacza Kultury, na którym spotkali się twórcy, poeci, kierownicy i członkowie zespołów,
przedstawiciele stowarzyszeń, sponsorzy, ludzie związani z szeroko pojętą
branżą kulturalną.
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

Była to doskonała okazja, aby podziękować za kolejny rok pracy i działalności w tej dziedzinie, za wszelką
aktywność, włączanie się w organizację
i wspieranie wydarzeń kulturalnych na
terenie Gminy Łącko. Swoje podziękowania przekazali Przewodnicząca Rady

Bernadetta Wąchała-Gawełek, Wójt
Gminy Jan Dziedzina oraz dyrektor
GOK w Łącku Józef Strączek.
Na tym wydarzeniu pojawili się
również goście specjalni - Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska oraz radny
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Sejmiku Stanisław Pasoń, od których
padło również wiele ciepłych słów pod
adresem wszystkich zgromadzonych.
na podsumowanie części oficjalnej
wystąpiła łącka kapela, a „Górale Łąccy” brawurowo odtańczyli zbójnickiego, co zostało nagrodzone gromkimi
owacjami.
W części nieoficjalnej był czas na
swobodne rozmowy, wymianę doświadczeń, ale i poznanie się bliżej.
Wszystkim, którzy działają w obszarze łąckiej kultury serdecznie dziękujemy, bo to właśnie dzięki Wam Ziemia
Łącka jest postrzegana pozytywnie na
arenie całej Małopolski.
(b.g.)
zdj. Tomasz Łakoma

BRAMA BESkiDU

S

towarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu w zakresie działania LeADeR w ramach PROW na
lata 2014-2020 od 2016 roku wdraża Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na
lata 2016-2023, która wytycza szczegółowe cele, wskazujące
główne kierunki rozwoju LGD. Określone przedsięwzięcia
mają przyczynić się do osiągnięcia założonych celów.
W obecnej chwili spośród wszystkich złożonych wniosków o przyznanie pomocy 14 beneficjentów podpisało
umowy o dofinansowanie. Są to osoby/podmioty, których
wnioski zostały wybrane do dofinansowania przez Radę
Stowarzyszenia a następnie przeszły pomyślnie kolejny etap
oceny w Urzędzie Marszałkowskim.
W zakresie podejmowania działalności gospodarczej
można wyszczególnić 4 rodzaje operacji:
• utworzenie nowego przedsiębiorstwa – podpisane 3 umowy;
• utworzenie nowego przedsiębiorstwa o charakterze innowacyjnym –podpisana 1 umowa;
• utworzenie nowego przedsiębiorstwa, w sektorze turystyki i czasu wolnego - podpisana 1 umowa;
• utworzenie nowego przedsiębiorstwa przez osoby z grup
defaworyzowanych –podpisane 2 umowy.
Każdy wnioskodawca, który podpisał umowę w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej otrzymał premię
w wysokości 50 000 zł. Z pewnością jest to duże wsparcie dla
osób, które rozpoczynają swoją działalność i chcą zaistnieć
wśród lokalnej konkurencji.
W zakresie rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa poza
sektorem turystyki i czasu wolnego zostały podpisane
2 umowy, w tym jedna na kwotę dofinansowania 299 998 zł
oraz druga na kwotę 117 000 zł. Pomoc, która została przy-
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Jeżeli jesteś mieszkańcem gminy
Stary Sącz, Łącko lub Podegrodzie?
Jeżeli masz ciekawy pomysł
i jesteś osobą przedsiębiorcza?
Przyjdź do nas!!!
Udzielamy bezpłatnego doradztwa

W najbliższym czasie przewidujemy dotacje
na operacje z zakresu :
- udostępniania dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego
- zakładanie działalności gospodarczej dla
osób z grup defaworyzowanych

Spotkania informacyjno-konsultacyjne
na temat możliwości samozatrudnienia
bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym
w ramach realizowanych projektów
odbędą się we wrześniu bieżącego roku.

Więcej informacji w biurze LGD Brama Beskidu
Mostki 86, 33-340 Stary Sącz
tel. 18 574 66 80
biuro@bramabeskidu.pl
www.bramabeskidu.pl

Materiał opracowany przez: Lokalną Grupę Działania Brama Beskidu.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
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znana dla przedsiębiorców z naszego obszaru przyczyniła się
do powstania nowych miejsc pracy oraz rozwoju gospodarki
na obszarze naszego LSR.
Jeśli chodzi o działania polegające na utworzeniu nowych
lub/i zmodernizowanych obiektów i miejsc infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej zostały zawarte 2 umowy na
łączną kwotę 498 632 zł – w tym Gmina Stary Sącz – Budowa placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Gołkowicach
Dolnych i także Gmina Stary Sącz – budowa kompleksu
turystyczno-rekreacyjnego w Łazach Biegonickich; działania z zakresu utworzenia nowych lub/i zmodernizowanych
obiektów infrastruktury kulturalnej i społecznej - podpisano
2 umowy na łączną kwotę 277 242 zł – w tym Gmina Łącko
– Zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym
w Łącku oraz Gmina Podegrodzie – Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Podegrodzie; działanie z zakresu
udostępniania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
obszaru – 1 umowa na kwotę 99 997 zł- Gmina Podegrodzieoznakowanie nazw przysiółków na terenie Gminy Podegrodzie w miejscowościach: Brzezna, Chochorowice, Długołęka-Świerkla, Gostwica, Juraszowa, Mokra Wieś, Naszacowice,
Olszana, Olszanka, Podegrodzie, Podrzecze, Stadła i Rogi.
Informacje o naborach wniosków docierają do szerokiej
liczby odbiorców, co przekłada się na duże zainteresowanie

potencjalnych wnioskodawców. Zauważamy, iż mieszkańcy
są coraz bardziej aktywni przyczyniając się do rozwoju naszej lokalnej społeczności i wykazując się wieloma ciekawymi pomysłami.
Stowarzyszenie planuje w najbliższym czasie przeprowadzić nabory wniosków w ramach następujących zakresów:
Podejmowanie działalności gospodarczej - premia w wysokości 50 tys. zł. dla osób z grup defaworyzowanych (Wnioskodawcą może być osoba należąca do następujących grup
defaworyzowanych określonych w LSR: osoby długotrwale
bezrobotne, osoby w wieku do 35+, osoby powyżej 50 roku
życia oraz rodziny wielodzietne).
Udostępnianie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru – wsparcie w wysokości 100 tys. zł.
Szczegółowe informacje na temat możliwości samozatrudnienia, bądź objęcia działaniem kwalifikacyjnym
w ramach realizowanych projektów można uzyskać w biurze Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu mieszczącym się
w Mostkach 86 w Starym Sączu, na stronie internetowej:
www.bramabeskidu.pl, na portalu Facebook, na tablicy informacyjnej w Biurze LGD.
Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i doradztwo. Pracownicy Biura udzielają doradztwa potencjalnym beneficjentom w siedzibie biura od poniedziałku do piątku w godz.
8:30-15:30 oraz pod numerem telefonu 18 547 66 80 .

Wycieczka Emerytów

W

dniach 25-26 maja 2018 r.
członkowie Klubu  Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Łącku uczestniczyli w dwudniowej
wycieczce. W programie było zwiedzanie Muzeum Browaru Żywieckiego.
W Koniakowie zobaczyliśmy   największą koronkę świata o objętości
5metrów. Następnie zwiedziliśmy Zamek Prezydencki w Wiśle. W drugim
dniu byliśmy w Pijalni Wód Mineralnych w Ustroniu oraz Muzeum Dworu
Kossaków. Wybraliśmy się również na
Czantorię, gdzie podziwialiśmy  piękny
widok. W drodze powrotnej  zatrzymaliśmy się w Wiśle – w Galerii Adama
Małysza, by obejrzeć wystawę trofeów
zdobytych w różnych konkursach. Byliśmy też na skoczni im. Adama Małysza.
Wycieczka była bardzo udana.
Prócz tego typu wycieczek organizowane są również comiesięczne wyjazdy na
baseny chochołowskie.
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Poznajcie Dzieci Lasu

P

ragniemy zaprezentować szkolne
koło turystyczno   - krajoznawcze
Dzieci Lasu, które działa w Szkole
Podstawowej w Jazowsku od trzech lat
i może poszczycić się niemałymi osiągnięciami.
Koło utworzono z inicjatywy pani
Agnieszki Glapińskiej, z którą współpracę rozpoczęły panie: Teresa Ligas,
Grażyna Grońska, Magdalena Jasiurkowska oraz Stanisława Zaremba i Janina Koza. Członkami koła są uczniowie klas drugich i trzecich Gimnazjum
oraz siódmych Szkoły Podstawowej.
Grupa Dzieci Lasu powstała z miłości do gór, przyrody oraz drugiego człowieka. Naszym celem jest   odkrywanie
uroku okolic Jazowska i nie tylko, toteż
możemy pochwalić się zdobyciem większości pobliskich szczytów. Wydeptaliśmy już niemało szlaków. Nie straszna
nam żadna pora roku. Co więcej, wiemy
na pewno, że o każdej porze roku warto odkrywać rożne oblicza tych samych
miejsc. Zimowe krajobrazy gór przenoszą nas w baśniowy świat i na długo pozostają w pamięci. Schronisko na Prehybie skute lodem i ozłocone promieniami
słońca naprawdę robi wrażenie. Innym
razem toniemy w kolorach rdzawożółtej
jesieni, by za parę miesięcy pełną piersią
połykać zapach siana na skoszonych łąkach. Piękna jest nasza ziemia...
Nasze wyprawy urozmaica opiekunka koła – pani Agnieszka, która
organizuje   zabawy i gry integracyjne
w schroniskach. Śmiechom i żartom
nie ma końca, aż żal wracać.
Od początku istnienia koła współpracujemy z Grupą Rekonstrukcji
Historycznej „Żandarmeria”, którą
reprezentuje pani Natalia Kyrcz. Kilkakrotnie wzięliśmy udział w rajdach
upamiętniających wydarzenia związane z losem Żołnierzy Wyklętych. Wykonując poszczególne zadania podczas
rajdu, mogliśmy poznać fragment bolesnej i długo przemilczanej historii
polskiego narodu. Warto dodać, że
trzykrotnie zajęliśmy pierwsze miejsce
podczas rajdu.
Pewne jest, że młodzież naszej
szkoły posiada przysłowiową ikrę i werwę. Nasze Dzieci  są harde, im się po
prostu CHCE „wstać z kanap i zmieniać
świat”. Mimo że wycieczki odbywają się w dni wolne od nauki, mimo że
nie zawsze aura sprzyja, to uczniowie  
chętnie podejmują trud   i z zapałem
zdobywają kolejne szczyty.
Na koniec parę słów o Absolwentach. To nasze perełki, które od początku istnienia koła wyruszają z nami na
wspólne wędrówki. Choć są już peł-
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noletni i czasem pojawiają się w roli
animatorów, to nadal chętnie wstępują w szeregi Gimnazjum, by z Dziećmi
Lasu przemierzać kolejne trasy. To
najlepszy dowód na to, że góry zbliżają
i łączą ludzi.
Poniżej prezentujemy listę naszych wycieczek:
1. Błyszcz – październik 2015 r.
2. Bucnik – grudzień 2015 r. (spotkanie
w Chacie na Bucniku z konsulem
Węgier)
3. Przysłop – luty 2016 r. (rajd historyczny , współpraca z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Żandarmeria” - I miejsce)
4. Przehyba – kwiecień 2016 r.
5. Cebulówka – maj 2016 r.
6. Szczawnica - Bereśnik - czerwiec
2016 r.
7. Maciejowa ( 2 - dniowy rajd historyczny, współpraca z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Żandarmeria” - I miejsce)
8.Przysłop – luty 2017 ( rajd historyczny , współpraca z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Żandarmeria” - I miejsce)
9. Turbacz - październik 2016 r.
10. Durbaszka – maj 2016 r.
11. Lubań – czerwiec 2017 r.
12. Przehyba – styczeń 2018 r.
13. Runek (bacówka nad Wierchomlą Krynica) – marzec 2018 r.
14. Turbacz – maj 2018 r.
M. J.
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Podsumowanie programu pt. „Bieg po zdrowie”

W

bieżącym roku szkolnym
uczniowie klas czwartych
Szkoły Podstawowej w Jazowsku zostali objęci Programem Antynikotynowej Edukacji Zdrowotnej
„Bieg po zdrowie”.
Program ten pozwolił czwartoklasistom w rzetelny sposób   zgłębić wiedzę na temat problematyki
palenia tytoniu, poza tym, ukazał

korzyści wynikające z niepalenia papierosów. Atrakcyjna forma programu sprzyjała wzmacnianiu poczucia
własnej wartości u uczniów. Czwartoklasiści doskonalili umiejętność
dokonywania świadomych wyborów
oraz wyrażania własnych oczekiwań
i zdań na konkretny temat bez obawy o poczucie odrzucenia ze strony
rówieśników.

Sfinalizowaniem programu był
szkolny konkurs plastyczny „Nie palę,
bo chcę!”. Dzieci, indywidualnie lub
w grupach, przygotowały plakaty o tematyce antynikotynowej. Najciekawsze prace zostały nagrodzone. Fundatorem nagród była Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której serdecznie dziękujemy.
M. J.

VI Gminny Konkurs „Mistrz Matematyki”
Już po raz szósty, 27 kwietnia 2018
roku w Szkole Podstawowej w Kiczni
odbył się Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz Matematyki”
dla uczniów klas III. Zadania matematyczne zostały przygotowane przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej ze
szkoły w Kiczni- Jadwigę Dybiec i Beatę Kucharską.
W konkursie wzięło udział 13
uczniów, wyłonionych wcześniej w szkolnych konkursach, ze wszystkich szkół
Gminy Łącko. Celem konkursu było wyłonienie z pośród młodych talentów matematycznych Mistrza Matematyki.
Konkurs przebiegł zgodnie z regulaminem. Uczniowie rozwiązywali
zadania dostosowane do wiadomości
szkolnych, ale wymagające logicznego myślenia. Mieli do rozwiązania aż
22 zadania w ciągu 60 minut. Pracowali wytrwale. Z wielkim zaangażowaniem i ambicją podchodzili do
zadań, a później z niecierpliwością
oczekiwali ogłoszenia wyników. Poziom wiedzy matematycznej dzieci był bardzo wyrównany, a między
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

zwycięzcami była niewielka różnica
punktów.
Komisja konkursowa w składzie:
• Jadwiga Dybiec – przewodnicząca
(SP Kicznia)
• Anna Majerska – członek (SP Obidza)
• Danuta Kurzeja - członek (SP Zabrzeż)
• Agnieszka Tokarczyk – członek
(ZSP Łącko)
• Beata Kucharska – członek (SP
Kicznia)
Przyznała następujące miejsca:
• I miejsce:– Klara Zielińska
ZSP Kadcza
• II miejsce:– Krzysztof Godoń
ZSP Jazowsko
• III miejsce:- Emilia Baran SP
Zabrzeż
Nagrody uczestnikom konkursu
wręczyła Dyrektor Szkoły pani Danuta Potoniec.
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Wszyscy uczestnicy otrzymali medale, upominki rzeczowe i dyplomy.
Sponsorami konkursu byli:
• Rada Rodziców SP w Kiczni
• Samorząd Uczniowski SP W Kiczni
• Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Łącku
• Firma PHU „Biurowiec” Anna
i Grzegorz Baran - Stary Sącz
Organizatorzy konkursu dziękują
wszystkim nauczycielom za przygotowanie, oraz rozbudzanie zainteresowań uczniów i inspirowanie do zgłębiania wiedzy matematycznej. Wszystkim
uczestnikom VI Gminnego Konkursu Matematycznego „ Mistrz
Matematyki” oraz ich nauczycielom
gratulujemy. Serdeczne podziękowania
składamy również wszystkim sponsorom za wspaniałe nagrody. Zapraszamy na kolejne zmagania za rok.
Tekst i zdjęcia: Jadwiga Dybiec

Niecodzienne spotkanie z książką w tle
17 kwietnia 2018r. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łącku mieliśmy
przyjemność gościć Jadwigę Marzec,
Laureatkę I  nagrody w konkursie
dziennikarskim Magazynu „ Obyczaje”.
Fraszki, bajki i opowiadania dla dzieci
pani Jadwigi wprowadzają niepostrzeżenie czytelnika w niezwykły świat literatury, a przede wszystkim kształtują
wrażliwość estetyczną najmłodszego
pokolenia. Utwory autorki do tej pory

ukazywały się na kartach Almanachów,
a „ Niezwykły tydzień Frani” jest jej debiutem książkowym. Nasz gość przybliżył zebranym - najmłodszym uczniom
naszej szkoły i uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Czarnego Potoku,
historię głównej bohaterki Frani. Niepowtarzalny klimat Święta Dzieci Gór,
Miasteczka Galicyjskiego i inne niezwykłości Sądecczyzny Frania przedstawia swojej przyjaciółce. Zwłaszcza
usytuowanie akcji utworu w Nowym
Sączu oddaje klimat regionu i zachęca
odbiorcę do udziału w tej niezwykłej
„literackiej podróży”.
Niektórzy z uczestników spotkania
zapragnęli mieć na własność debiutancką książkę. Skorzystali z możliwości jej zakupu i otrzymali spersonalizowany autograf autorki.
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Spotkanie stało się interesującym
przeżyciem dla zebranych, a mogło
się odbyć dzięki przychylności p. kierownik Biblioteki Gminnej ,Katarzyny
Gromala, która zaprosiła Jadwigę marzec w progi naszej szkoły – za co serdecznie dziękujemy.
Mamy nadzieję, że zakupione do
biblioteki szkolnej książki naszego gościa będą świetną lekturą na co dzień,
a historia małej dziewczynki dostarczy
wielu wzruszeń.
Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych fascynujących przygód Frani.

16 marca 2018 roku w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Łącku odbyła się druga edycja Konkursu „Mam
Talent”. Osiemnaścioro uczestników
z klasy I-VI  Szkoły Podstawowej prezentowało swoje zdolności, umiejętności i hobby w różnych dziedzinach:
muzycznych, plastycznych, zręcznościowych. Wśród nich zdecydowana
większość to talenty wokalne. Oprócz
śpiewu piosenek mieliśmy okazję posłuchać gry na flecie i skrzypcach. Podziwialiśmy również tancerzy. Z wielkim zaciekawieniem uczniowie oglądali
występ akrobatyczny. Publiczność reagowała bardzo żywiołowo, dopingując
i wspierając wykonawców oklaskami.
Po zakończonych występach widzowie przystąpili do głosowania. Każdy
otrzymał karteczkę - głos, który umieścił w pudełku osoby, której występ
najbardziej go zachwycił.
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Jury po podliczeniu głosów wyłoniło zwycięzców. Laureatem tegorocznego konkursu został Remigiusz Myjak, uczeń klasy II  b, który otrzymał
76 punktów. Drugie miejsce przypadło
Kacprowi Zygadło z 36 punktami, trzecie Emilii Subik z 30 punktami.
Komisja wyróżniła również 3 osoby:
Magdalenę Biel, Artura Ukleję i Oliwię
Udzielę.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi i talentu!
Organizatorzy:
Barbara Duda, Dorota Duda, Dorota Piszczek

Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej
„Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serce mają…”

M

ając w pamięci te słowa niemieckiego poety, 26 kwietnia 2018r., już po raz trzeci
w Szkole Podstawowej w Obidzy został
zorganizowany Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej ‘Let’s Sing in English.
Jak co roku, tak również i tym
razem konkurs adresowany był do
uczniów klas I-III ze szkół gminy Łącko. Jego celem jest m.in. wzmacnianie
motywacji do nauki języka angielskiego, promowanie aktywności twórczej
dzieci oraz integracja uczniów i nauczycieli języka angielskiego, pracujących na terenie naszej gminy.
Swoją obecnością zaszczycili nas
mali artyści:
• Zuzanna Piszczek ze Szkoły Podstawowej w Kadczy, przygotowana
przez p. Karolinę Porębską,
• Wiktoria Iskra z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku, przygotowana przez p. Barbarę Myjak,
• Amelia Janc ze Szkoły Podstawowej w Zabrzeży wraz z p. Małgorzatą Bawełkiewicz,
• Anna Opyd ze Szkoły Podstawowej
w Szczereżu, przygotowana przez
p. Barbarę Myjak,
• Szymon Myjak ze Szkoły Podstawowej w Zagorzynie wraz z nauczycielką p. Joanną Klimczak,
• Przemysław Gromala ze Szkoły
Podstawowej w Kiczni, przygotowany przez p. Karolinę Skut,
• Dominika Owsianka ze Szkoły
Podstawowej w Obidzy, przygotowana przez p. Władysławę Porębę.
Występy solistów oglądała zaciekawiona publiczność, a jeszcze baczniej
przysłuchiwała się im komisja, która
wyłonić miała zwycięzców konkursu,
a w skład której wchodziły:
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•

p. Magdalena Jurek, nauczycielka
języka angielskiego w Zasadnem,
przewodnicząca Jury,
• p. Maria Słowik, Radna Gminy Łącko,
• p. Małgorzata Kozik, Radna Gminy
Łącko,
• p. Aneta Wolańska, kierownik zespołu „Kiyrpecki”.
Corocznie mali wykonawcy zaskakują nas swoimi zdolnościami wokalnymi i językowymi. Trzecia edycja konkursu nie różniła się pod tym
względem od poprzednich. Z radością
i podziwem słuchaliśmy występujących,
którzy zechcieli dla nas zaśpiewać.
W czasie, w którym Jury podejmowało wysiłek nad wyłonieniem zwycięzców, uczestnicy konkursu spędzili
wspólnie czas pod opieką jednej z organizatorek konkursu. Mogli wtedy

poczęstować się smakołykami, przygotowanymi przez Radę Rodziców naszej
szkoły, pograć w gry oraz zająć się układaniem puzzli.
Wszyscy uczniowie, którzy wzięli
udział w konkursie, otrzymali dyplom
i nagrodę rzeczową. Każdy uczestnik
w pełni sobie na nią zasłużył swoim występem. I, chociaż w naszym mniemaniu,
każdy z nich był tutaj zwycięzcą, Jury,
zgodnie z regulaminem, wskazało osoby,
które zdobyły trzy pierwsze miejsca:
• I miejsce – Anna Opyd, SP w Szczereżu
• II  miejsce – Przemysław Gromala,
SP w Kiczni
• III miejsce – Amelia Janc, SP w Zabrzeży
– Wiktoria Iskra, SP w Czarnym
Potoku
Wadomości Łąckie Nr 2/2018

Nagrody wręczyła p. Lucyna Citak – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Gminie Łącko.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy! I, jak zwykle, już teraz zapraszamy na kolejną edycję konkursu.
Organizatorki konkursu:
R. Kołodziej i W. Poręba
Szkoła Podstawowa w Obidzy

Mistrz Ortografii w Szkole Podstawowej
w Szczereżu

O

tytuł ,,Mistrza Ortografii” trzecioklasiści walczyli w Szkole Podstawowej w Szczereżu. Była to już 16
edycja konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową w Szczereżu.
Konkurs był okazją dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej do wykazania się szczególnymi zdolnościami w zakresie poprawnego pisania w języku ojczystym oraz   pomocą
nauczycielom w motywowaniu swoich wychowanków do
uczenia się zasad ortografii i wykorzystania ich w praktyce.
Uczniowie najpierw wzięli udział w szkolnych eliminacjach,
a później przeszli przez zmagania ortograficzne w gminnym
etapie, który był finałem tego konkursu.  
W konkursie wzięło udział 12 uczniów ze  szkół z gminy
Łącko tj. Jazowska, Kadczy, Kiczni, Łącka, Obidzy, Szczereża, Zabrzeży, Czarnego Potoka, Zagorzyna i Zarzecza.  
Komisja składająca się z nauczycieli polonistów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w składzie: przewodnicząca
–  mgr  Maria Gorczowska, członkowie: mgr  Halina Kozik,
mgr Maria Kramarczyk, mgr Danuta Kurzeja, mgr Maria
Pancerz, kierując się kryterium przyjętym w regulaminie
przyznała następujące miejsca:
Mistrzem ortografii został Patryk Szewczyk z Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Łącku. II  miejsce – Justyna
Oleś ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, III miejsce – Klara
Zielińska z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kadczy.
Składamy gorące podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego konkursu, ponieważ bez
nich nie byłoby możliwe zorganizowanie tego przedsięwzięcia. Szczególnie serdecznie dziękujemy sponsorom: 1.Panu
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Wójtowi Janowi Dziedzinie oraz  pani Lucynie Citak Dyrektorowi CUW.   2.Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych   w Łącku. 2. Pani Prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Łąckiej pani Jagodzie Jastrzębskiej.3
Bankowi Spółdzielczemu w Łącku.4. Państwu Elżbiecie
i Stefanowi Sopatom. 5.Alinie i Wojciechowi Czech.                                                                                                                                       
Gorące podziękowania składamy również, paniom, które
przygotowywały swoich uczniów do udziału w konkursie.
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Wycieczka do Krakowa
Dnia 19.04.2018 r grupa 16 uczniów
Szkoły Podstawowej w Zabrzeży z klas
I-III, uczestników projektu „Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach
podstawowych powiatu nowosądeckiego” udała się na długo oczekiwaną
wycieczkę do Centrum Nauki i Zabawy
Klockoland w Krakowie.
Pobyt był bardzo atrakcyjny,
uczniowie pod okiem specjalistów, animatorów korzystali z trzech stref: interaktywnej, kreatywnej i warsztatowej.
Mieli możliwość sterowania robotami z klocków Lego, korzystali z kreatywnej strefy budowania, mogli projektować i budować roboty własnego
pomysłu. Możliwość badania i sterowania Lego robotami zachwyciła zarówno uczniów jak i ich opiekunów,
każdy znalazł coś dla siebie i mógł poddać się fantastycznej zabawie.
Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Rynku Głównego,
Kościoła Mariackiego i Sukiennic,
gdzie oczywiście nie obyło się bez dokonania pamiątkowych zakupów. Na
koniec naszej wyprawy udaliśmy się
na obiad do Mc Donald’s, po którym
w miłej i sympatycznej atmosferze,
zmęczeni atrakcjami dnia udaliśmy
się w drogę powrotną do domu. Mimo
wielkiego zmęczenia dobry humor do
końca nas nie opuszczał.
Jolanta Jóźwik

Drodzy Czytelnicy!
W cyklu „Szkoła wokół nas” publikujemy artykuły autorstwa nauczycieli i uczniów Zespołu
Szkół im. św. Kingi w Łącku. W obecnym numerze informujemy o prowadzonych w mijającym roku
szkolnym zajęciach „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”, prezentujemy relację ze zorganizowanego przez
uczniów koncertu charytatywnego, a także chwalimy się swoimi sukcesam
Zespól Szkół im. św. Kingi w „Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej”

W
powszechnym
mniemaniu
słowo chmura oznacza obserwowane w atmosferze skupisko kropelek
wody lub kryształków lodu, względnie
mieszaninę jednych i drugich. Tymczasem w świecie zaawansowanych
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technologii informacyjnych pojecie
„chmura”  przestało być czymś namacalnym i jednoznacznym. Najczęściej
taką chmurę postrzega się jako   rozległą sieć serwerów znajdujących się
w różnych miejscach na świecie połączonych ze sobą   i działających   jak
jeden ekosystem. Zamiast korzystać
z danych i plików na jednym komputerze lokalnym, można uzyskiwać dostęp do wielu informacji z dowolnego
urządzenia połączonego z Internetem
— informacje te są dostępne w dowolnym miejscu i czasie. Zatem chmura
to jeden z trendów, który rozwija się
najdynamiczniej w świecie szeroko
pojmowanego IT.

Zupełnie naturalnie, chociaż  z inicjatywy powiatu nowosądeckiego, do
pewnej chmury   dołączyła w mijającym  roku i nasza szkoła świętej Kingi.  
80 uczniów technikum i 8 nauczycieli
uczestniczyło w projekcie pt.   „Małopolska Chmura Edukacyjna”.   Była to  
innowacyjna propozycja zajęć lekcyjnych prowadzonych przez wiodące krakowskie   uczelnie wyższe przy wykorzystaniu technologii informacyjnych
i telekomunikacyjnych.
Dzięki wytypowaniu właśnie naszej
szkoły do udziału w projekcie znaleźliśmy się w gronie prestiżowych  szkół
Sądecczyzny, które mogły korzystać
z takiej możliwości. Na początek wyWadomości Łąckie Nr 2/2018

posażono dwie sale lekcyjne w odpowiedni sprzęt umożliwiający sprawne
prowadzenie wideokonferencji. Kamery, mikrofony, duże ekrany   i szybkie
łączenie się z innymi szkołami w celu
przetestowania urządzeń było zaskoczeniem dla wielu uczniów. „Widzą
nas. Pomachajmy do nich. Czemu kamera śledzi właśnie mnie? Możemy pogadać?” – takie były pierwsze wrażenia
ciekawskich zanim zaczęły się „zajęcia
w chmurze”.
Do udziału w  lekcjach, prowadzonych przez pracowników naukowych
uczelni wyższych,   wytypowano II i III 
klasy technikum.  Uczniowie odbyli ponad 150 godzin zajęć zarówno z przedmiotów ogólnych, jak i zawodowych,
ujętych w   kilku obszarach tematycznych. I  tak - technik żywienia i usług
gastronomicznych brał udział w zajęciach biologii prowadzonych przez
Uniwersytet Jagielloński i zajęciach
z działu „żywność”   realizowanych
przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja. Technik ekonomista mógł
poszerzyć swoje umiejętności z zakresu
języka angielskiego w biznesie   oraz
matematyki, uczestnicząc w lekcjach
prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN   i Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie. Technik
budownictwa z kolei zdobywał  wiedzę  
zawodową oraz z zakresu przedsiębiorczości  dzięki Politechnice Krakowskiej
im. Tadeusza Kościuszki i Uniwersytetowi Ekonomicznemu. Zajęcia z każdego działu dwukrotnie odbywały się
w formie wyjazdowej w salach i laboratoriach uniwersyteckich. Uczestnicy projektu   mogli poczuć atmosferę  
uczelni i wyobrazić sobie siebie w roli
studenta. Żeby tego doświadczyć,
trzeba było ponieść trochę trudu, czyli wstać co najmniej o 4:00 i dojechać
na 7:15 do Krakowa. Po drodze Beskid
Wyspowy rzeczywiście tonął w „chmurach”.
Większość zrealizowanych tematów
zawierała ćwiczenia praktyczne, ciekawe prezentacje multimedialne, badania, obserwacje, zadania problemowe,
co znacznie pomagało w przyswojeniu
nieraz trudnych umiejętności. Technicy żywienia i usług gastronomicznych
w ramach „chmurowej” biologii i zajęć z obszaru żywność na naturalnych
okazach poznawali budowę serca, nerki, płuca, śledzili hodowle pierwotniaków, dokonywali sekcji bezkręgowców,
barwili preparaty tkankowe, izolowali
DNA metodą kuchenną, obliczali wydatki energetyczne, przyglądali się pracy sommeliera. Niekiedy nie brakowało
mocnych wrażeń, na szczęście wszystko robiliśmy w rękawiczkach i … w dobrym towarzystwie  razem ze szkołami
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

z Bochni, Tarnowa, Chrzanowa,   Krakowa i Nowego Sącza.
Podczas zajęć wyjazdowych na  Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego po   pasjonujących zajęciach z nożem w ręce i nerką
na stole,   mieliśmy okazję   zwiedzić  
powstającą   wystawę antropologiczną
pełną ciekawych eksponatów zgromadzonych w muzeum   uniwersyteckim.
Z kolei na Wydziale  Technologii Żywności w Akademii Rolniczej  mogliśmy
zapoznać się z pracą laboratoriów tego
wydziału.
Zajęcia „chmurowe” dla technika
ekonomisty  miały charakter gier rywalizacyjnych tzw.: „GRYWALIZACJI”,
podczas których uczniowie   zbierali
punkty za rozwiązane zadania (czyli
za wiedzę,  współpracę w grupie i kreatywność)  rywalizując z uczniami z innych szkół. Okazało się, że nie musimy
mieć kompleksów – rywalizację w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych z zastosowaniem matematyki wygrała nasza szkoła.
Należy zaznaczyć, iż w ramach  projektu, przyszli ekonomiści przez cały
rok podnosili kompetencje językowe
z zakresu języka angielskiego w biznesie. Tematyka zajęć oraz trudność zadań wykraczały niejednokrotnie poza
program nauczania w szkole średniej.
Nieraz było naprawdę trudno, niemniej
jednak uczniowie jednomyślnie uznali
udział w projekcie za niepowtarzalne
doświadczenie. Zdobyli nie tylko nową
wiedzę językową, ale również mogą pochwalić się umiejętnością swobodnego
poruszania się po obszarze z zakresu
technologii informacji komunikacyjnej: pracą na dysku Google, obsługą
aplikacji typu mindmap czy Padlet.
Lekcje on-line dla technika budownictwa miały formę wykładów
prowadzonych przez kadrę naukową
Wydziału Budownictwa Lądowego
Politechniki Krakowskiej. Tematyka
znacznie wykraczała poza program
szkolny, np. uczniowie mogli zapoznać
się zasadami badania konstrukcji na
betonowych elementach. Ponadto młodzież poszerzyła wiedzę i umiejętności
z zakresu przedsiębiorczości, uczyła się
argumentowania, przekonywania, tworzenia koncepcji współpracy w grupie,
czyli sprawności uniwersalnych w różnych obszarach życia.
Czy warto było znaleźć się w „„Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej”? Czy
poniesione przez młodzież trudy przyniosą   oczekiwane korzyści?   Młodzi
ludzie nie mają wątpliwości, że tak.
Nawet gdy umknie wiedza przekazana
przez wykładowców, pozostanie świadomość konieczności komunikowania
się i funkcjonowania w społeczeństwie

informacyjnym, umiejętność współpracy przy użyciu  nowoczesnych technologii, odwaga dotycząca wyboru kierunku studiów lub miejsca pracy.
					
Lucyna Prostko
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„Dla Wiktora” – Koncert Charytatywny na Jeżowej
22.04.2018
„Tak tego nie zostawię, muszę jakoś
pomóc…” – powiedziała do siebie Madzia Biel z IID, kiedy w poniedziałkowy
wieczór (16 kwietnia) dowiedziała się
o pożarze domu klasowego kolegi Wiktora. W nocy wymyśliła plan charytatywnego koncertu w amfiteatrze na Jeżowej, a rano – wspólnie z przyjaciółką
Ewą Duszyńską – z zapałem zaczęła go
realizować.
Kiedy o swoim pomyśle dziewczyny
poinformowały pana dyrektora Wiesława Prostko, podobno „był w szoku”…
Wiedział o tym, co się stało, spodziewał się zbiórki pieniędzy w szkole, ale
koncert, z takim rozmachem?! Madzia
i Ewa były jednak uparte i do swojego
„szalonego” planu przekonały nie tylko
dyrektora, ale także Wójta Gminy Łącko pana Jana Dziedzinę, od którego –
oprócz zgody – otrzymały książki i inne
przedmioty na loterię fantową. Duże
wsparcie dziewczyny uzyskały także od  
pani wicedyrektor Bożeny Lesiak.
Z dnia na dzień plan koncertu coraz bardziej się rozrastał. Madzia i Ewa
odwiedziły około trzydziestu różnorodnych firm (restauracji, sklepów, zakładów kosmetycznych i fryzjerskich),
prosząc o wsparcie. Większość osób,
z którymi dziewczyny rozmawiały, była
pod wrażeniem ich odwagi, zaangażowania, zapału i z radością ofiarowała
pomoc. Oprócz środków pieniężnych
uczennice otrzymały różnorodne towary, a także bony na zakupy, usługi
fryzjerskie, obiady, romantyczne kolacje… Informacja o koncercie dotarła
także poza granice łąckiej gminy. Do
szkoły przyjechało troje młodych ludzi
Nowego Sącza z kartonem pluszaków…
Wszystkie dary  zostały przekazane na
licytację i loterię fantową.
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Wiele osób ofiarowało też pomoc
przy organizacji imprezy.   Dzięki jednej z koleżanek Madzi – Natalii Gonciarz – w niedzielne popołudnie obok
łąckiej hali sportowej stanęło około
czterdziestu pięknych, starych samochodów. Można było je obejrzeć, usiąść
w nich, zrobić sobie zdjęcie. Niektórymi ( np. garbusem czy małym fiatem
w morskim kolorze) można się było
także przejechać. „Wrażenie niesamowite!” – entuzjastycznie zapewniała
Ola Hebda z klasy IIIC, która wylicytowała dziesięciominutowy „rajd” cadillakiem. O charytatywnym celu koncertu dowiedział się także pewien pan
z Brzyny i niespodziewanie pojawił się
na Jeżowej z watą cukrową oraz dmuchaną zjeżdżalnią… Sam oczywiście nic
nie zarobił, przyjechał, by wesprzeć…
W niedzielnym koncercie wzięli także udział przedstawiciele Hufca
Pracy w Starym Sączu, którego uczestniczkami są nasze fantastyczne dziewczyny. Wychowawcy pracujący w starosądeckiej jednostce wsparli loterię
fantową – ofiarując  książki i obrazy –
oraz pomagali przy organizacji imprezy. Jedna z dziewczyn ozdabiała twarze
dzieci zabawnymi malunkami; swoje
umiejętności pokazał też duet taneczny. Uczestnicy hufca (w tym Madzia
i Ewa) zaprezentowali również wzruszającą scenkę pantomimiczną ukazującą odwieczną walkę dobra ze złem.
Pantomima zwracała uwagę na zagrożenia współczesnej młodzieży i wskazywała, że prawdziwego wsparcia nie
należy szukać u fałszywych przyjaciół,
tylko w Bogu, który zawsze „gra fair”.
Przy organizacji koncertu bardzo
pomocni okazali się   uczniowie naszej
szkoły. Jedni ofiarowali swój czas i pracę, inni – czas i talent. Na szczególne
wyróżnienie zasługują klasowe koleżanki i koledzy Madzi, Ewy i Wiktora
(Madzia Kępiak, Martyna Jamińska,
Grzesiek Linder, Przemek Chlipała,
Wiktor Mastalerz, Sylwia Jawor, Monika Biel i Sebastian Czop). To oni pomagali przy organizacji, częstowali przybyłych przygotowanymi potrawami,
prowadzili loterię fantową… Wsparcia
udzielili także przedstawiciele innych
klas – IIC, IA, a zwłaszcza IC (Kasia
Więcławek, Krysia Biel i Dominka
Tokarz). To właśnie dziewczyny z IC
– razem ze swoimi mamami – upiekły ciasto i zrobiły sałatki. Uczennice
IIC – pod kierunkiem pani Michaliny
Grońskiej - Owsianki   – przygotowały
natomiast smakowity bigos. Wszystkie

wymienione produkty, a także kawę
i herbatę, można było kupić za przysłowiową złotówkę.
Wśród muzycznych uczestników
koncertu (Wiktoria Krzyśko, Zosia
Kałużny, kapela „Pogwizdani”, zespół
„Bystrzy”) znalazły się także nasze
szkolne artystki – laureatki niedawnych konkursów wokalnych i poezji
śpiewanej – Ania Czech i Ewelina Syjud z klasy III C. Dziewczynom (podobnie jak na konkursie) akompaniował
Dawid Błachut (IVB). Inni przedstawiciele klasy Dawida – Edyta Kulig i Janek Rusnarczyk w niedzielne popołudnie z zaangażowaniem pełnili funkcję
konferansjerów.
Na tej niezwykłej imprezie charytatywnej licznie obecni byli także nauczyciele naszej szkoły, na czele z dyrektorem panem Wiesławem Prostko.
Niektórzy z pedagogów przybyli nawet
ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi.
Służyli radą i pomocą młodzieży, brali
udział w loterii fantowej…
Wszystkim mieszkańcom Łącka
i okolic, którzy w niedzielne popołudnie przyszli do amfiteatru na Jeżowej
i swoimi datkami wsparli uczniowską
inicjatywę, bardzo serdecznie dziękujemy. Ludzi było naprawdę dużo – kiedy
jedni odchodzili, przychodzili następni.
Jak widać, wciąż nie brakuje wśród nas
osób z otwartymi sercami(!) Dziękujemy też Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Łącku za zorganizowanie nagłośnienia oraz członkom Ochotniczej Straży
Pożarnej. Strażacy (wśród których byli
także nasi uczniowie) nie tylko dbali
o porządek w czasie imprezy, ale także
z dumą prezentowali swój  samochód.
I jeszcze jedno podziękowanie – dla
najbliższych Madzi. Mama piekła chleb
i drożdżówki, Adrian (chłopak) zorganizował występ zespołu „Bystrzy”,
a także pomagał, w czym mógł, bracia  
– razem z panem Staszkiem Pyrdołem – swoimi samochodami zwozili po
koncercie stoliki. Pomocą służyła także
Wadomości Łąckie Nr 2/2018

mama Adriana, która przygotowywała
część sałatek. Wszystkim Państwu z całego serca dziękujemy, w imieniu Madzi i całej społeczności szkolnej.
„Dopiero dziś ochłonęłam, zeszło
ze mnie napięcie i bardzo się cieszę,
że mogłam pomóc” – mówiła w poniedziałkowy wieczór wzruszona Madzia.

Razem z koleżankami jesteśmy dumne,
że mogłyśmy coś zrobić, coś z siebie
ofiarować… I my jesteśmy dumni – Madziu, Ewo, Kasiu i wy wszyscy, nasi kochani młodzi przyjaciele, którzy piękną
słoneczną niedzielę poświęciliście, aby
wesprzeć potrzebującego kolegę i jego
rodzinę. Pokazaliście nie tylko wielkie

serce, ale także dojrzałość, której uczyć
możemy się od was my dorośli. Jan Paweł II powiedział: „Człowiek jest wielki
nie przez to, co posiada, lecz przez to,
kim jest; nie przez to, co ma, lecz to,
czym dzieli się z innymi.”
Anna Skalska

Ewelina Syjud i Ania Czech najpiękniej w powiecie
śpiewają poezję!
(63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje powiatowe i rejonowe)

O

gólnopolski Konkurs Recytatorski, który w tym roku odbywał się już po raz sześćdziesiąty trzeci, to najbardziej prestiżowy
konkurs recytatorski w Polsce. Wśród
jego laureatów jest wielu znanych dzisiaj aktorów i piosenkarzy – zwłaszcza
tych reprezentujących poezję śpiewaną. Uczestnikami konkursowych zmagań są nie tylko uczniowie; nierzadko
(w swojej kategorii) występują też
osoby dorosłe. Rywalizacja odbywa się
w czterech konkurencjach: turnieju
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recytatorskim, poezji śpiewanej, „wywiedzione ze słowa” i turnieju jednego
aktora.
W artystycznych zmaganiach młodzież Zespołu Szkół w Łącku uczestniczy już dwadzieścia lat, prawie co roku
zdobywając czołowe miejsca na szczeblu powiatowym. Nasi reprezentanci
kilkakrotnie byli też nagradzani na etapie rejonowym, a dwukrotnie występowali w finale wojewódzkim. „Łącką”
konkurencją ostatnich lat jest poezja
śpiewana, w której uczniowie „Kingi”

dominują w powiecie nieprzerwanie od
2010 roku.
Od trzech lat wspaniałą tradycję
szkoły kontynuują dwie uczennice
Technikum Żywienia: Ewelina Syjud
i Ania Czech, które na przemian wygrywają eliminacje powiatowe. Tegoroczne odbyły się 5 marca w Liceum
Ogólnokształcącym w Starym Sączu.
Ewelina i Ania (IIIC) odniosły w nich
wspaniały sukces, zdobywając odpowiednio – pierwsze i drugie miejsce
właśnie w poezji śpiewanej. Zaznaczyć
trzeba, że kategoria ta uważana jest za
najtrudniejszą, gdyż wymaga przygotowania utworu recytowanego i trzech
śpiewanych, przy czym co najmniej
jeden musi mieć oryginalną, to znaczy
specjalnie dla uczestnika napisaną muzykę. Skomponowała ją pani Renata
Gierczyk – do wierszy W. Szymborskiej
(„Pierwsza fotografia Hitlera”) i K.K.
Baczyńskiego („Pioseneczka”). W poezji śpiewanej, oprócz umiejętności
wokalnych, jury ocenia także dykcję,
zdolności aktorskie i interpretację. Dopiero perfekcyjne połączenie tych elementów gwarantuje sukces! To właśnie
udało się naszym dziewczynom, które
zdeklasowały swoje rywalki – licealistki z Muszyny, Krynicy i Starego Sącza!
Członkowie jury byli pod wrażeniem,
co potwierdzali w prywatnej rozmowie
po zakończeniu konkursu(!) Interpre-
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tacje Eweliny i Ani podobały się także
innym słuchającym – nauczycielom
i uczniom.
Obie dziewczyny zakwalifikowały
się do następnego etapu (rejonowego),
który odbył się 10 kwietnia w Małopolskim Centrum Kultury w Nowym Sączu. W eliminacjach rejonowych wzięło
udział trzydziestu siedmiu młodych artystów reprezentujący nie tylko szkoły,
ale także ośrodki kultury: Nowego Sącza, Limanowej, Grybowa, Gorlic, Biecza, Muszyny, Lipnicy Wielkiej, Rabki
i Zakopanego. Wykonawców oceniało
profesjonalne jury:
Jan Korwin – Kochanowski – aktor Teatru Starego w Krakowie, reżyser
i scenarzysta
Grzegorz Juras – aktor, wykładowca krakowskiej PWST, instruktor wokalny i teatralny,
Aleksander Smaga – muzyk z MCK
„Sokół”.
Ponieważ wszyscy uczestnicy etapu
rejonowego to oczywiście laureaci eliminacji powiatowych, dlatego poziom
rywalizacji był bardzo wysoki. Jak podkreślali członkowie komisji, o kolejności
czasami decydowały niuanse. Ewelina
i Ania co prawda nie awansowały do
etapu wojewódzkiego, ale uplasowały
się tuż za podium – obie zdobyły wyróżnienia. Nasze dziewczyny – jak prawie
wszyscy uczestnicy – nie ustrzegły się
błędów, ale „pokazały lwi pazur” i również tym razem zebrały bardzo wiele
pochwał. Podobał się dobór repertuaru, głos… Jeden z jurorów powiedział
nawet, że Ania to „druga Demarczyk”.
Komplement może trochę na wyrost, ale
bardzo miły. Ogólnie dziewczyny zaprezentowały się bardzo ciekawie i pokonały grupę rywalek z większych ośrodków,
np. Limanowej, Gorlic, Rabki czy Nowego Targu, często przygotowywanych
przez profesjonalistów – pracowników
ośrodków kultury.
Zarówno w eliminacjach powiatowych, jak i rejonowych, z naszymi śpiewającymi dziewczynami wystąpił także
Dawid Błachut (IVB), który wspólnie
z panią Renatą Gierczyk stworzył
świetny duet akompaniatorów.
W innej kategorii konkursu – turnieju recytatorskim – ciekawie zaprezentował się również debiutant Janusz
Skupiński z klasy IB, znany społeczności szkolnej z roli Scrooge’a w przygotowanym na Święto Szkoły spektaklu „Opowieść wigilijna”. Przedstawił
fragment „Lalki” B. Prusa i wiersz L. J.
Kerna „List do niedoszłej pani Wokulskiej”. (Jury bardzo podobał się dobór
repertuaru!) Miał pecha, bo w eliminacjach powiatowych występował jako
pierwszy z ponad dwudziestu uczestników konkursu. Trochę zjadła go trema,
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ale było naprawdę dobrze, a w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej(!)
Dwa dni po eliminacjach rejonowych (12 kwietnia) w Centrum Kultury
im. Ady Sarii w Starym Sączu odbył się
finał Starosądeckiego Konkursu Mło-

dych Wokalistów, w którym wystąpiła
Ania Czech i również zdobyła wyróżnienie!
Wszystkim naszym reprezentantom
jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
Anna Skalska

AGNIESZKA LIGAS WYRÓŻNIONA W KONKURSIE
POETYCKIM
23 maja ogłoszono wyniki XVII 
edycji Małopolskiego Konkursu Literackiego dla Młodzieży „Pióro Splotu”.
W kategorii senior – poezja wyróżniona została uczennica Zespołu Szkół
im. św. Kingi w Łącku Agnieszka Ligas
z klasy IIIB, występująca pod pseudonimem Biały Kruk. Konkurs, którego celem jest rozwijanie literackich talentów
i pasji młodych ludzi, cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem. W bieżącym
roku wzięło w nim udział 143 uczniów
z całej Małopolski. W sumie nadesłano
155 zakodowanych pseudonimami prac
(wierszy i opowiadań) w dwóch kategoriach wiekowych: senior i junior.
Utwory młodych prozaików i poetów
oceniało profesjonalne jury, któremu
przewodniczył Andrzej Warzecha – autor licznych tomów wierszy, publicysta
i krytyk sztuki.
Agnieszka zaczęła pisać już w szkole podstawowej, ale – jak sama mówi
– swoją pasję rozwinęła w szkole średniej. W konkursie „Pióro Splotu” wystąpiła po raz trzeci . W klasie pierwszej
(podobnie jak obecnie) zaprezentowała
swoje wiersze, w drugiej – opowiadanie. Agnieszce serdecznie gratulujemy
i życzymy, aby sukces zmobilizował ją
do rozwoju literackiego talentu.
Oto jeden z nagrodzonych wierszy
Agnieszki:
Władczyni motyli
Jestem istotą ułomną i kruchą
lecz serce mam

wielkie i piękne jak kłosy zbóż w polu
urodzajne
wśród słońca i kwiatów koloru skąpane
chwytam w ręce każdą chwilę
każdy motyl do mnie lgnie
bo wabię go swym głosem jak nektar
słodkim
mą dłoń jak łodygę do niego wyciągam
To Ja Jestem Władczynią Chwil
To Ja Jestem Władczynią Motyli
Przygotowała Anna Skalska
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Podsumowanie sezonu 2017/2018
GLKS Zyndram Łącko

C

zas na krótkie podsumowanie sezonu 2017/2018
w wykonaniu naszych Seniorów występujących w A –
klasie Nowosądeckiej. Drużyna zajęła 6 pozycję. Nasi
zawodnicy rozegrali 30 spotkań. Zdobyli w nich 48 punktów.
Odnieśli 13 zwycięstwa, 9 remisów i ponieśli 8 porażki. Jako
gospodarze nasi piłkarze rozegrali 15 spotkań zdobywając
w nich 25 punktów, odnosząc siedem wygranych, cztery remisy i cztery porażki. Bilans bramkowy to:27 - 16. Na wyjeździe nasi gracze rozegrali również 15 spotkań i zdobyli w nich
23 punktów, odnosząc sześć zwycięstw, pięć remisów i cztery
porażki. Bilans bramkowy to: 32-35. W rundzie jesiennej na
boisku pojawiło się w drużynie 25 zawodników. Najdłużej na
boisku przebywał – Brzegowski Dariusz 1270 minut. Najlepszym strzelcem drużyny był Kucia Damian, który zdobył 15

bramek. Zawodnicy otrzymali 50 kartek żółte oraz 5 czerwonych i tym kończą sezon 2017/2018.  Od rundy jesiennej
trenerem drużyny Seniorów został pan Piotr Śmietana, były
zawodnik Sandecji Nowy Sącz.
Sekcja trampkarzy z rocznika 2003 i młodsi prowadzona
przez trenera Krzysztofa Dudę zajęła ósmą pozycję. Rozegrali 9 spotkań, zdobywając jedno zwycięstwo i dwa remisy co
daje 5 punktów i ponieśli sześć porażek.
 Nasza druga sekcja to Młodsi Juniorzy z rocznika 2001
- 2002 prowadzona przez trenera Dawida Słowika. Po awansie do I ligi zawodnicy zmagali się z najlepszymi drużynami
z regionu nowosądeckiego. W sezonie 2018 młodzież nie zawiodła kibiców i zajęła wysokie piąte miejsce. Piłkarze rozegrali 9 spotkań zdobywając 12 punktów, mając na koncie 3
zwycięstw 3 remisy i 3 porażki. Najlepszym strzelcem okazał
się Piotr Lisiecki. (zawodnik otrzymał propozycję reprezentowania w kolejnym sezonie Sandecje Nowy Sącz – Gratulujemy.)
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W tym roku utworzona została nowa sekcja Juniorów
Starszych, których szeregi zasiliła młodzież z rocznika 1999
– 2000.  Ku zaskoczeniu wszystkich drużyna zajęła IV miejsce, zdobywając 29 punktów w dwudziestu rozegranych meczach. Na swoim koncie mają 9 zwycięstw, 2 remis i 9 porażki. Najlepszym zawodnikiem jest Kacper Wojnarowski.
Drużyna prowadzona przez trenera Piotra Śmietanę.
Kibicom serdecznie dziękujemy za obecność na spotkaniach ligowych, doping i wsparcie.
Do zobaczenia w Kolejnym sezonie !!!!
Dawid Słowik
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Święto Kwitnącej Jabłoni na sportowo

K

olejne Święto Kwitnącej Jabłoni
w Łącku przeszło już do historii.
Sobotnie świętowanie rozpoczęło się od sportowych zmagań w
ramach wydarzenia pn. Łącko na sportowo. Już po raz siódmy blisko 170
biegaczy stanęło na starcie Górskiego

Biegu Kwitnącej Jabłoni. Najlepsi okazali się: w kategorii kobiet: 1. Katarzyna Chryczyk (KS AZS AWF Kraków),
2. Katarzyna Kmieć, 3. Angelika Brończyk (Visegrad Maraton Rytro), zaś w
kategorii mężczyzn: 1. Dariusz Marek
(AlpinSport Team), 2. Robert Faron

Bieg Przedszkolaków na dystansie 300 m
1. Błażej Kucharski
2. Krzysztof Wielosik
3. Miłosz Martuś

(Salco Garmin Team), 3. Michał Dudczak (Visegrad Maraton Rytro) – pełne
wyniki na stronie www.stoper.pro Odbył się również Bieg Dzieci, Turniej
Piłki Nożnej „Orlik” i „Młodzik”, a także Turniej Samorządowców o Puchar
Wójta Gminy Łącko.
4. Budowlani Jazowsko 1
5. Gol Łacko2

Górski Bieg Kwitnącej Jabłoni
Bieg w kategorii Kobiet - na
dystansie 6600m
1. Katarzyna Chryczyk
2. Katarzyna Kmieć
3. Angelika Brończyk
Bieg dzieci w kategorii I-III na
dystansie 600m
1. Dawid Chojnicki
2. Szymon Faron
3. Kamil Kucharski

Bieg w kategorii Mężczyzn – na
dystansie 6600m
1. Dariusz Marek
2. Robert Faron
3. Michał Dutczak

Najlepszy bramkarz w kat. Orlik – Filip Wielosik

Najlepszy zawodnik w kat. Orlik – Piotr Mrówka

Bieg w kategorii IV-VI Dziewcząt - na dystansie 900m
1. Angelika Baran
2. Weronika Baran
3. Joanna Gucwa

Bieg w kategorii IV-VI chłopców – na dystansie 1200m
1. Piotr Talar
2. Artur Szumacher
3. Błażej Owsianka
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Zwycięzcy Turnieju w kat. Or1. Gol Łącko1
2. Budowlani Jazowsko 2
3. Lubań Tylmanowa
Wadomości Łąckie Nr 2/2018

Zwycięzcy Turnieju w kat.
Młodzik
1. Zyndram Łącko
2. Gol Łącko
3. Biegoniczanka Biegonice

Najlepszy bramkarz w kat.
Młodzik – Dawid Pyrdoł

Najlepszy zawodnik w kat.
Młodzik – Krystian Leśniak

Najlepszy Zawodnik Turnieju Samorządowców – Zbigniew
Chlebek

Zwycięzcy I Turnieju Samorządowców
1. Gmina Łącko
2. Gmina Kamienica
3. Gmina Ochotnica

Zapraszamy na Fotorelacje na naszego facebooka:
Hala Wodowisko-Sportowa w Łącku
					
		
Dawid Słowik

FIFA 2018
24 marca 2018r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbyła się
już trzecia edycja Turnieju popularnej gry konsolowej FIFA 2018. Wzięło
w nim udział 32 uczestników. Była to
maksymalna liczba zawodników, jaka
mogła przystąpić do rozgrywek.
Zawodnicy przed startem zostali
rozlosowani na 8 grup 4-osobowych.
W grupach uczestnicy rywalizowali między sobą o jak najlepszą lokatę
w grupie i awans do kolejnego etapu.
Najlepszym zawodnikiem okazał się
Krzysztof Myjak mieszkaniec Zabrzeży,
który pokonał w wielkim finale Marcina Sejuda. Trzecie miejsce wywalczył
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Paweł Kozyra. Tuż za podium na miejscu czwartym uplasował się Grzegorz
Słowik... to jego kolejne 4 miejsce
w Turnieju- w zeszłym roku również
uplasował się na 4 pozycji
Wszystkim uczestnikom Turnieju
towarzyszyły wielkie emocje. Raz po raz
sala rozbrzmiewała okrzykami radości
kibiców. Po zakończeniu turnieju zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki.
Wszystkim uczestnikom turnieju
dziękujemy za obecność.
Dziękujemy panu Marcin Klag
(Oberża Łącko) za organizację sprzętu
na którym grali uczestnicy.
Dawid Słowik
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OLDBOJE WOJ-TOM ŁĄCKO – MISTRZEM LIGI !!!

W

dn. 07 kwietnia 2018 r. odbyła się ostatnia kolejka Halowej Ligi Oldbojów o puchar
Wójta Gminy Łącko. Mistrzem tegorocznych rozgrywek zostali Oldboje
WOT-TOM ŁĄCKO.
Przed ostatnia kolejką piłkarze
z Woj.-Tomu mieli dwadzieścia trzy
punkty przewagi nad drużyną Oldboy’s Gorce Kamienica i taka samą ilość
punktów nad drużyną Oldbojów Łącko.
Ostatnia kolejka zapowiadała się
bardzo ciekawie, ponieważ do końca
mogliśmy obserwować rywalizację między drużynami o druga i trzecią lokatę
w tabeli. Jednakże piłkarze Oldbojów
z Kamienicy bardzo wysoko postawili
w tym dniu poprzeczkę i pokonali rywali nie przegrywając ani jednego spotkania i przypieczętowali druga pozycję
, trzecie miejsce przypadło Oldbojom
Łącko. Do ostatniej kolejki toczyła się
rywalizacja również o najskuteczniejszego zawodnika ligi. Na kolejkę przed
końcem prowadził zawodnik Oldbojów
Łącko – Mariusz Adamczyk. Ostatnia
kolejka nie przyniosła zmiany. Dzięki
temu dotychczasowy lidera i sięgnął po
koronę króla strzelców, strzelając w sumie 30 goli w całej lidze.
Mistrz Ligi Woj-Tom Łącko

Po zmaganiach sportowych odbyła
się uroczystość podsumowująca ligę,
Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe statuetki i puchary, przyznano

również nagrodę specjalną dla najlepszego bramkarza ligi którą otrzymał
zawodnik Oldbojów Woj – Tom Łącko
– Stanisław Burchel.
Dawid Słowik

Król Strzelców Ligi – Mariusz
Adamczyk

Najlepszy Bramkarz Ligi – Stanisław Burchel.
		

JAK IZYKA ŚMIERĆ SUKAŁA

J

akosi na adwont u Pietra zo paryjom, chłopy umyślały se ze wezno poro kłoni – Siwo z Gniadym
i pódo do lasa przywlyc jesce przed zimom poro susyc, a moze i jakiego bucka, bo cas boł piykny – słonecko grzoło,
chyciuło cosi mrozikom, ale śniega jesce nie boło. Jak sie ło tym dowiedzioł
stary Izyk to nic, ino pódzie z chłopomi
w krzoki, a ze go nie kciały wzioś tak se
umyśloł, ze inacy nie pódo, bo Siwo jes
jesce młodo, narwono i ino łonego starego słocho bo bez całe lato i jesioj jo
posoł, i wsody ś nim chodziuła no i łon
jo piyrsy zaprzogoł.
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Chłopy sie upiyrały ze niy, Pietrek
zaś godoł do Izyka: - Dejcies łociec spokoj, nie byjciez takim zasioklojcom, bo
jo se ze Siwom dom rado, mocie prawie
dziewidziesiot roków, zepsujecie nogo,
abo sie potłucecie w potoku bo tom bystro i kupa charcy po łostatnik wiatrak.
Nooo dyć godoj ze staromu jak zawzioty jak mroz na gowno.
Uradzili, ze parobek i Sula – bo tak
wołali na chłodaro, co sie roz wiecorom
przyplotoł zmarznioty na kłoś, ledwie
zipoł, a ze ni mioł łon zonyk papiyrow to
go Pietrowo przygarnoła, łoporzudziuła, dała jeś, i łostoł pumogać w chałpie,

w płolu, w stajni przy robłocie, a ze
mioł nie barz piykno głowo jakosi tako
jak jojko to go te raki wściekłe pietrowe
dziecka łokrzciuły „sula”, i tak łostało.
A łon boł barz dobry cłowiek pobozny,
nikomu w drogo nie wchodziuł, a robotnyyyyy – ludzie godali, ze go baba
łostawiuła i tak se dobroł do głowy ze
uciyk z chałpy nie wiedzioł skod jes oni
jak sie nazywo – no nic.
Wzioł parobek i Sula poro, przodek
– młocny lasowy żeleźniok, wyryktuwali łojcuchy, zowojny, a Pietrek z łojcom siykiyry, piuło no i pojechali do
lasa. Kiej jechali koło starego jawora co
Wadomości Łąckie Nr 2/2018

latom pieron w niego czasnoł tak ze go
rozdar ino some kikuty łostały, jakiesi
śkaradne corne ptosysko furgło, a darło sie tak łokropnie ze sie widziało kiejby kogosi ze skłory zywcom łobdziyrali.
Jak sie Siwo zestrogała, jak sorgła, jak
zacoła prać zadom, a rzeć… nooooo ledwie jo parobek ze Sulom uspokoili –
nawet starego Izyka nie kciała słochać
ino szczygła usomi. Przyjechali do lasa,
haa ino co tu, kiej wiatry tak namiyrzwiuły, narobiuły wykrotow ze nijak nie
dało sie prześ.
Łod razu wzioli sie za roboto –
siykiyromi łokrzesali jenego smreka,
urznoli przy łodziomku, wydarli z potka ku gorze, załozyli na przodek i pośli
w doł po drugiego, ino ze ton boł jakisi
ździorny – zwykrzywiony, a jesce na
rozkracynie urosła mu tako bula, i jak
go wiater złomoł to ta bula sie rozlazła,
i widziało sie kiejby wielko rozdarto papulo, jaz sie stary Izyk dziwuwoł i godo:
Eeeeejha, co tyz to takiego – kiejby
śmierć na chorogwi.
Łorobiuły sie chłopy zeby jakosi
to kracmago łokrzesać i wytargać na
wiyrch. No jakosi se płoradzili bo chłopy
boły jak sie paczy – Pietrek gazda mały
ale kropy, mocny w nogak, Sula zaś wyzarty, wielki łapo mioł jak chlyb, a i parobkowi nicego nie brakuwało – mocny
boł i wyrobiony, bo u Pietra nikto nie
głoduwoł – gaździno Jagniyska chowała
kupo zywiny i jodła boło dostatek.
Kojsi koło połnia mieli jus cały przodek załozony tak, ze wzioli sie spinać łojcuchomi, coby boło skropuwone, i by sie
nie wysmykło jak bedo wlyc ku chałpie.
Parobek chyciuł poro za łozdy, bo Siwo
cały cos to drobiuła nogomi, to zadziyrała łeb, to rżała, kigosi diabła sie boła.
Jak jus pospinali, Sula załozoł zowojno
i jo naciogoł, a Pietrek cekoł z łojcuchom coby chycić i zapioć. Stary Izyk zaś
wszodzie sie wrozoł, plotoł sie jak smrod
po gaciak, dogaduwoł chłopom ze nie
umio, ze nie tak, ze nie po lasowomu, ze
łon tak nie robiuł – no chodziuł i susoł
chłopom głowo. Juz mioł Piertek chycić
łojcuchom, i zapioć ino ze zowojna boła
mocno – jak sie Sula skiołzoł, jak sie mu
zowojna wydarła z rok, jak nie praśnie
starego Izyka bez brzuch, jaz go cisło na
som kraj potoka.
Konie zacoły sorgać, bo stary wyrnoł ło pnioka, lezoł na ziomi przeraźliwie borucoł, jaz skłora ciyrpła. Pietrek
podlecioł chyciuł starego pod pochy,
i pómóg mu stonoć no ino, ze ton leci
z nog, zgioty bez poł, i dali borucy. Załozyli jakosi zowojno, cisnoli na przodek derko, pómogli staromu sie wygratolić zeby se siod i pomalućku pojechali
ku chałpie.
Na łoborze łostawili przodek z drzewom, wyprzogli poro, a starego Izyka
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zonieśli na rokak do chałpy, bo jus ni
mog som ustoć, wyrozdziywali i połozyli lezeć do pościele. Cosi niedobrygo
się dzioło – stary wywracoł łocomi, borucoł, to zaś cosi momroł, jas godo do
Jagniyski: Powiydz Pietrowi niek mi
przywiezie ksiodza, bo cosi mi sie widzi, ze cheba nie docekom wilije. – Jeeeeee, cos to za kuseryje łopowiadocie
– godo Pietrowo.
Ale co boło robić – zaprzogli brycko,
Pietrek sie łoporzodziuł, ubroł kozuch,
baronico, filcoki, bo miesiocek jus zeset
i zacoło zaś mrozić, siot do brycki i pojechoł po kanonika do Łocka. Kojsi przed
pónocom przyjechali i wleźli do izby,
a stary lezoł jakisi zmioniony, przestoł
boruceć, bo Jagniyska go wysmaruwała
borsucym sadłom i zytniowkom, ino ze
łopuchlizna na brzuchu łostała, a boła
bryćko siwo, tyle ze widziało sie kiejby
mu boło cosi lepi. Łostawili kanonika
z Izykom, ton sie wyspowiadoł, dostoł
Pona Jezusa, namasconie, kwilo se pogodali, jaz jegomoś wyset z izby i godo:
No Piotrze, nie martwcie się, będzie
dobrze, ale jedźmy już bo późno, jutro roraty, a raczej już chyba dzisiaj bo
mamy po północy. Z Panem Bogiem,
na mnie już czas.
Pietrek juz nie jechoł ino doł lyce
Suli, i ton pojechoł z kanonikom na
plebonijo do Łocka. Siod se Pietrek na
pościeli przy łojcu i sie pyto: Jak ze sie
mocie tato, lepi teroz? - Jeeeee, teroz
to jo juz mogo umiyrać, tak mi jakosi raźni na dusy. - Dejcies łociec spokój z tym umiyroniom, umrzecie kiej
przydzie na to cas, a tym to wiycie kto
zarzodzo, a kiej byście nos boł usłochnoł to by my teroz spali, a nie włocyli
kanonika po nocy. - Wiys Pietrek jo
dzisiok w krzokak cuł, ze cosi sie nie
darzy – roz to paskune ptosysko i godom ci jakem stary, takiego cegosi zem
nie widzioł, płoźni ton zwykrzywiony
smrek z tom rozdartom bulom, a koboła tys cosi cuła, bo łokropnie cuduwała… Downi ludzie godali, ze zywina
to uwidzi śmierć, abo diabła. – Tato,
dojciez jus spokoj śpijcie, a jo posiedzo przy wos i pocekom jaz sie chłodara wroci z Łocka.
Sula łodwióz kanonika i wracoł sie
ku chałpie. Piyknie miesiocek świyciuł,
a winno boło jak za dnia, ino ze Siwo
cały cos boła jakosi zestrogono. Przejechali przez rzyko na drugo strono,
poźni kawołek bez gronik, jaz wyjechali
na dzioł, a tom jus proścuitko droga ku
chałpie koj boł piykny gościoniec, bo
łojskiego roku Pietrek nakorcoł w ubocy rownyk duzyk komioni i paradnie
ułozoł jaz na łoboro pod prog, coby sie
młaka nie łobiyrał na kołka.
Tak se jechoł, podkowy dzwoniuły
po komioniak, az tu nie wiadomo skod

wiater zacoł hulać po dziole, a gwizdooooł… Kłonie zacoły some coroz prodzy
iś, jaz w kojcu gnać. Jak cosi nie praśnie,
jak sie cosi nie udrze przeraźliwie kiej
to ptosysko rono, miesiocek przygos
ino nie cołkom tak na pół. Sula sie zestrogoł, chyciuł mocni lyce, przezegnoł
sie i nogle……. konie stonoły doba cosi
sie tak stało kiejby na brycko nałozoł
łokropny ciozor – ni mogły uciognoć,
iskry sie krzesały spod podków. Boł sie
łokropnie, no ale sie łobeźroł i kudły
mu stonoły, a serce tak zacoło sie tłuc,
ze sie widziało, ze wyskłocy z piersi. Na
siedzysku koj siedzioł niedowno kanonik, siedziało cosi biołego jako mgławica, przeźrocyste, ze widać boło bez to
krzoki, miesiocek zaś świyciuł, i widok
boł jak za dnia, wioło łod tego łokropnym zimnom – no i ton wiater, co łon
wyrobioł – porwoł staro łostrewko, co
jo łostawili w polu bo juz boła zetlało
i prasnoł niom ło wiyrzbo jaz sie rozleciała na kawołki. Sula łap za bat i po
koniak, ale te nijak ni mogły iś – rzały, mokrusiojkie boły, z pyskow tocoły
piony, a grzywy i kudły na grzbietak im
stoły jak na niewydarzonym cielociu.
Jakosi dojechali na łoboro. Sula
zeskocoł z brycki i wiooo do chałpy.
Wsorgnoł do izby i uwidzioł jak stary
Izyk lezy z łotwartom gobom, z wywrocoymi łocomi ino biołka boło widać.
Łobudziuł Pietra, bo tomu sie zdrzymło. - Co ześ diabła uwidzioł ześ taki
zjezony i wystrogony? Ale Sula ino sie
trzos, i cosi beresiuł. Jak jus sie łosatoł
i przestoł trzoś, łoba z Pietrom naroz
patrzo na Izyka, ale ton juz nie dychoł...
I  tak to dłogo ludziska łopowiadali
jak to śmierć łaziuła łod somego rona
za starym Izykom, jak sie gziuła po
krzokak, jas przyjechała po niego bryckom.
Marek Lipień
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Znaczenie słów i zwrotów:
baronica – czapka z owczej, baraniej skóry
beresiuł – niewyraźnie mówił, bełkotał
borucoł – jęczał z bólu
bryćko – brzydka, paskudna
charce – chaszcze, niedostępne
gąszcze
chłodara – zwrot stosowany do
starszego chłopaka
cisnoli derko – położyli specjalny
gruby koc, który służył do okrywania koni podczas postoju
dzioł – równia na wzniesieniu przeważnie mało zarośnięta drzewami
nieosłonięta od wiatru
filcoki – buty filcowe
gościoniec – droga
gronik – łagodnie podnoszący się
grzbiet terenu
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•
•
•

•
•
•
•
•

•

gziuła sie – tańczyła, skakała śmiała
się, robiła psoty
jegomoś – tu: o księdzu kanoniku
kracmago łokrzesać - czyli usunąć
gałęzie konary z powykrzywianego, nienormalnie uformowanego
brzydkiego drzewa
kuseryje – niestworzone, zmyślane
historie
łobora – tu: podwórko przed domem
łodziomek – dolna partia drzewa
przy samym pniu
łosatoł sie – opamiętał się, uspokoił
się
łostrewka – wierzch drzewa iglastego ok. 2.50 cm wysokości z odpowiednio przyciętymi gałęziami,
okorowana – służyła do suszenia
siana
miesiocek jus zeset – księżyc zaczął
świecić

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

młaka – błoto
nakorcoł w ubocy – nakarczował
w zboczu góry
namiyrzwiuły – narobiły bałaganu
nieporządku
niewydarzonym cielonciu – czyli
na takim cielęciu, które nie chciało
jeść, nie rosło było słabe, chude
nie byjcies takim zasioklojcom –
nie bądź takim uparciuchem
parobek – pracownik w gospodarstwie zajmujący się końmi
przodek – przód od wozu
rozdarto papulo – wykrzywioną
brzydką twarz
rozkracyna – miejsce, w którym
z jednego pnia drzewa wyrastały
odnogi dwie lub więcej tworząc jakby literę Y
siykiyromi łokrzesali – siekierami
usunęli gałęzie
sorgła – skoczyła

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

susoł chłopom głowo – zawracał
głowę, ględził
susyca – uschnięte drzewo w lesie
przeważnie mówiono tak o suchym
świerku, jodle, sośnie
śkaradne – przeraźliwie brzydkie
śmierć na chorogwi – obraz trupiej
czaszki na feretronie pogrzebowym
wygratolić sie – wyjść np. na wóz
wykroty – powywracane drzewo
w lesie po wichurze
wyrnoł ło pnioka – uderzył o pień,
który pozostał po ściętym drzewie
zestrogała sie – przestraszyła się
zetlało – zgnita, spróchniała czyli
już bardzo stara krusząca się
zowojna – rodzaj sprężystego drąga
przeważnie grabowego – służył do
usztywniania ładunku
zywina – zwierzęta
ździorny – straszny
żeleźniok – rodzaj wozu konnego,
mocnej konstrukcji

Odkryj Beskid Wyspowy – Modyń zdobyta

J

esienna pogoda towarzyszyła
uczestnikom tegorocznego marszu na jeden z najwyższych szczytów Beskidu Wyspowego, czyli Modyń
– tzw. Górę Zakochanych - o wys. 1029
m n.p.m. Turyści mieli do wyboru kilka
tras. Wędrówka grupą zorganizowaną ruszyła na szczyt szlakiem żółtym
z Łącka o godz. 9:00. Grupę zorganizowaną prowadziła Pani Maria Pierzga przewodnik PTTK.
Na szczycie zebranych uczestników
powitał Wójt Gminy Łącko Jan Dziedzina.
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Kilka minut po godzinie 11 odbyła się Msza Św. odprawiona przez ks.
Grzegorza Skorupę, proboszcza Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Woli Piskulinie.
Oprawę wokalno-muzyczną i koncert
dla uczestników zapewniła parafialna
orkiestra dęta i schola parafialna pod
kierownictwem Jana Rucińskiego, organisty z parafii Wola Piskulina.
Po Mszy Św. odbyły się liczne konkursy dla wszystkich uczestników,
a oto ich wyniki:

NAJMŁODSZY UCZESTNIK:
Amelia Syktus (6 miesięcy) z Roztoki
NAJSTARSZY UCZESTNIK:
Edward Koszyk (79 lat) z Krakowa
UCZESTNIK Z NAJDALSZEGO
ZAKĄTKA:
POLSKI:
Jacek Nowakowski ze Szczecina
ŚWIATA:
siostra szarytka Maria Woś ze Śniatycza /okręg lwowski, Ukraina
KONKURS WIEDZY O BESKIDZIE 
WYSPOWYM i GMINIE ŁĄCKO
I m. Róża Kuterek z Dąbrowy Górniczej
II m. Wiktor Kokosiński z Krakowa
III  m. Natalia Wierzycka z Limanowej
NAJMILSZA:
Maria Majda z Roztoki
NAJMILSZY:
Władysław Klag z Woli Kosnowej
Poczęstunek dla turystów  przygotowany i serwowany został przez Restaurację “Pod Jabłonią” w Łącku. Pomoc
techniczna, transport, zabezpieczenie
medyczne: członkowie OSP Wola Kosnowa- Paweł Janeczek – prezes jednostki, Władysław Klag – naczelnik
OSP i zarazem sołtys Woli Kosnowej
oraz członkowie OSP Wola Kosnowa
Grzegorz Jawor, Paweł Jawor, Artur
Wąchała, Dominik Wąchała, Łukasz
Janeczek. Transport, montaż i obsługa
nagłośnienia: Adam Chrustek i Stanisław Cygal.
Wadomości Łąckie Nr 2/2018

Organizatorzy:
Gmina Łącko, Forum Gmin Beskidu Wyspowego, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, Województwo Małopolskie
Patronat medialny:
Dziennik Polski, telewizja internetowa TV28

Spotkania czytelnicze
PROWADZONE PRZEZ GBP W ŁĄCKU FILIA W JAZOWSKU
•

•

•

W kwietniu bibliotekę w Jazowsku odwiedziły przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Jazowsku.
Okazją do spotkania był obchodzony 22 kwietnia Dzień
Ziemi. Przedszkolaki wykazały się doskonałą wiedzą na
temat ochrony środowiska, segregowania śmieci oraz recyklingu. Przeczytaliśmy wiersze pt. „Ekologia”. Dzieci
zaśpiewały piosenkę o ekologii.
Kolejne spotkanie z przedszkolakami z Niepublicznego
Przedszkola „Słowiczek” odbyło się w bibliotece w Jazowsku. Spotkanie dotyczyło pracy bibliotekarza oraz
działalności biblioteki.
Miesiąc maj obfitował w liczne konkursy do których została zaproszona Pani bibliotekarka prowadząca filię biblioteczną w Jazowsku: Gminny Konkurs Recytatorski
„Mali Ekolodzy”, który odbył się w Niepublicznym Przedszkolu „Smerfiki” w Czerńcu oraz konkurs organizowany
przez Samorządowe Przedszkole w Jazowsku „Moja zakłada do książki”.

•

W maju bibliotekę także odwiedziły dzieci z Przedszkola „Słowiczek” były to dwie grupy: starszaki i maluszki.
Starszaki dowiedziały się jak powstaje książka za nim trafi na półkę do biblioteki, a maluszki zwiedzały bibliotekę.
Aneta Mikołajczyk-Kurzeja

Wiosenne spotkania czytelnicze
W GBP W ŁĄCKU FILIA W WOLI KOSNOWEJ

•

W spotkaniach czytelniczych organizowanych przez filię
w Woli Kosnowej uczestniczą głównie dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zagorzynie oraz mali czytelnicy. W ostatnim
czasie były to:
• Wiosenne spotkanie z książką w grupie czterolatków
dotyczące przyjścia wiosny. Przeczytaliśmy wiersz
Gazeta Samorządowa Gminy Łącko

•

„Przyjście wiosny” porozmawialiśmy o pierwszych
oznakach wiosny. Dzieci otrzymały do pokolorowania „Panią Wiosnę”. W klasach 0 a i b przeczytano
wiersz „O ptakach”. Na przygotowanej planszy dzieci
wskazywały jakie ptaki były wymienione wierszu. Na
drugiej oglądaliśmy rośliny, które zwiastują nadejście
wiosny. Dzieci namalowały piękne rysunki przedstawiające ptaki oraz wiosenne kwiatki.
Kolejne spotkanie z klasami 0 ze Szkoły Podstawowej
w Zagorzynie dotyczyło Dnia Ziemi. Na zagadki o środowisku znały wszystkie odpowiedzi, chętnie wzięły udział
w zabawie „Zdrowe drzewa – chore drzewa”. Przeczytaliśmy wiersz o ekologii. Na zakończenie dzieci dostały do
pokolorowania kroplę wody.
W maju bibliotekę w Woli Kosnowej odwiedziły dzieci
z klas 0 a i b. Spotkanie wiązało się z obchodzonym w maju
Tygodniem Bibliotek. Dzieci dowiedziały się jak wygląda
praca w bibliotece publicznej, czym różni się od biblioteki szkolnej. Nie zabrakło również zabawy w odnajdywanie
książek i ich bohaterów.
Aneta Mikołajczyk-Kurzeja
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Spotkania czytelnicze
ORGAniZOWAne PRZeZ GBP W ŁąCKU FiLiA W OBiDZy
Filia w Obidzy organizuje spotkania dla małych czytelników, w których najczęściej uczestniczą dzieci z osiedla Krupówki. W bibliotece mogą miło spędzić czas na zabawach,
wspólnym czytaniu, zajęciach plastycznych itp.
• 05.02.2018 r. - Spotkanie czytelnicze „Zimowe Opowieści Peppy” i „świnka
• Peppa zabawy na śniegu”, czytanie, kolorowanie, zabawy, ozdabianie biblioteki.
• 26.02.2018 r. - Spotkanie czytelnicze „śladami twórczości Bronka z Obidzy” - dzieci były zachwycone wierszami
poety, który mieszka w ich miejscowości.
• 26.03.2018 r. - Spotkanie czytelnicze „święta i Obrzędy
Wielkanocne” - wspólne rozmowy o tradycjach wielkanocnych, układanie życzeń i wykonanie kartek świątecznych oraz pisanek.
• 09.04.2018 r. - Spotkanie czytelników i „WieLKi tURniej PiŁKi nOżnej” na pobliskim boisku: bo ruch jest
tak samo potrzebny jak czytanie – spotkanie to odbyło
się w ramach akcji „Aktywny wypoczynek z biblioteką
w Obidzy”. W zawodach wzięło udział dwunastu uczest-

•

ników, z których utworzono cztery drużyny. Sędzią turnieju był
wolontariusz Adam Wyrostek.
Po zaciętej rywalizacji, pełnej
emocji, wyłoniono zwycięzców.
Ku wielkiemu zaskoczeniu
rozgrywki wygrali najmłodsi
uczestnicy: Sebastian Groński, Przemysław Wyrostek i Maksymilian Groński, który został również najlepszym Zawodnikiem turnieju. Warto również wspomnieć,
iż akcja „Aktywny wypoczynek z biblioteką w Obidzy”
jest organizowana trzeci rok z rzędu. W 2016r. urządziliśmy wspólne ognisko na pożegnanie wakacji. W 2017
r. zorganizowaliśmy długą wyprawę na wieżę widokową
na Koziarz. Bardzo cieszymy się, że w tym roku również
udało nam się zachęcić liczną grupę miłych czytelników
do wzięcia udziału w turnieju.
28.06.2018 r. - Spotkanie czytelników „Zabawy z koralikami”. Uczestnicy wykonali bransoletki, naszyjniki i breloczki jako ozdoby i prezenty na wakacje.
Barbara Szczepaniak, Adam Wyrostek

Wiosenne spotkania czytelnicze i autorskie
ORGAniZOWAne PRZeZ GBP W ŁąCKU
Wiosenne spotkania czytelnicze organizowane przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Łącku we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Łącku i Przedszkolem Samorządowym w Łącku skupiały się na następujących tematach:
• w marcu rozpoznawaliśmy pierwsze oznaki wiosny
w przyrodzie, czytaliśmy wiersze poetów polskich związane z Wielkanocą oraz opowiadanie „Kurczątko Pipi”,
rozwiązywaliśmy zagadki i kolorowaliśmy obrazki związane ze świętami Wielkanocnymi (3 spotkania);
• w kwietniu dzieci uczestniczyły w spotkaniu autorskim z Jadwigą Marzec – autorką książki „niezwykły
tydzień Frani”. Spotkanie odbyło się na sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku i uczestniczyły w nim również dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Potoku;
• w kwietniu z okazji Dnia Ziemi czytaliśmy bajki ekologiczne, mówiliśmy o segregowaniu odpadów oraz o dbaniu o środowisko, bawiliśmy się w rzucanie papierowymi
kulkami do kosza itp...
• w maju odbyły się dwa spotkania autorskie z Markiem Sikorskim, jedno „na tropach smoka wawelskiego: rozwiązanie historycznej zagadki” dla dzieci
z klas iV-Vi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku
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i w Czarnym Potoku oraz drugie „Smoki i smokobójstwo”
dla klas Vii i Gimnazjum w Łącku;
• w maju zorganizowaliśmy również dwa spotkania czytelnicze z okazji Dnia Dziecka (jedno dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Łącku odbyło się w Gminnej
Bibliotece Publicznej, a drugie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku), na których czytaliśmy wesołe przygody „Krowy Matyldy na czatach”, wiersze o dzieciach i dla
dzieci, były też zgadywanki, zabawy i słodycze;
• w czerwcu w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Łącku odbyły się trzy lekcje biblioteczne „jak powstaje książka?”: dwie dla klas młodszych i klas starszych ze
Szkoły Podstawowej w Kiczni (z inicjatywy Pani Beaty
Kucharskiej) i trzecia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Szczereżu (z inicjatywy Pani Marii Kramarczyk).
Wszystkim dzieciom oraz ich opiekunom serdecznie
dziękujemy za aktywny udział w organizowanych przez nas
spotkaniach, zapraszamy do udziału w kolejnych i życzymy
udanego i bezpiecznego wypoczynku na czas wakacji. Wyrazy wdzięczności za pomoc w organizacji spotkań autorskich
składamy Paniom: ewie Majerskiej i Anecie Gaborek, prowadzącym bibliotekę szkolną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku.
Katarzyna Gromala
Wadomości Łąckie Nr 2/2018

Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

Dzień Strażaka
Dzień Strażaka

Gminny Konkurs Poezji Regionalnej i Gadek Ludowych

Gminny Dzień Działacza Kultury

Zakończenie roku w Ognisku Muzycznym w Łącku

Odkryj Beskid Wyspowy – Modyń

Wydarzenia Gminy Łącko w fotograficznym skrócie

ścieżka pieszo-rowerowa nad Dunajcem

Wesołe przedszkolaki w m. Łącko

